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LES COMPILACIONS DE VARXIU REIAL DEL SEGLE XII 

L'arxiu reial1, anomenat de la Corona d'Aragó des del segle XVIII2, era en els seus 
orígens l'arxiu dels comtes de Barcelona, el dipòsit on guardaven els pergamins importants 
per al seu patrimoni i la seva política. La primera menció d'aquest arxiu és del 1180, d'època 
del primer comte rei, Alfons el Cast o el Trobador3. A la dècada següent fou recopilat el 
«Liber Feudorum Maior», que figura entre els més antics cartularis de les monarquies 
europees. Hi foren copiats els pergamins que interessaven per tal de mantenir viva la memòria 
dels pactes del monarca amb els seus vassalls («propter eternam magnarum rerum memoriam») 

1 Aquest treball forma part del projecte d'investigació «La Corona de Aragón potencia mediterránea: 
expansión territorial y económica en la Baja Edad Media, concedit pel ministeri de Ciencia i 
Tecnologia (BHA2001-0192). Es beneficia també de 1'ajuda atorgada al «grup de recerca consolidat 
La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani», pel Departament d'Universitats, 
Recerca i Societat de la informació de la Generalitat per al període 2001-2005 (SGR 00328). 

2 El canvi de nom tingué lloc mentre fou director de l'Arxiu - o arxiver major- Francisco Javier de 
Garma y Duran, el 1782, quan foren fets dos segells amb aquest nom nou. El canvi sembla que obeïa 
al projecte de l'arxiver de reunir a Barcelona, en un sol arxiu, la documentació reial de Saragossa, 
València i Mallorca, a més de la queja es conservava a Barcelona. Cf. sobre la tasca d'aquest arxiver: 
J.E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, ed. Aymà, 1944, p. 60-
62. 

3 Ibídem, p. 2 7 (pergamí 3 0 2 d'Alfons I). Cf. també F. UDINA MARTORELL, Guía Histórica y descriptiva 
del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos, Dirección de los Archivos Estatales, Madrid, 1986, p. 23. El comenta també Rafael 
CONDE Y DELGADO DE MOLINA, LOS archivos reales o la memoria del poder, a El poder real en la 
Corona de Aragón, XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas, Saragossa, Gobierno 
de Aragón, 1996 ,1 , vol, II, p. 121 -139 , concretament, p. 124. Sobre l'escrivania reial d'aquesta època 
cf. Antonio M. ARAGÓ- José TRENCHS, Las escribanías reales catalano-aragonesas de Ramon 
Berenguer IVa la minoría de Jaime /, «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», L X X X - 3 ( 1 9 7 7 ) , 

p. 4 2 1 - 4 4 2 , concretament, 4 2 6 - 4 3 4 . 
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i fer que aquests pergamins fossin consultables més fàcilment, ja que es trobaven «in 
ordinatione confusa», tal com diu el pròleg del cartulari. S'encarregà de dirigir la compilació 
Ramon de Caldes, degà de la catedral de Barcelona, bé que l'escrivà que copià els documents 
fou Ramon de Sitges; segons Mundo, la compilació fou presentada al rei el 1192; els documents 
de 1194 i de 1196 que figuren a la compilació hi foren afegits ja en temps de Pere I4. Aquest 
fou ja un treball arxivístic perquè foren seleccionats 951 pergamins i copiats precedits d'un 
resum del contingut o regest. Tingué un total de 888 folis, formant dos volums, dels quals només 
han arribat a nosaltres 88 folis5; la resta es perdé en època moderna perquè un inventari fet 
per l'escrivà Bernat Macip, entre 1584 i 1590, encara el descrigué complet6. També, en 
aquesta època, fou copiat el «Liber feudorum Ceritanie», de forma similar, bé que els 
documents recollits es refereixen només a la Cerdanya7. Totes aquestes compilacions tenien 
una finalitat de protecció del patrimoni dels comtes-reis i són, doncs, un precedent dels 
treballs arxivístics fets més endavant. 

L'APARICIÓ DELS REGISTRES DE CANCELLERIA 

Amb la conquesta del regne de València i especialment de Xàtiva, Jaume I tingué la 
possibilitat d'ampliar de manera extraordinària la conservació de la memòria documental, perquè 
pogué disposar del paper fabricat en aquesta localitat. Els documents expedits començaren a 
copiar-se en llibres de paper, primer de forma resumida i després de manera íntegra. Els 
primers a anotar-se foren els repartiments de terres i cases a València, entre 1237 i 1252 i després, 
a partir del 1257, començà l'enregistrament podríem dir que força sistemàtic dels documents 
de cancelleria, almenys les cartes i ordres més importants8. 

La relació de causa a efecte entre la conquesta de Xàtiva i la iniciació de la confecció dels 
registres de cancelleria en paper ha estat admesa generalment, també pel pare Burns, que ha 
explicat el retard d'alguns anys entre la conquesta i l'inici continuat de l'enregistrament. 

4 Anscari M . MUNDÓ, El pacte de Cazóla del 1119 i el «Liber Feudorum Maior». Notes paleogràfiques 
i diplomàtiques, a Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
Comunicaciones 1 y 2, Saragossa, Institución «Fernando el Católico», 1980, p. 119-129 + 20 
làms. Sobre Ramon de Caldes, cf. Thomas N. BISSON, Ramon de Caldes (c. 1135-1199), deán of 
Barcelona and king's minister, a Law, Church and Society: Essays in Honor ofStephan Kuttner, 
Filadèlfia, University of Pennsylvania, 1977, p. 281-292, reed. & Medieval France and herPyrenean 
Neighbours. Studies in early Institutional History, Londres-Ronce verte, The Hambledon Press, 1989, 
p. 187-198. 

