
Notariat laic contra notariat eclesiàstic. 
Un episodi de la pugna entre ambdós a Girona 

(1374-1380) 

Els orígens del notariat a Catalunya estigueren molt lligats, 
com ja és prou sabut, a l'estament eclesiàstic. Atesa l'escassetat de 
persones que sabessin llegir i escriure en una època, la dels primers 
segles de la reconquesta de la nostra terra, en la qual el patrimoni 
cultural quedà limitat gairebé exclusivament als membres de la 
clerecia, hagueren d'ésser els clergues els que assumissin la funció 
notarial o els seus precedents. Per aquest motiu, quan la societat 
civil aconseguí d'organitzar-se, moltes notaries continuaren per tra-
dició vinculades a les parròquies i a altres institucions eclesiàsti-
ques: catedrals, abadies, etc. 

A mesura que els comtes-reis aconseguiren d'anar imposant llur 
autoritat per sobre dels grans senyors nobles o eclesiàstics que deten-
taven porcions de sobirania en llurs possessions, anaren reclamant 
també les regalies que corresponien a la suprema autoritat civil. 
Entre aquestes regalies figurava la de creació de notaris a causa 
de la delicada missió de transcendència pública que els era con-
fiada. Els monarques no tingueren cap inconvenient a delegar aquesta 
facultat de nomenar notaris a favor de nobles, ciutats, etc., però 
tingueren en canvi gran cura a puntualitzar sempre que ells eren la 
font d'aquesta facultat. 

No cal dir que la pretensió dels monarques d'exercir plenament 
aquesta regalia xocà sovint amb la resistència d'aquells que per 
tradició veien el notariat com a cosa pròpia. L'exercici del notariat 
pels rectors de parròquies, pels escrivans de les catedrals o dels 
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monestirs era un dret consagrat per un ús immemorial i era també 
una font d'ingressos als quals —ni als drets ni als ingressos— els 
clergues no volien pas renunciar. 

Una primera escomesa contra aquesta situació, amb l'intent de 
posar el notariat sota el control de la Corona, degué tenir efecte 
durant el regnat del rei Pere el Gran, bé que no en tenim notícia, 
per ara, sinó perquè es veié obligat a fer marxa enrera i declarar 
solemnement a les Corts de 1283 que restituïa les escrivanies a les 
esglésies, llocs religiosos, nobles, ciutats, etc., que les haguessin 
tingudes des d'antic.1 

Jaume II donà un nou pas, ara sense haver de recular, amb la 
seva pragmàtica del 31 de maig de 1302, en la qual prohibia taxa-
tivament que els clergues poguessin fer instruments o escriptures 
públiques i que poguessin accedir al tabellionat, per tal d'evitar que, 
en cas de fraus en l'exercici de la professió, els culpables poguessin 
escapar a l'acció de la justícia pel fet de no ésser de la jurisdicció 
del rei. La força de la realitat l'obligà, però, al mateix temps, a 
exceptuar d'aquesta disposició els clergues que tinguessin drets ad-
quirits per ús immemorial, costum, etc., en escrivanies annexes a 
esglésies o a altres institucions eclesiàstiques; els titulars d'aquests 
drets podrien autoritzar escriptures si ho feien personalment, però 
no podrien delegar les funcions en un altre clergue sinó a un es-
crivà laic.2 

Jaume II tornà a insistir sobre el mateix tema en una altra 
pragmàtica del 25 de setembre de 1312 i novament el seu fill amb 
la del 20 d'agost de 1328, en la qual, però, suavitzà la disposició 
primera del seu pare en el sentit de permetre que els eclesiàstics 
amb drets en escrivanies podrien exercir la funció notarial per 
mitjà de substituts laics o clergues.3 

1. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de 
Cataluña, publicadas por la Real Academia de la Historia. Cortes de Cataluña, 
Madrid, 1896-1922, I, 1.a part, p. 144. Aquesta constitució, com les pragmàtiques que 
segueixen foren comentades ja per V . SANTAMARÍA : Estudios notariales. Contribución 
a la Historia del Notariado en Cataluña. Barcelona, 1917, pp. 25-26. 

2. Constitucions y altres drets de Catalunya, Barcelona, 1702, reedició de 1'ed. 
Base, Barcelona, 1973, vol. 2/>n, llib. l.er, títol 5, constitució 1.a. 

3. Ibídem, constitucions 2 i 4. 
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La situació sembla que es mantingué així sense variacions durant 
uns quaranta anys. El zel excessiu de l'arquebisbe de Tarragona, 
Pere de Clasquerí, o potser els seus conflictes amb el rei per qües-
tions de jurisdicció a les terres sotmeses a la senyoria de l'arquebis-
be, Tarragona i el Camp, el portaren a prendre unes mesures que 
desencadenaren una nova ofensiva reial contra el notariat eclesiàs-
tic, molt més dura aquesta vegada perquè hi havia entremig el 
caràcter bel·licós del rei Pere el Cerimoniós, que es considerà ofès 
en la seva dignitat reial. 

En efecte, els concilis de Tarragona de 1367 i 1369 publicaren 
diverses constitucions referents al notariat eclesiàstic i entre elles 
una per la qual eren amenaçats amb l'excomunió els notaris públics 
que autoritzessin escriptures als llocs on l'escrivania pertanyia a 
bisbes, abats, capítols o rectors d'esglésies, llevat que tinguessin 
autorització d'aquests, i disposà que els instruments que autoritzes-
sin fossin nuls.4 

Bé que podem suposar que aquesta constitució indignà el rei, 
la reacció legal trigà uns anys a produir-se, potser perquè el rei Pere 
estava massa ocupat en la seva lluita contra l'arquebisbe per les 
raons esmentades de la jurisdicció de Tarragona i el seu Camp. 
El 18 d'octubre de 1373, però, el rei signà una pragmàtica en la 
qual prohibí que cap dels sotmesos a la seva jurisdicció gosés ator-
gar cap mena d'instruments o contractes davant dels notaris o es-
crivans depenents dels bisbes, abats, esglésies o rectors, sota pena 
de mort i confiscació de béns.5 

El rei semblava decidit a prosseguir la tasca de reivindicació 
de la regalia notarial, però les queixes no trigaren a arribar-li i 
no pas precisament de banda eclesiàstica. 

Els municipis de Girona exposaren al rei el 1374 els perjudicis 

4. Cf. V. SANTAMARÍA, pp. 40^45 i especialment p. 44, i J. M. P O N S GÜRI , El 
testamento parroquial gerundense en el siglo XIV, «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», 16 (1963), pp. 185-199, concretament pp. 192-193. Sobre els enfron-
taments del rei amb l'arquebisbe cf., també, E. FORT I COGUL, Notícia històrica 
d9una singular institució medieval. La comunitat de pobles del Camp de Tarragonay 
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1975, pp. 75 i ss. 

5 . J . M . P O N S GURÍ , El testamento parroquial, pp. 1 9 2 - 1 9 3 i doc. V I del seu 
apèndix. 
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que els ocasionava la mesura reial. La gent, deien, no gosava 
dictar llurs testaments en poder dels rectors de les parròquies on 
vivien, tal com havien acostumat fins llavors, per no desobeir 
l'ordre reial i el resultat era que molts morien intestats, cosa que 
comportava desagradables conseqüències per a llurs successors, per-
què essent una bona part dels habitants de la diòcesi de condició 
remença, estaven subjectes a la intèstia, «mal ús» pel qual una 
tercera part dels béns relictes dels morts abintestats passaven al 
senyor del lloc. La solució a llur problema no era fàcil, perquè els 
notaris reials als quals haurien hagut d'acudir segons la disposició 
reial, solien residir a la ciutat de Girona i, si un malalt els dema-
nava per dictar testament, sovint ja havia mort quan el notari arri-
bava, deixant de banda el fet que els salaris que aquests demanaven 
sovint sobrepassaven les possibilitats de molta gent. 

Davant d'aquesta situació el rei féu un petit pas enrera en la 
seva posició i concedí als peticionaris que poguessin atorgar testa-
ment davant del rector o vicari de la parròquia o de llur escrivà, 
sempre que aquests no impedissin l'actuació dels notaris reials en 
els mateixos llocs.6 

La qüestió semblava així haver arribat a un punt d'equilibri 
entre les posicions eclesiàstica i reial, a la diòcesi de Girona al-
menys, que podia haver durat temps. Però, si el rei deixava de pres-
sionar per fer desaparèixer la tradicional funció notarial exercida 
pels eclesiàstics, altres persones que hi tenien interès ho feien per ell. 

A Girona les escrivanies reials de la ciutat, batllia i vegueria 
havien estat infeudades primer als membres de la família Toylà 
i després, en l'època que estudiem, a Jaspert de Camplloc i els seus 
successors, que regiren aquest districte notarial tan extens per mitjà 
de substituts.7 Llur interès era, naturalment, eliminar la competèn-
cia eclesiàstica que els devia prendre molta clientela, i afirmar la 
jurisdicció reial sobre la funció notarial, de la qual ells eren con-
cessionaris. 

6. Ibídem, pp. 193-194 i doc. VII de l'apèndix. 
7. F. Durán Cañameras, La fe pública judicial y extrajudicial en Gerona a través 

de los tiempos, «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XII (1958), 
pp. 301-317, concretament pp. 302-303. 
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Sabem, per exemple, que ja cap al 1352, abans del període que 
estudiem, havia estat publicada una crida a Girona, a precs de 
Bernat de Toylà, prohibint que ningú no gosés atorgar escriptures o 
contractes a la ciutat davant de persones que no fossin els seus 
substituts. Davant de les queixes presentades pel bisbe de Girona, el 
rei hagué de puntualitzar que la crida no perjudicava en res els 
drets del bisbe, de la seva cúria i de la catedral de Girona.8 

Jaspert de Campllonc, a qui el rei infeudà més tard, com hem dit, 
les escrivanies de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, també 
pressionà en el mateix sentit i sabem que el 1377 hi havia una 
qüestió oberta entre ell, sostingut pel rei i pel primogènit, d'una 
banda, i el bisbe de Girona de l'altra, sobre la facultat de nomenar 
notaris que aquest s'arrogava, qüestió que el mateix primogènit 
havia de dictaminar.9 

No sabem si l'infant Joan arribà a emetre aquest dictamen, 
però sí que hem trobat la sentència donada pel mateix rei sobre 
un cas particular, sobre els drets notarials del prepòsit de la ca-
tedral de Girona, dit d'Aro per la senyoria que exercia sobre la 
vall d'Aro i de Fenals. 