5 Cf. l'edició de F. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, Barcelona, Escuela de Estudios 
Medievales, CSIC, 1945. 

6 Maria TOLDRÀ I SABATER, Sobre la presència d'algunes cròniques catalanes a 1'Arxiu reial de 
Barcelona, «Estudis Romànics», XXIV (2002), p. 169-188, concretament p. 170. 

7 J.E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, p. 29. 
8 Robert I. BURNS, Societat i documentado en el regnat croat de València. Diplomatari del regne croat 

de València. Els documents registrats de Jaume / el Conqueridor, 1257-1276, vol. I: Introducció, 
València, Tres i Quatre, 1988, p. 219-226. Informació sobre la implantació del costum de registrar 
els documents a la cancelleria de Jaume I i comparacions amb els altres països, als quals s'avançà, 
cf. ibídem, p. 73-85. 
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Però la conquesta no explica que els notaris catalans de començaments del segle XIII usessin 
ja paper per tal d'anotar resums dels documents que autoritzaven; això vol dir que el paper 
arribava a Catalunya, de Xàtiva o d'un altre lloc, abans de la conquesta del regne de València, 
amb prou abundància ja que fins i tot els rectors de petites parròquies, que exercien funcions 
notarials, podien tenir manuals en paper9. La Cancelleria, doncs, hauria seguit l'exemple 
dels notaris amb força retard. 

L'extensió de l'enregistrament previ a tots els documents de la cancelleria, abans de ser 
expedits, fou ordenada per Jaume II, que disposà també que els registres fossin organitzats 
en sèries temàtiques. Va organitzar igualment l'arxiu, l'any 1318, i el va ubicar al Palau reial 
major de Barcelona, tot destinant-li dues cambres, on es conservà fins al segle XVIII, en què, 
després de diverses ubicacions, passà al palau del lloctinent, on ha estat fins fa pocs anys. El 
rei ordenà que fos reunida en aquest arxiu la documentació dispersa, les escriptures antigues 
de la dinastia barcelonina, els arxius confiscats als templers l'any 1307, amb motiu del procés 
papal contra l'orde i els registres dels monarques anteriors, Jaume I, Pere el Gran i Alfons el 
Franc, que calgué recuperar de mans dels escrivans. Els registres conservats d'aquests 
monarques són 80 mentre que ell tot sol en produí 330. Jaume II també féu ingressar a l'arxiu 
els comptes del seu tresorer, els processos de l'audiència reial, les lletres rebudes, els informes 
d'ambaixadors o de persones amigues situades en altres països etc. Per aquesta causa es 
conserven del seu regnat 165 caixes de papers solts i més de 4.000 pergamins10. 

Per a Jaume II la informació i la documentació eren bàsics per a l'extensió del poder reial. 
Documentació per provar els seus drets o els drets dels altres, com al regne de Múrcia, on volia 
que totes les concessions a nous beneficiaris de propietats confiscades fossin notificades al 
vicecanceller a fi que en fes una concessió reial i en quedés eterna memòria en els registres 

Cf. la relació del manuals notarials més antics del segle XIII, dels quals el de Vic, abans el més antic, 
és ara el quart en antiguitat, i la bibliografia pertinent a: Rafel GINEBRA I MOLINS, ACF-1 (1230-
1233). El primer volum de l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic, «Estudis Històrics i Documents dels 
Arxius de Protocols», XIII ( 1 9 9 5 ) , p. 11 -45 , concretament p. 1 1 - 1 3 i l'edició del manual primer 
de Vic: Rafel GINEBRA I MOLINS, Manual primer de VArxiu de la Cúria Fumada de Vic (1230-1233), 
Barcelona, Fundació Noguera, 1998 (Acta Notariorum Cataloniae, 6). Cf. també: Professors de 
Paleografia i Diplomàtica, Manual d'Alcover (anys 1228-1229) a De scriptis notariorum (s. XI-XV), 
Barcelona, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, 1989 , p. 161 -294 . Continua 
essent útil el treball de Francesc CARRERAS CANDI, Desenrotllament de la institució notarial a 
Catalunya en lo segle XIII, a Miscelánea històrica catalana, II, Barcelona, 1906 , p. 3 2 3 - 3 6 0 . Cf. 
també els meus treballs M . T . FERRER I MALLOL, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya. 
Cèdules, manuals, llibres i cartes, «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos», 
IV ( 1 9 7 4 ) , p. 2 9 - 1 9 1 + 9 làms. i M . T . FERRER I MALLOL, L'instrument notarial (segles XI-XV), a 
Actes del II Congrés d'Història del Notariat Català (Barcelona, nov. 1 9 9 8 ) , Barcelona, Fundació 
Noguera, 2 0 0 0 , p. 2 9 - 8 8 . En aquest darrer treball hi ha una àmplia bibliografia sobre el notariat que 
m'eximeix de citar-la aquí. 
Heinrich FINKE, Acta Aragonensia. Qüellen zur deutschen, italianischen, franzòsichen, spanischen, 
zur Kirchen und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291-1327), 
3 vol., Berlín 1 9 0 8 - 1 9 2 2 , concretament el pròleg del tomo I I I . Eduardo GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía 
histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, Madrid, 1920, p. 9-15. J.E. 
MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, p. 3 5 - 3 7 , F. UDINA, Guía del Archivo, 
p . 2 7 - 3 2 . 
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(«ut in registris nostris fiat per eundem ad eternam memoriam menció de eisdem»)11. Informació 
per orientar la seva diplomàcia: són famosos els informes que rebia de la situació política a 
Itàlia entre 1297 i 1323 per a preparar la conquesta de Sardenya. Foren publicats per Heinrich 
Finke a començaments del segle passat a la seva obra Acta Aragonensia. Però des d'altres indrets 
també rebia informació valuosa. Per exemple, a la frontera meridional murciana i valenciana, 
durant la guerra amb Castella de 1296-1304, Bernat de Sarrià i, posteriorment, altres oficials 
com Ferrer Descortell, el batlle general, li enviaren llargues missives informant-lo dels afers 
locals o dels moviments a Castella o a Granada12. 