El prepòsit de la catedral de Girona, Bernat Mata, havia pre-
sentat, en efecte, una demanda al tribunal del rei contra una prag-
màtica reial, que Jaspert de Campllonc havia fet publicar, prohi-
bint que els habitants de la vall d'Aro i de Fenals atorguessin con-
tractes davant de qui no fos substitut seu. Aquesta pragmàtica, deia 
el prepòsit, lesionava els seus drets i l'espoliava sense procés i 
sense defensa de part seva, per la qual cosa demanava que fos 
derogada pel que afectava els seus drets. No sabem, però, per quin 
motiu el prepòsit gironí canvià més endavant de tàctica i, pensant 
potser que la seva submissió al judici reial podia pressuposar re-
conèixer al monarca alguna suprema autoritat sobre la jurisdicció 
notarial que es discutia o potser perquè preveia que la sentència no 
li seria favorable, no acudí a la vista de la causa oberta a instància 
seva el 22 d'agost de 1377, de manera que, naturalment, fou rebut-

8. Apèndix, doc. 5. 
9. ACA, C, reg. 1260, f. 186v. (1377, maig, 27, Barcelona). 
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jada la seva pretensió que aquella pragmàtica reial fos anul·lada 
pel que respectava als seus drets.10 

Un nou episodi de la pugna pel control de la institució notarial 
a Girona s'obrí l'any següent, altra vegada per l'ús de la facultat 
de nomenar notaris per part del bisbe de Girona, ús denunciat per 
Jaspert de Campllonc. El motiu concret que motivà la querella 
fou la concessió del títol de notari pel bisbe a Arnau Bosc, el qual 
actuà com a tal i aixecà acta de la protesta presentada pels ciutadans 
de Girona Pere Coma i Pere Pou, en representació del bisbe, contra 
els obrers encarregats de la construcció de la muralla al ra val de 
Sant Pere, que perjudicava algunes propietats de l'església de Santa 
Eulàlia, de la qual era capellà el mateix bisbe. 

Aquesta actuació notarial provocà una reacció airada del rei, 
que amonestà el bisbe de Girona per haver gosat usurpar una rega-
lía que li corresponia només a ell, com a rei i com a posseïdor 
de P«imperi» en els seus territoris, en crear, deia, si tal paraula 
podia usar-se, notaris que havien autoritzat instruments, si, repe-
tia, hom podia dir-ne instruments de tal cosa. Li manava, per tant, 
que revoqués aquest nomenament de notari i altres que hagués fet 
i també els instruments que aquests haguessin autoritzat com a 
falsos que eren i fets per persones privades, i que publiqués aquesta 
revocació, perquè ningú no pogués ésser enganyat, i que en enda-
vant no repetís tals usurpacions.11 

El mateix dia, 25 de juny de 1378, que el rei signà aquesta 
carta adreçada al bisbe de Girona n'adreçà una altra al veguer, 
sots-veguer, batlle i jutge ordinari de Girona, informant-los del 
contingut d'aquella i manant-los de presentar-la al seu destinatari, 
amb instruccions de vigilar el cumpliment de les ordres donades 
pel rei al bisbe, és a dir, la revocació dels notaris i dels instru-
ments causants del litigi, a fi de prendre les mesures oportunes en 
cas de desobediència, i ordenant-los a més de publicar en els llocs 
acostumats de llurs jurisdiccions respectives una crida, que llurs 
antecessors en el càrrec ja havien publicat, perquè ningú, sinó 

10. Apèndix, doc. 1. 
11. Apèndix, doc. 2. 
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els notaris substituts de Jaspert de Campllonc, pogués autoritzar 
escriptures i anunciant que les que fossin fetes per altres persones 
serien considerades falses i els infractors incorrerien en pena de 
mort i confiscació de béns.12 

De com, però, l'afer estava enverinat no ens en podem fer càrrec 
sinó per una tercera carta enviada tres dies després pel rei al batlle 
de Girona. En aquesta carta, després de repetir les mateixes con-
sideracions, bé que en català, que ja havia desenvolupat en la 
que havia adreçat precedentment al bisbe, insistint que només a 
ell «per nostra regalía e preeminència reyal e no a altre se per-
tangue crear notaris dins nostra senyoria» i que a Girona i a la 
seva batllia i vegueria la funció notarial corresponia a Jaspert de 
Campllonc i als seus substituts, i tot recordant els fets que havien 
provocat el litigi, li donava ordres concretes sobre les mesures 
que havia de prendre, mesures greus, com veurem. Aquestes ordres 
eren: empresonar el capellà Arnau Bosc i tenir-lo pres a alguna 
torre «o altre loch secret» fins que li hagués lliurat la nota de la 
«carta» i, si la tenia en poder seu o podia aconseguir-la, la «carta» 
original de l'escriptura pública, les quals hauria de lacerar, cance-
lant-les amb els talls habituals en aquests casos; després, el podria 
deslliurar amb ordres de sortir en el terme de tres dies de la seva 
senyoria, amenaçant-lo, si no ho feia, amb negar-lo.13 

Aquesta última ordre d'ofegar el culpable és ben característica 
del monarca, que la repetí en altres ocasions,14 i denota la seva 
intervenció directa en la qüestió, així com el seu caràcter violent. 

Ignorem com s'acabà concretament aquest episodi, però sabem 
que el 1380 continuava debatent-se encara el litigi entre el bisbe 
de Girona i Jaspert de Campllonc a propòsit de les escrivanies, bé 
que els termes del plet s'havien suavitzat una mica. Aquest any 
l'infant Joan ordenà al veguer i al batlle de Girona d'observar la 

12. Apèndix, doc. 3. 
13. Apèndix, doc. 4. 
14. Cf. per exemple l'ordre donada al primogènit, el 1376, perquè fes negar 

secretament a casa Deushovol de Cànoves, que havia estat exiliat a Sardenya 
per la mala vida que portava i que n'havia tornat sense autorització amb una colla 
de soldats desertors: ACA, C, reg. 1258, ££. 31v.-32r. 
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carta reial del 1352, en la qual se salvaguardaven els drets del 
bisbe contra les pretensions de Bernat de Toylà, propietari llavors 
de les escrivanies de Girona, com ja hem dit, i també els ordenà de 
respectar i tornar a repetir, si el bisbe ho demanava, una crida 
que el mateix infant havia fet fer en una data no indicada, en la 
qual declarava que les escrivanies de la cort de l'oficial de Gi-
rona i les escrivanies dels processos de la cort del bisbe no que-
daven afectades per les disposicions publicades contra l'exercici 
de la notaria per persones que no fossin substituts de Jaspert de 
Campllonc.15 

La pugna per incorporar completament el notariat a la societat 
civil, sotmetent-lo a l'única jurisdicció reial, continuà més enllà 
d'aquests episodis que ara hem recollit. El temps i l'evolució de la 
societat farien triomfar, a la llarga, el notariat laic, però a Ca-
talunya, igual que a Aragó i a Navarra, no aconseguirien d'esborrar 
completament els seus orígens, tan lligats a la clerecia i, com a re-
líquia de temps passats, alguns membres d'aquesta conservarien 
la facultat de poder autoritzar testaments en determinades circums-
tàncies, tal com poden fer-ho encara avui els rectors de parròquia 
dels llocs on la notaria està vacant.16 

MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

Departamento de Estudios Medievales, 
CSIC. Barcelona. 

15. Apèndix, doc. 5. 
16. Cf. sobre aquesta qüestió A. LOPE ORRIOLS, El testamento ante el párroco 

en Cataluña, Aragón y Navarra, «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», 
95 (1899), pp. 302-314, 488-499, 96 (1900), pp. 124-145, 97 (1900), pp. 75-90, 280-
293, etc. 
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APÈNDIX 

1377, agost, 22. Barcelona. 

Sentència reial contra Bernat Mata, prepòsit de la catedral de Girona, 
que havia presentat recurs contra una pragmàtica reial que perjudicava els 
seus drets, ja que obligava els habitants de la vall d9Aro i de Fenals a 
acudir als notaris substituts de Jaspert de Campllonc, a qui pertanyia 
Vescrivania de Girona. 

ACA, C, reg. 1451, ff. 190R.-191r. Cit. F . DURAN CANYAMERAS, La fe pública judicial 
y extrajudicial en Gerona, p. 303. 
En lletra del segle XVII: Petri Ça Costa, baiuli generalis Cataloniae, et Jasperti 
de Campolongo, cuius est scribania Gerundae. 

In Dei nomine. Pateat universis quod nos Petrus et cetera, quoniam 
facta in consilio nostro relacione plenaria per fidelem consiliarium et pro-
motorem negociorum curie nostre Castilionem de Maioricis de meritis cause 
seu qüestionis, que in cancel·laria nostra ducta extitit, inter Bernardum 
Mata, prepositum ecclesie Gerundensis sive de Aredo, agentem ex una 
parte et fideles consiliarios nostros Petrum Ça Costa, baiulum Cathalonie 
generalem, et Jaspertum de Campolongo, cuius est scribania Gerundensis, 
que pro nobis in feudum tenetur, ex altera pretextu cuiusdam supplicacionis 
per eundem prepositum in dicta nostra cancel·laria óblate, que est tenor is 
sequentis : 