Els reis posteriors van continuar el sistema d'enregistrament amb les sèries inaugurades 
per Jaume II. Bàsicament eren «Commune», que contenia les provisions a súpliques de 
particulars i resoltes per consellers o promovedors de la cort; «Gratiarum», on eren copiats 
els privilegis; «Officialium», destinada a nomenaments i altres provisions relatives a oficials 
reials; «Curie», amb manaments als oficials reials; «Sigilli Secreti» i «Secretorum», amb la 
correspondència internacional o els afers més importants; «Peccunie» i «Solutionum», amb 
qüestions de diners i un llarg grup de registres especials, per a guerres, per als infants reials, 
per afers de relacions amb Castella etc., encabits més tard a la sèrie Varia; els lloctinents del 
rei, primogènit o germà també tenien sèries pròpies i similars a les del rei; a més, des del regnat 
de Pere el Cerimoniós, a mitjan segle XIV, també les reines i l'esposa del primogènit tingueren 
les seves pròpies sèries. Amb el temps, aparegueren sèries noves, les especials de Sardenya 
i de Mallorca, i després la de Sicília, i la destinada a la correspondència amb el Papa, la de 
«Diversorum», les de l'armada, castells, feus etc. Les sèries secretes també augmentaren i al 
costat del «Sigilli secreti» sorgí la sèrie «Curie sigilli secreti». Significativament, durant el 
regnat de Pere el Cerimoniós començà la sèrie «Venditionum» per tal d'acollir el nombre creixent 
d'escriptures d'alienació del patrimoni reial i també significativament, des dels darrers anys 
del regnat de Pere el Cerimoniós, entre 1384 i 1386, una altra de «Redemptionum» per 
recollir la documentació generada pels processos de lluïció o retorn a la Corona. 

L'ALIENACIÓ DEL PATRIMONI REIAL 

A tot arreu d'Europa, a partir del segle XIV, les rendes del Patrimoni reial resultaren 
insuficients i inadequades per a les necessitats creixents dels estats. La Corona catalanoaragonesa 
no fou una excepció i la insuficiència dels recursos, especialment per afrontar les despeses 
bèl·liques, provocà la desintegració del Patrimoni reial. 

La insuficiència de les rendes ordinàries i extraordinàries no pogué ser pal·liada amb la 
creació de nous impostos regulars, a causa dels compromisos adquirits per la Corona amb els 
súbdits, sancionats per privilegis i per constitucions de Corts, de manera que els nous impostos 

ACA, C, reg. 196, ff. 133 V.-134 r. (1298, febrer, 20). És una carta a Roderic de Biscarra autoritzant-
lo a assignar, concedir i dividir les heretats confiscades a Alhama i terme, confiscades per revolta, 
però manant-li que notifiqués les concessions al vicecanceller. 
H . FINKE, Acta Aragonensia, cal consultar tota l'obra. M.T. FERRER I MALLOL, Organització i 
defensa d'un territori fronterer. La governació d'Oriola en el segle XIV, Institució Milà i Fontanals. 
CSIC, Barcelona, 1990, («Anuario de Estudios Medievales», Annex, 22), docs. 19, 21, 24, de 
Ferrer Descortell o altres oficials: docs. 48, 51, 54, 56, 64, 65, 66, 67 etc. 
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del segle XIV, les generalitats (dret d'entrada i eixida) i dret de la bolla sorgiren de les Corts 
i foren administrats per la Diputació del General i no pas pel rei. 

Així, doncs, es recorregué a l'empenyorament del Patrimoni per a subvenir a les despeses 
més urgents, especialment en temps de guerra, bé que també cal reconèixer que una altra 
contribució al fraccionament del patrimoni reial provingué de la constitució d'heretatges per 
als infants reials. 

Les guerres de mitjan segle XIV van fer que les alienacions de patrimoni, que era un recurs 
usat des de feia temps, amb mesura, prenguessin un ritme vertiginós13. Recordem que el 
1339 i 1344 la flota catalano-valenciana va participar en les operacions navals contra els 
benimerins en ajut de Castella; entre 1343 i 1344 es van desenvolupar les campanyes contra 
el rei de Mallorca per a la reintegració del regne a la Corona catalano-aragonesa; a continuació, 
entre 1347 i 1348, es produí un conflicte intern, el de les Unions de nobles i ciutats contra el 
rei; al mateix temps, esclatava a Sardenya la revolta dels Doria i després dels jutges d'Arbórea; 
després, l'any 1351, la corona catalano-aragonesa entrà a la guerra entre Venècia i Gènova, 
aliada amb Venècia, cosa que s'explica pel ressentiment covat contra Gènova a causa del suport 
genovès a la revolta de Sardenya i dels atacs constants al mar contra els vaixells catalans. Aquesta 
guerra es va allargar fins al 1360. Mentrestant, esclatà la guerra contra Castella el 1356 que, 
malgrat diverses i breus paus que Pere el Cruel de Castella no va respectar (Deza-Terrer el 
1361 i Morvedre el 1363), es va allargar fins al 1369, en què morí Pere el Cruel, be que la 
pau no fou signada fins al 1375. Però l'època més dura de la guerra és fins al 1367. 