«Sacre regie maiestati humiliter exponit Bernardus Matha, prepositus 
ecclesie Gerundensis sive de Aredo, quod cum ipse et sui predecessores a tem-
pore longo citra habuerit et habuerint scribaniam in parrochia de Aredo et 
omnes scripturas que in dicta parrochia per quoscumque contrahentes fiebant 
per ipsum exponentem seu per suum substitutum et nunc noviter ad sui 
auditum sit deductum quod dicta regia maiestas, instante et requirente 
Jasperto de Campolongo, qui emit scribanias Gerunde, fecerit quandam 
pragmaticam sanccionem quod habitantes intra valíem de Arado et de Fana-
libus non audeant facere aliquos contractus nisi in posse notariorum iuratorum 
dicti Jasperti, prout hec et alia in ipsa pragmatica lacius reserantur, et 
propter dictam pragmaticam sanccionem dictus exponens et eius ecclesia 
sinta, absque aliqua causa et parte non vocata, expoliati in iure suo et cum 
nullus sit expellendus a possessione absque cognicione, prout iura volent, 
igitur dicte regie maiestati humiliter supplicat exponens predictus quatenus 
dicta regia maiestas de sólita clemencia debeat dictam pragmaticam revocare 
quantum ad actum presentem, cum dictus supplicans hac de causa sit 
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quamplurimum lesus et dampniñcatus. Regiam maiestatem conservet Altis-
simus per témpora prospera et longeva servicio suo sancto.» 

Predicteque qüestionis negocio in dicto nostro consilio diligenter recensito 
et examinato, presente copia doctorum et peritorum in iure, ac die subscripta 
ad sentenciandum assignata partibus predictis, nostram tulimusb in scriptis 
sent enciam tenor is sequen tis. 

Unde nos, Petrus, Dei gracia rex Aragonum et cetem, visa supplicacione 
oblata per Bernardum Matha, prepositum de Arado in ecclesia Gerundensi, 
et racionibus allegatis pro parte vestri, baiuli generalis et Jasperti de Cam-
polongo predictorum, auditaque relacione de meritis dicti processus facta 
in nostro consilio per fidelem consiliarium et negociorum promotorem curie 
nostre Castilionem de Maioricis, attendentes in nullo constare de intencione 
dicti prepositi, [immo] a nostro iudicio contumaciter se absentavit, ob hoc 
in et super supplicatis per eum eidem preposito silencium imponimus sempi-
ternum, dictos baiulum generalem et Jaspertum de Campolongo a premissis 
requisitis perc ipsum prepositum penitus absolventes. 

Lata fuit preinserta sentencia per dictum dominum regem seu in eius 
personam per dictum Castilionem de Maioricis, dicti domini regis consilia-
rium et negociorum sue curie promotorem, tenentem locum vicecancellarii 
ac celebrantem publice solito more consilium regium in camera inferiori 
consilii palacii maioris regii Barchinone, et de mandato ipsius lecta et publi-
cata per me Petrum Ça Plana, dicti domini regis scriptorem et notarium, 
die sabbati in terciis, vicésima secunda augusti, anno a nativitate Domini 
MCCCLXX0 séptimo, presente dicto venerabili Jasperto de Campolongo 
et Jacobo Queralt, eius procuratore, ex una parte et predicto preposito de 
Aredo contumaciter absente, et presentibus etiam pro testibus venerabilibus 
Guillermo Luppeti, Francisco Moratonis, legum doctoribus, Johanne de 
Vallesica et Bartholomeo de Podio, licenciatis in legibus, ac Petro Martini 
et Bartholomeo Sirvent, scriptoribus dicti domini regis, et pluribus aliis exis-
tentibus circumquaque, qua sentencia lata et publicata confestim dictus 
venerabilis Jaspertus de Campolongo petiit de ea fieri et sibi tradi unum 
et plura publica instrumenta per me notarium supra et infrascriptum. 
Castilionis de Maioricis. 

Signum Petri, Dei gracia regis Aragonum et cetera, qui dictam senten-
ciam tulimus seu per dictum locumtenentem vicecancellarii in nostri perso-
nam fieri fecimus huicque instrumento publico sigillum nostrum apponi 
iussimus in testimonium premissorumd. 

Petrus Ça Plana ex sentencia lata in consilio per Castilionem de Maioricis, 
consiliarium et promotorem tenentem locum vicecancellarii. 

Pro [bata]. Catel. 
(Amb lletra del segle XVII) Sig(¡ + )num mei, Petri Ça Plana, scriptoris 

dicti domini regis et eius auctoritate notarii publici per totam terram et 
dominacionem suam, qui prolationi dictae sententiae praesens fui eamque in 
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suam publicam formam requisitus scribi feci et clausi cum rasis et correctis 
in lineis XVI ubi legitur regnique domini regis ... praesente dicto Jasperto 
de [Campo] longo et XIX ubi dicitur scriptum. 

a. Sint amb un senyal d'abreviació. — b. Segueix £ ratllada. — c. per inter-
lineat. — d. Segueix Castilionis de Ma., ratllat• 

1378, juny, 25. Barcelona. 