Tantes guerres van provocar grans destruccions en el País Valencià i a Aragó, cases, 
molins, sèquies, ponts inutilitzats, la pèrdua de les collites durant molts anys, danys a la flota 
etc., i requeriren una quantitat enorme de diners per a pagar l'exèrcit, les armes i 
1' aprovisionament. 

El rei Pere el Cerimoniós exhaurí els seus recursos i ho hagué d'empenyorar pràcticament 
tot. El poc que quedà ho acabà d'empenyorar el seu fill primogènit, Joan I, que va tenir 
poques guerres, fora de la revolta permanent de Sardenya, però que es distingí per la mala 
administració. Acabat el període d'aquests dos regnats s'havien empenyorat: 

- les rendes reials ordinàries, per exemple els drets reials de la farina i el pa de Mallorca, 
els drets de les seques, de les aljames jueves o mores i d'altres. 

- rendes reials extraordinàries com el coronatge i el maridatge. 
- composicions judicials per a determinats delictes, com per exemple les dels robadors 

dels calls jueus de 1391. 
- les dècimes i altres drets eclesiàstics concedits pel Papa. 
- castells, fins i tot castells fronterers. 
- la jurisdicció reial i el domini eminent sobre molts llocs. El govern local es senyorialitzà 

gairebé a tot arreu menys a les ciutats provocant un gran retrocés del poder reial14. 

M . T . FERRER I MALLOL, El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els 
estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, «Anuario de Estudios Medievales», 7 ( 1 1 9 7 0 - 1 9 7 1 

[19731) , p. 351-491, concretament p. 3 5 1 - 3 5 2 . 

M . T . FERRER, El patrimoni reial, p. 3 5 2 - 3 5 3 . 
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Malgrat que les alienacions prenien la forma d'una venda, eren de fet empenyoraments 
perquè el comprador signava el document anomenat carta de gràcia, per la qual es comprometia 
a revendre aquell bé a la Corona al mateix preu, quan el rei ho demanés. La major part de les 
cartes de gràcia eren perpètues però, en els moments de més dificultat, els reis també vengueren 
amb cartes de gràcia que només obligaven cinc o deu anys, passats els quals la venda quedava 
consolidada. La diferència de la carta de gràcia amb la hipoteca actual és que el bé que 
garantia el préstec passava a mans del creditor, mentre que el deutor no havia de pagar 
interessos, perquè el creditor ja gaudia dels profits del bé que garantia el préstec15. 

En els darrers temps de Joan I, la situació financera era tan crítica que el comprador del 
rei, quan el monarca anava de viatge, havia de manllevar a mogobell, és a dir a un interès molt 
alt, el que calia per a la despesa del camí i per a proveir la taula reial, on a vegades només hi 
havia vianda per al plat del monarca. 

Quan el rei morí, prop de Girona, els seus acompanyants hagueren d'empenyorar una imatge 
d'or per a proveir a les despeses de la sepultura, comprar brandons i portar el cadàver de Girona 
a Barcelona. 

El poble de les ciutats i viles considerava que era vergonyós que el rei no pogués viure 
de les seves rendes. Barcelona i València opinaven que aquest estat de coses es devia al mal 
consell dels consellers reials que, segons ells, havien fet alienar el Patrimoni reial per treure'n 
profit personal. Aquest corrent d'opinió imposà a la mort de Joan I el processament dels seus 
consellers. 

Aquest procés, que al començament semblava que havia de tenir conseqüències molt greus 
per als implicats, perquè hi havia acusacions gravíssimes, finalment acabà en un compromís. 
Els inculpats van ser absolts de la causa criminal per delicte de lesa majestat, corrupció de la 
justícia i malversació fraudulenta del Patrimoni reial. Però alguns van haver de pagar 
composicions molt altes per obtenir el perdó; per exemple, el tresorer de Joan I, Julià Garrius, 
va haver de pagar 10.000 florins d'or (és a dir, més o menys 35 Kg. d'or, comptant que un 
florí tenia 3'5 grams d'or) per obtenir el perdó i el rei va renegociar a la baixa els compromisos 
financers contrets, per exemple amb el mercader d'Asti, naturalitzat genovès i després 
barceloní, Lucchino Scarampi. 

L'ordenació i el sanejament de les finances reials va ser una de les principals preocupacions 
de Martí l'Humà, que es refereix en els primers temps del regnat a la seva pobresa. 

Es va imposar, per això, dos objectius: 1) reincorporar el patrimoni alienat a la Corona; 
2) Impedir la desintegració del patrimoni declarant que era inalienable. Aquest nou 
compromís fou inclòs per la Corona en una nova redacció de la pragmàtica anomenada 
d'unitat dels regnes, llei fonamental que els reis de la Corona catalano-aragonesa havien 
de jurar en pujar al tron, la primera redacció de la qual havia estat aprovada a les Corts generals 
de Montsó de 1289, durant el regnat d'Alfons el Liberal. La nova redacció fou datada el 
15 de gener de 139916. 

De fet, tant Pere el Cerimoniós com Joan I, malgrat haver portat al cim més alt 
l'endeutament de la Corona, s'havien preocupat també, al mateix temps, d'organitzar la 

M . T . FERRER, El patrimoni reial, p. 3 6 8 - 3 6 9 . 

M . T . FERRER, El patrimoni reial, p. 3 5 3 - 3 5 5 . 
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reincorporació del Patrimoni reial alienat anteriorment. Fou, però, amb Martí l'Humà que aquesta 
operació agafà més volada. 

LES RECERQUES DEL PERSONAL DE LA CANCELLERIA I DE LES OFICINES 
ECONÒMIQUES SOBRE EL PATRIMONI REIAL ALIENAT 

Per començar la tasca de recuperació del Patrimoni reial que es portà a terme a la fi del 
segle XIV calia saber abans què era el que calia redimir i, com que les alienacions havien estat 
tan nombroses, hom procedí a inventariar tots els béns: jurisdiccions, dominis i rendes 
alienats. No era pas la primera vegada que es feia una tasca d'inventari. Durant el regnat d'Alfons 
el Benigne foren recopilats a l'Arxiu Reial uns memorials dels feus i drets reials a Catalunya, 
coneguts amb el nom de «Vicariarum Cathaloniae», en cinc volums17. 

El rei Pere el Cerimoniós també s'interessà per la investigació de les alienacions del 
patrimoni. Ja el 1347, atorgà poders al jurisperit Jaume Desfar i a Pere Sacosta, batlle general 
de Catalunya, perquè investiguessin les alienacions fetes pels seus predecessors, a vegades 
sense el seu consentiment, dels feus de Catalunya, contractes emfitèutics i censáis; creia que 
algunes de les obligacions i alienacions eren il·lícites i que, per aquest motiu, perdia fadigues, 
terços, lluïsmes i serveis; a més, s'havia d'ocupar de demanar la restitució de les postats dels 
feus; segurament fou en aquest moment quan Desfar preparà una compilació sobre el dret del 
rei a demanar i retenir la postat dels feus. Tres anys després, la tasca de recerca sobre les 
alienacions fou confiada a Guillem de Torres, jurista de Barcelona, ja que Jaume Desfar hi 
havia renunciat; com Desfar, havia d'actuar al costat del batlle general18. 

Jaume Desfar, al cap de gairebé vint-i-cinc anys d'haver renunciat a aquesta feina, tornà 
a rebre un encàrrec reial, precisament per a dirigir la redacció d'un inventari, que seria portada 
a terme per dos escrivans, que ell podria escollir. En el nomenament, el rei el lloava pels seus 
serveis i els seus coneixements: «in iure comuni peritum et in usaticis, constitucionibus, 
usanciis et iuribus terre nostre... edoctum», que havia adquirit en més quaranta-dos anys de 
serveis en el càrrec de procurador dels feus reials a Catalunya, en l'advocació fiscal i, 
finalment, en la cancelleria de l'infant Joan. Assegurava el monarca que Desfar coneixia 
molt bé l'arxiu, on hauria d'examinar tots els registres i escriptures i fer «unum corpus seu 
volumen seu plura» amb tot el que fes referència a les regalies i al patrimoni reial. Els notaris 
i escrivans que tenien les claus de l'arxiu l'hi havien d'obrir quan volgués i li havien de mostrar 
els registres que demanés. El rei considerava que aquest treball era de tanta importància que 
s'hi havia de dedicar plenament, per la qual cosa Desfar hagué de deixar la cancelleria de l'infant, 
per la qual percebia 10.000 sous. Per aquest motiu, el rei li assignà 8.000 sous vitalicis sobre 
les rendes reials i especialment sobre les escrivanies de Mallorca i 3.000 sobre els terços i 
emoluments de la cort de veguer de Barcelona19. 

17 J . E . MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, p. 38. 
18 ACA, C, reg. 1477, f. 19 v.-20 r. (1347, juliol, 12. Barcelona) i f. 43 r.-v. (1350, juliol, 19). L'any 

1375 el rei Pere demanava aquesta compilació sobre les postats, que ell creia que devia ser a 
l'arxiu, a Barcelona: reg. 1091, f. 144 v. (1375, febrer, 14. Lleida). 

19 ACA, C, reg. 1090, f. 63 r. i 65 r.-67 v. (1374, febrer, 1. Barcelona). 
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Malgrat el tarannà dilapidador de Joan I i de la seva esposa, Violant de Bar, tots dos es 
preocuparen de continuar els estudis sobre les alienacions del patrimoni. Essent infant, Joan 
I comissionà al doctor en lleis Bernat Despont perquè, amb l'ajut de l'escrivà Galceran 
d'Ortigues, investigués els seus feus i les alienacions que havien sofert20. A la fi de l'any 1392, 
la reina Violant es queixà perquè el seu patrimoni era «dissipat» i temia que, si no s'hi feia 
res, «vendria a irreparable destrucció», per aquest motiu demanà un informe sobre el que li 
havia estat donat o comprat i el que havia estat alienat21. També el rei Joan I devia estar preocupat 
perquè en els darrers anys del seu regnat s'inicià una altra gran operació d'inventari; fou 
examinada una gran part dels registres de «Venditionum», «Gratiarum», «Peccunie» etc. de 
l'època del rei Pere i de la de Joan I mateix, tal com consta a la contraportada dels memorials 
11-12: «los registres del senyor rey en Johan, ara regnant, qui són reconeguts, són»22; la tasca 
fou continuada després durant el regnat de Martí l'Humà. Pel novembre de 1397, el rei 
encarregà a Jaume de Sors, de l'ofici del mestre racional, l'elaboració d'una informació 
sobre les alienacions fetes en els regnes pels seus predecessors, que li havia de trametre amb 
caràcter urgent i segellada23. Sembla que durant l'any 1397 hom completà l'examen dels registres 
dels dos regnats precedents, ja que l'any 1398 el rei demanà el «levament» que s'havia fet 
l'any anterior a l'arxiu «de les vendes e donacions que en temps passat se faeren del patrimoni 
per los senyors en Pere, pare, e en Johan, frare nostre»; el rei també demanà al mateix temps 
un llibre sobre el Patrimoni del regne de València que es guardava a l'arxiu24. Sabem que el 
rei Martí féu continuar la recerca retrospectivament fins al regnat de Pere el Gran. 