Pere el Cerimoniós amonesta el bisbe de Girona perquè ha gosat usurpar 
una de les seves regalies nomenant un notari que ha actuat a Girona en 
detriment dels drets de Jaspert de Campllonc, que té la notaria de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona en feu. Li mana que revoqui el títol de notari 
que ha concedit a un capellà i les escriptures que aquest hagi fet. 

ACA, C, reg. 1261, f. 134r.-v. 

Petrus et cetera venerabili in Christo patri Bertrando, divina providencia 
episcopo Gerundensi, salutem et dileccionem. 

Moleste ferimus nostrorum preiudicia subditorum sed molestius nobis 
accedit cum illi, qui tam ex debito naturalitatis quam ex susceptis a nobis 
beneficiis et alias regalias et iura nostra deberent defendere, ea usurparé, 
ledere et enervare improvide non veren tur. Hinc est quod licet creare notarios 
ad nos solum tanquam regem et principem suppremum in regnis et terris 
nostris habentem imperium pertineat et spectet ex nostri regalia et preemi-
nencia dignitatis, vos tam en, sicut percepimus querelosa exposicione fidelis 
consiliarii nostri et thesaurarii nostre coniugis carissime Jasperti de Campo-
longo, cuius est notaria publica civitatis ac baiulie et vicarie Gerunde, quam 
pro nobis seu nostro carissimo primogénito tenet in feudum, non veremini 
nimia ductus audacia creare notarios, si creació dici possit, quod nephandum 
est, qui eodem lapsi vicio error is instrumenta quelibet in civit ate, baiulia 
et vicaria iamdictis recipere non pavescunt, et inter alios pridem quidam 
capellanus vester vocatus Arnaldus Bosch, affirmans se notarium a vobis 
creatum, recepit instrumentum cuiusdam protestacionis, que Petro de Cumba 
et Petro de Puteo, civibus Gerunde, pro parte vestri faeta fui t súper quibus-
dam preiudiciis et dampnis, que occasione fabricacionis menium et vallorum 
suburbii Sancti Petri civitatis predicte vobis et ecclesie Sánete Eulalie, cuius 
vos capellanus esse dicimini, pretenditis irrogari. Cum autem hec veniant 
in magnam lesionem et usurpacionem nostrarum regaliarum et iurium, que 
pati non debemus ledi a quoquam vel dispendiose tangi, necnon in dicti 
Jasperti ac feudi predicti non modicum preiudicium atque dampnum, vos, 
qui velut naturalis noster et in nostro dominio tante presidens dignitati 
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deberetis nedum abstinere a similibus, sed ea etiam, ubi per alium tentaren-
tur, totis viribus prohibere, attente requirimus et monemus quatenus crea-
cionem dieti Arnaldi Bosch et alias quascumque creaciones notariorum, si 
sic dici possent, et omnia instrumenta per eos recepta revocetis, visis pre-
sentibus, tanquam adulterina et falsa ac facta per personas privatas po-
testatem inde non Jhabentes ullam ipsamque revocacionem deducatis in 
publicum ut ómnibus clarius innotescat et contra habentes sub fide talium 
personarum, notarios se fere pretendencium, de cetero non fallantur hecque 
non mutetis nec presumatis deinceps similia attentare, alioquin certo certius 
vobis sit quod nos talia super predictis curabimusa remedia adhibere, per que 
regalie et iura nostra a tam gravibus lesionibus et dispendiis illesa servabuntur 
et huic nostre requisicioni debite satisfet. 

Data Barchinone, sub nostro sigillo secreto, XXVa die iunii, anno a 
nativitate Domini M0CCC°LXX0 octavo. Rex Petrus. 

Dominus rex misit signatam. 
Pro [bat a] . 

a. curabimus, interlineat. 

1378, juny, 25. Barcelona. 

Pere el Cerimoniós comunica al veguer, sots-veguer, batlle i jutge ordinari 
de Girona els fets exposats a la carta precedent i els mana que la presentin 
al bisbe i, si aquest no compleix les ordres reials, que prenguin les mesures 
pertinents. 

ACA, C, reg. 1261, ff. 13év.-135r. 

Petrus et cetera ffidelibus nostris vicario, subvicario, baiulo et iudici 
ordinario Gerunde vel eorum locatenentibus, salutem et graciam. 

Turbamur nec immerito et displicencie stimulo graviter pungimur cum 
nostrarum preeminenciam regaliarum aliaque iura nostra, ex quibus regalis 
dependet et subsistit precellencia status, preiudicari audimus in aliquo si ve 
ledi et sane super quibusdam preiudiciis nimis gravibus, que nostris inibi 
regaliis et iuribus temere inferuntur, Gerundensi episcopo scribimus per 
aliam litteram sub hac forma: Petrus, Dei gracia rex Aragonum et cetera 
iam est supra proxime inserta. Unde volumus et vestrum cuilibet dicimus et 
mandamus de certa sciencia et expresse sub pena mille morabetinorum auri 
et etiam3 privacionis officiorum vobis comissorum quatenus dictam litteram, 
quam in sui forma vobis mittimus, iamdicto episcopo personaliter presentetis 
et, nisi episcopo ipse creaciones et instrumenta, de quibus agitur in dicta 
littera, de facto revocaverit, sicuti de facto potius quam de iure ea fecit, 