El treball de recerca documental va estar a càrrec, en aquests anys, de l'arxiver de l'arxiu 
reial de Barcelona, Gabriel Segarra, a qui el rei demanava informació i el «levament que acabem 
d'esmentar, i dels ajudants Francesc Fonolleda, de l'escrivania, i Tomàs Guixar, de la tresoreria; 
en tenim constància perquè el rei els assignà algunes quantitats de diners; l'any 1399 n'havien 
de cobrar alguna, però per la feina de fer trasllats, pel que sembla íntegres, de les alienacions 
fetes pels seus predecessors, primer les del rei Joan, després les del rei Pere, després les del 
rei Alfons i successivament totes les altres. Els trasllats havien de ser enviats al conseller i 
promovedor de negocis Nicolau Morató, que s'ocupava de les redempcions25. 

Aquests oficials reials examinaren els fons de la Cancelleria, i altres funcionaris de la batllia 
i del mestre racional col·laboraren en l'examen de la documentació d'aquestes oficines. Calia 
saber si el preu de venda dels béns patrimonials alienats s'havia pagat en diners o en debitoris. 
El pagament amb debitoris es considerava suspecte d'amagar préstecs usuraris, s'investigava 
i generalment no es reconeixia íntegre, sinó que es descomptava del deute tot el que fos 
interès usurari, els mogobells i remogobells. Calia, doncs, veure els rebuts i debitoris guardats 
a la cúria del mestre racional, els comptes dels tresorers i fins i tot, a vegades, els llibres de 
comptes d'alguns banquers. A l'hora de pagar el preu de redempció, la Cort havia decidit pagar 
en diner només el que hagués estat pagat en diner; si per pagar havien estat utilitzades 
cauteles, és a dir, debitoris, aquests documents havien de ser restituïts al comprador. 

20 ACA, C, reg. 1800, f. 23 r. (1377, maig, 2. Girona). 
21 ACA, C, reg. 2054, f. 177 r. (1392, desembre, 9. València). 
22 ACA, C, Memorials, 11-12. 
23 ACA, C, reg. 2239, f. 81 r. (1397, novembre, 12. Saragossa). 
24 ACA, C, reg. 2230, f. 87 v. (1398, juliol, 1. Saragossa). 
25 ACA, C, reg. 2295, f. 11 v.-l 12 r. (1399, febrer, 29. Saragossa). 
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De fet, el 1387, l'operació de redempció dels llocs de la rodalia de Girona, exigí l 'examen 
dels rebuts i Joan I manà a Berenguer de Relat, mestre racional de la cort, que fes fer còpies 
autentificades, amb el segell reial, de tots els rebuts fets pels tresorers reials a favor dels 
compradors de jurisdiccions o béns reials i que les enviés als jurats de Girona i a Berenguer 
Company, que s'encarregaven d'aquella redempció26. En temps del rei Martí, Joan de Sos, de 
l 'oficina del mestre racional, i el mateix mestre racional, Pere d'Artés, reberen ordre de 
lliurar còpies als comissaris de la redempció de tota la documentació necessària, inclosos els 
originals, les «cauteles» és a dir, els rebuts «restituïdes e enfilades», si calia. Foren examinats 
també els comptes de diversos tresorers: els de Ramon de Vilanova i Pere Desvalí i els de 
banquers i manuals de notaris27. Algunes operacions concretes van generar recerques individuals: 
l 'any 1398 el rei encarregà a Gabriel Segarra informació sobre els preus de venda o 
empenyorament de les jurisdiccions dels llocs i castells de Collbató, Monistrol, Olesa, 
Esparreguera, Bruc, La Guàrdia, «Crebai», Rocamora, Castellnou i Albarells, que pertanyien 
al prior de Montserrat28. El mateix any Jaume de Sos havia de buscar en els comptes dels 
dispensers i tresorers del rei Joan, dels comissaris etc. totes les quantitats que haguessin estat 
donades al noble Pere de Planella i per quin motiu; el rei volia còpia de totes aquestes 
donacions, tot aclarint que ho necessitava saber per afers del Patrimoni; llavors havia començat 
a tramitar-se la redempció de Tona29. 

El rei demanà també informació a Gabriel Segarra sobre els béns del Patrimoni alienats a 
Barcelona; li interessava saber si es tractava d'alienacions perpètues o a temps i, concretament, 
volia informació sobre el dret dels cops, el dret que es pagava a Barcelona pel mesuratge amb 
la quartera, que afectava cereals en gra, llegums, fruits secs i la sal30. El rei volia conèixer la situació 
de les parts reials d'aquest dret. Segons el monarca, Andreu Marquès n'havia tingut sis setzenes, 
que llavors pertanyien a l'Almoina; el monestir de Santa Anna, un beneficiat anomenat Torró, 
en Merlès i en Sener en tenien una setzena cadascun, mentre que els dotze pabordes de la seu 
i les caritats de la seu en tenien una i mitja cada entitat o grup i en Ramon Savall en tenia una 
setzena i tres quarts31. Però aquests béns, com també el pes reial de Barcelona, sobre el qual el 
rei demanà informació també, foren deixats de banda, de moment, perquè la redempció hauria 
exigit el desembossament directe de grans quantitats de diners que el rei no tenia, per això preferí 
fer avançar la redempció jurisdiccional, pagada per les poblacions afectades32. 