NOTARIAT LAIC CONTRA NOTARIAT ECLESIÀSTIC 3 1 

aliaque per nos sibi requisita non compleverit cum effectu, procedatis 
confestim viriliter ad remedia que solent et debent in similibus adhiberi 
eisque utamini taliter quod regalie et iura nostra a dictis preiudiciis et 
lesionibus illesa preserventur omnino et similia penarum formidine de cetero 
non tententur et de presenti faciatis in locis solitis iurediccionum vobis com-
missarum preconizari quod nullus nisi notarii substituti a dicto Jasperto 
audeat nec presumat recipere seu conficere in dictis civitate, baiulia et 
vicaria instrumenta publica sub pena corporis et averis, decernentes in ipsa 
preconizacione, sicut et nos cum presenti decernimus, ipsa instrumenta, 
casu quo fierent, fore falsa et adulterina, tanquam facta per personam 
privatam, nullam de hiis potestatem habentem, prout iam per predecessores 
vestros similis preconizacio fui t facta. 

Data Barchinone, XXVa die iunii, anno a nativitate Domini M°COC° sep-
tuagésimo octavo sub nostro sigillo secreto. Rex Petrus. 

ídem. 
Pro [bata]. 

a. etiam, interlineat. 

1378, juny, 28. Barcelona. 

Pere el Cerimoniós comunica al batlle de Girona els fets exposats a les 
cartes precedents i li mana que empresoni el capellà que havia actuat com a 
notari fins que li hagi lliurat la nota, i la carta pública del protest del qual 
havia fet acta. 

ACA, C, reg. 1261, f. 135r.-v. 

Lo rey. 
Jassia que a nós solament per nostra regalia e preeminència reyal e no 

a altre se pertangue crear notaris dins nostra senyoria e quea notari algun 
no dege ne puixe cartes pendre ne de art de notaria usar en la ciutat, batlia 
e vagaria de Gerona sots grans penes sinó lo feel conseller nostre e tresorer 
de nostra molt cara company ona la reyna en Jaspert de Camplonch, del 
qual és la notaria pública de les dites ciutat, batlia e vegueria, qui aquella 
ten en feu per nós o per nostre molt car primogènit lo duch o substituïts 
seus, emperò, segons que havem sabut de cert, lo bisbe de Gerona, usurpant 
nostra regalia e drets e en gran lesió e prejudici d'aquelles, ha creats e crea, 
si creació pot ésser dita, alguns en notaris, qui en la dita ciutat, batlia e 
vagaria han usat e usen de art de notaria, e entre'ls altres n'Arnau 
Bosch, capellà seu, lo qual l'altre dia reebé e féu carta pública, si axí podia 
ésser dita, d'una protestació feta de part del bisbe als obrers de la obra 
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del mur del raval de Sent Pere d'aqueixa ciutat sobre alguns prejudicis o 
dampnatges, los quals lo dit bisbe pretenia per occasió de la dita obra ésser 
fe ts en algunes honors q u i s tenen per la esgleya de Santa Eulàlia, de la 
qual ell és capellà. E com nós haiam aquesta cosa per fort greu e a nós e 
al duch molt prejudiciable e per consegüent vullam, axí com és raó, aquella 
greument esquivar e punir e ja envers lo bisbe, per ço que fet hi ha, hi hajam 
fetes certes bones provisions, manam vos de certa sciència e espressament 
sots pena da cors e d'aver e encara de nostra gràcia e mercè qu'encon tinent 
prengats lo dit capellà e aquell tenits pres e ben guardat en alguna torre o 
altre loch secret tro que de fet vos haia liurada la nota de la carta de la 
dita protestado e encara la carta pública d'aquella, si és en poder seu, o 
haver-la pot, les quals nota e carta públicab, encontinent com sien envers 
vós, lacerats axí com a falses e adúlterines e, açò fet , dats-li comiat que 
dins III dies sia exit de nostra senyoria ab cominació que, si no n ix, 
que l negarets, si haver-lo podets, e de fe t ho exequits; e totes les dites 
coses fets secretament e ab la millor manera que puscats, tota dilació e 
e seu sació remoguda, car nós de certa sciència havem provejhit e volem de 
tot en tot que axi s façe e escusació alguna no us en reebriem. 

Dada en Barcelona0, sots nostre segell secret, a XXVIII dies de juny 
del any MCCCLXXVIII. Rex Petrus. 

ídem. 
Pro [bata]. 
Dirigitur baiulo Gerunde. 

a. Segueix nagun, ratllat. — b. Segueix me., ratllat. — c. Hem desenvolupat 
<en català Vabreviatura llatina Barchna. 

1380, octubre, 27. Barcelona. 