26 ACA, C, reg. 2024, f. 21 v. (1387, novembre, 22. Vilafranca de Penedès). Cit. a M.T. FERRER, El 
patrimoni reial, p. 373. 

27 ACA, C, reg. 2296, f. 168 r.-v. i f. 170 r. (1402, maig, 5 i 18. València). Una recerca als manuals 
de notaris sembla que era prevista per a la redempció d'Alzira: reg. 2242, f. 37 r. (1398, setembre, 
11). Cit. a M.T. FERRER, El patrimoni reial, p. 370-375. 

28 ACA, C, reg. 2295, f. 69 r.-v. (1398, agost, 13. Saragossa). Cit. a M.T. FERRER, El patrimoni reial, 
p. 373. 

29 ACA, C, reg. 2295, f. 96 v.-97 r. Cit. a M.T. FERRER, El patrimoni reial, p. 373. 
30 Sobre aquest dret: P. ORTÍ GOST, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-

XIV, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 2000. p. 434-436. 
31 ACA, C, reg. 2242, f. 61 v. (1399, gener, 4. Saragossa). Sobre el complicat repartiment d'aquest 

dret entre el rei i altres entitats: P. ORTÍ, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, p. 
476-485. 

32 M.T. FERRER, El patrimoni reial, p. 359 i 373, nota 84. 
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Altres recerques concretes encomanades a Gabriel Segarra afectaven els castells de 
Sallent, Artés i Castellnou i un canvi i unes concessions del rei Jaume II al bisbe i l'església 
de Vic. El rei féu buscar també les escriptures fetes arran de la dissolució de l'orde del Temple 
i la creació de l'orde de Montesa i concretament el canvi de la vila d'Onda pel castell 
d'Amposta; també demana un privilegi concedit pel seu besavi Jaume II a la «Casa de 
Ganaderos» de Saragossa33. El rei Martí mostrà molt d'interès a fer revisar uns manuals de 
contractes de manlleutes i barates escrits en hebreu, que eren de temps del rei Joan, i que havien 
pertangut a un convers, ja mort. El rei volia que els seus oficials se n'apoderessin, els 
segellessin i els guardessin fins que ell arrribés a Barcelona34. 

EL RESULTAT DE LES RECERQUES: ELS MEMORIALS I ALTRES 
COMPILACIONS 

De tot aquest extensíssim treball de recerca documental se n'han conservat diversos 
inventaris, que han arribat fins a nosaltres. Pertanyen a una sèrie més àmplia, guardada a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, anomenada ara «Memorials», segons la darrera reorganització, bé 
que en el llom porten el títol de «Memorials de Carbonell», perquè aquest arxiver del segle 
XVI intervingué en la redacció d'alguns volums de la sèrie35. 

Aquesta sèrie de memorials compta amb 131 volums, segons el catàleg publicat fa pocs 
anys per Jaume Riera, que considera impròpia l'antiga denominació36; cronològicament, van 
des del començament del segle XIV al segle XIX. Són obra, generalment, dels arxivers de l'arxiu 
reial i dels seus col·laboradors. Bé que el primer arxiver fou Pere Perseya, nomenat l'any 134637, 
altres oficials de la cancelleria, sense nomenament específic d'arxiver, havien fet treballs 
d'inventari o de catàleg de regests. L'arxiu anava creixent i amb el pas del temps era cada vegada 
més inabastable a causa de la proliferació dels registres de cancelleria, que a la fi del segle 
XIV ja eren uns 2.000. Alguns dels memorials foren les primeres guies de l'arxiu, mentre que 
altres, com els que presento, foren l'instrument d'informació per a la política de redempció 
del patrimoni reial. La llista de memorials ha estat ampliada, pràcticament triplicada, pel Sr. 
Riera, que hi ha incorporat registres que formaven part d'altres sèries, com la de Varia. La 
descripció del Sr. Riera és molt acurada i permetrà l'accés als memorials més desconeguts, 
mentre que als altres ja s'hi podia arribar a través de la menció a la Guia d'Eduardo González 

33 ACA, C, reg. 2 2 9 5 , f. 126 V.-127 r. ( 1 3 9 9 , maig, 2 3 . Saragossa). M.T. FERRER, El patrimoni reial, 
p. 3 7 3 . 

34 ACA, C, reg. 2 2 3 0 , f. 143 r.-v. ( 1 3 9 9 , gener, 3 0 . Saragossa). 
35 M.T. FERRER, El patrimoni reial, p. 3 7 1 . E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía Histórico descriptiva del 

Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, Madrid, 1920, ja es referí a aquests memorials i 
per això els vaig poder utilitzar per al meu estudi sobre el patrimoni reial. 

36 Jaume RIERA I SANS, Catalogo de memoriales e inventarios. Siglos XIV-XIX. Archivo de la Corona 
de Aragón, Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Subdirección General de los Archivos Estatales, Madrid, 1999, 143 pp. 