L'infant Joan mana, al veguer i al batlle de Girona que observin la lletra 
reial del J¡. de febrer de 1352, en la qual el rei aclaria que les crides fetes 
perquè cap notari gosés fer escriptures a la ciutat de Girona si no eren 
substituts de Bernat de Toylh, no afectaven els drets del bisbe ni de Vesglésia 
de Girona, i que observin també una crida que el mateix infant havia fet 
publicar salvaguardant els drets de les escrivanies de la cort de Voficial de 
Girona i la dels processos de la cúria episcopal. Els oficials reials de Girona 
han publicat crides a precs de Jaspert de Campllonc, propietari de les escri-
vanies de la ciutat, que perjudicaven les escrivanies eclesiàstiques. 

A C A , C , reg. 1795, ff. 174v.-175r. Cit. per F . DURAN CANYAMERAS, La fe pública 
judicial y extrajudicial en Gerona, pp. 304-305. 
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Episcopi Gerundensi súper facto scribaniarum. 
Infans Johannes et cetera, ffidelibus vicario et baiulo Gerunde ceterisque 

officialibus dicti domini regis atque nostris presentibus et futuris vel eorum 
locatenentibus, ad quem seu quos presentes pervenerint, et unicuique ipsorum, 
salutem et graciam. 

Quandam peticionem venerabilisa in Christo patris episcopi Gerunde 
suscepimus continentem quod, licet ipse a dicto domino rege quandam litteram 
obtinuit huiusi seriei: 

«Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie 
et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, quam vis pridem 
ad instanciam Bernardi de Toyolano, notarii et civis Gerunde, fuerit facta 
quedam preconitzacio ne aliquis notarius in civitate ipsa ausus esset conficere 
instrumenta vel aliquas scripturas publicas sub certa penab nisi tanquam 
substitutus dicti notarii, verumtamen ad supplicacionem vestri venerabilis 
in Christo patris Berengarii, divina providencia Gerundensis episcopi, prop-
terea nobis factam, per preconitzacionem ipsam iuri vestro et dicte ecclesie 
Gerundensis in aliquo non intendimus derogare vel per eam aliquod fieri 
preiudicium tacite vel expresse, immo per presentem mandamus vicario et 
subvicario Gerunde et Bisulduni ac baiulo Gerunde vel eorum locatenentibus 
ut preconitzacionem prefatam, quantum ad vos et curiam vestram ac ecclesiam 
Gerundensem, si et in quantum ius contra dictam preconitzacionem habetis, 
voce preconia in civitate et vicaria Gerunde publice revocent ilico penitus et 
enullent. In cuius rei testimonium presentem inde fieri iussimus sigillo nostro 
sigillatam. 

Data Barchinone 1111a die ffebruarii, anno a nativitate Domini M°CCC°L0 

secundo. Visa Roma.» 
Et nos, tam vigore dicte littere regie quam ex debito iusticie in civitate 

Gerunde quandam preconitzacionem fieri mandaverimus sub hac forma : 
«Ara oiats què us fa saber lo senyor duch, que en les crides que de mana-

ment seu [d'a]quests dies faeren lo veguer e batle de Gerona sobre lo fet 
de les scrivanies del bisbe de Gerona, aquell senyor no vol ne entén ne ha 
entès0 ésser tocat ni perjudicat a la scrivania de la cort del official de 
Gerona ne encara en les scrivanies dels processes e encartaments qui s fan 
devant lo dit bisbe o sos vicaris, anans los scrivans de les dites scrivanies 
pusquen usar franchament axí com d'ebans sens encurriment de alguna pena 
e axí mateix aquells qui ab ells haurand a fer per la dita ra,hó.» 

Attamen vos seu aliqui vestrum a modico tempore citra ad instanciam 
seu requisicionem Jasperti de Campolongo, cuius est scribania notarie ipsius 
civitatis, nonnullas preconizaciones fieri mandastis preiudiciales, ut dicitur, 
littere et preconitzacioni supra insertis, quod in magnum damnum et lesionem 
prenominati episcopi cernitur redundare, quare, supplicato nobis súper hiis 
de congruo iusticie remedio provideri, vobis et unicuique vestrum dicimus 
et expresse mandamus, ac penam quingentorum aureorum imponimus per 

3 
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presentes, quatenus litteram regiam et preconitzacionem de super insertas 
servetis et ser vari faciatis iuxta earum series et tenores, et in casu quo pro 
parte dieti episcopi requisiti fueritis ut preconitzacionem nostram preinsertam 
publicetis iterum ad cautelam, volumus et vobis precipiendo mandamus quod 
eandem preconitzacionem nostram iterum per loca assueta dicte civitatis, 
ut morís est, publicari faciatis. 

Data Barchinone, vicésima séptima die octobris, anno a nativitate Domini 
millesimo treeentesimo octuagesimo. Jacobus vicecancellarius. 

Bernardus de Jonquerio, ex provisione facta per vicecancellarium in 
consilio. 

Pro [bata]. 

a. venerabilis escrit sobre una paraula rascada. — b. sub certa pena, interli-
neat. — c. ne ha entès, interlineat. — d. qui ab ella hauran, interlineat sobre 
haien, ratllat. 