37 Próspero de BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de 
Aragón, V I , Barcelona, 1 8 5 0 , p. 2 5 9 . J.E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de 
Aragón, p. 3 9 - 4 0 . 
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Hurtebise, malgrat que els catàlegs més recents de l'Arxiu els haguessin deixat de banda. La 
majoria dels investigadors consultàvem aquella Guia, a més de les recents, ja que la informació 
hi era més rica. 

Els més antics memorials de la sèrie són els de 1306, atribuïts a Mateu Botella, que 
denoten ja un gran interès per a descriure els béns del Patrimoni i, sobretot, els béns alienats; 
això fa suposar que també aquest rei tingué una política de recuperació del patrimoni reial alienat, 
que no ha estat estudiada, bé que Pere Ortí ha analitzat les vendes que va fer per a reunir diners 
per a l'expedició de conquesta de Sardenya38. Segueixen alguns memorials sense autor, 
alguns dels quals és probable que fossin els dirigits per Jaume Desfar. Per exemple un «Liber 
Feudorum», que Jaume Riera atribueix a l'any 1327, o podria ser que fes continuar el 
«Memoriale de feudis et juribus regiis Cathalonie», iniciat, segons Riera, el 1328 per Ramon 
Vinader, doctor en lleis, i per l'escrivà Guillem Agustí i continuat després; penso que potser 
algun d'aquests memorials reflecteix el treball de Jaume Desfar, ja que es centrava preferentment, 
com hem vist, en els feus i qüestions de castells i postats; pertany a aquest grup de memorials 
una enumeració dels castells de Catalunya, Aragó i València, amb les retinences que tenien, 
una llista de les persones que tenien cavalleries i feus a Aragó i un altre dels feus a Aragó; 
cal esmentar, igualment un memorial que conté documentació sobre els feus reials, les 
vegueries etc. i un altre que conté les prestacions a què estaven obligats els feudataris reials 
a Catalunya39. 

Alguns memorials foren confeccionáis per donar suport a la recuperació del patrimoni 
reial a la fi del segle XIV i començaments del XV. 

Memorial 1040.- Es titula «Memorial de vendes e donacions fetes per diverses reys del 
Patrimoni real e primerament per lo senyor rey en Pere dels francesos, rey n'Anfós, son fill, 
del rey en Jacme, l'altre fill e del altre rey n'Anfós, fill del dit rey en Jacme segon». 
«Reconditum in regio Archivo Barcinone». Té 126 folis i conté un índex per a cada regnat, 
dins del qual hi ha els noms de cadascun dels compradors o beneficiaris de béns del Patrimoni, 
ordenats pel nom i no pel cognom. Segons Riera, aquest índex fou elaborat posteriorment per 
Diego Garcia. Es gairebé segur que aquest memorial fou redactat durant el regnat de Martí 
l'Humà, ja que el 1399 s'estava treballant en aquests regnats més antics, tal com consta en 
una carta del rei adreçada a Gabriel Segarra, que havia de procurar tota la informació i la 
documentació necessària a Nicolau Morató, cap suprem dels afers de la recuperació de 
Patrimoni reial a Catalunya41. 

A continuació de l'índex, seguint l'ordre dels registres, el memorial recull un resum dels 
documents que hi ha a cadascun referents a alienacions del Patrimoni, amb la indicació de a 

J.E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, p. 35. i 37. Cf. els memorials de 
Mateu Botella a Catálogo de memoriales, núms. 1-6, que indica la signatura actual. El treball de 
Pere ORTÍ GOST, Vendes del Patrimoni reial amb motiu de la primera expedido a Sardenya, és en 
procés de publicació a les actes del seminari La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn 
mediterrani a la Baixa Edat Mitjana (Barcelona, 2003). 
Catálogo de memoriales, núms. 8,9,16,18,19,22 i 23. La signatura actual és respectivament, registre 
287/1 i Memorials 75-79 i 42, 48, 37/1 i 37/3, 65, 43 i 41/2. 
A la descripció de J . RIERA, Catálogo de memoriales, p. 49, porta el número 31 en l'orde cronològic 
establert. 
ACA, C, reg. 2295, f. 111 V.-112 r (1399, febrer, 29. Saragossa), ja esmentat. 
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qui fou alienat. Els resums són en llatí. El regest pot ser d'unes cinc línies o més llarg, si cal. 
Els registres del rei Pere el Gran són esmentats per l'any, per exemple «In regestro intitulato 
MCCLXXVI. VII. VIII». 

Heus aquí un exemple de resum del memorial: Al marge superior dret, perquè sigui 
visible, hi ha el nom del concessionari: «Johannis de Proxida». El resum diu: 

«ítem predictus dominus rex Petrus, cum instrumento suo, dato XI kalendas Marcii, 
anno Domini M°CCLXX° séptimo, dedit et concesit Johanni de Proxida et suis imperpetuum 
castrum, villas et alquerías omnes de Lutxen, cum terminis suis ómnibus, absque aliqua 
retencione, nisi tantummodo hiis que pertinent ad merum et regale imperium». 

Al marge esquerre hi ha el foli: «LXVI cartes regni Valencie». I al marge superior, en lletra 
del segle XVII, hom hi afegí «Lutxen», per poder veure amb una ullada els noms de lloc afectats. 

S'ha de buscar l'equivalència de la numeració actual del registre i ja podem trobar el 
document. 

Els resums dels documents trets dels registres de Pere el Gran ocupen només els quatre 
primers folis del registre; els regests dels documents extrets de cinc registres del rei Alfons 
el Franc arriben fins al foli 16, on comencen els resums dels 20 registres de Jaume II examinats, 
els quals ocupen la major part del registre, fins al foli 93, on comencen els regests de 9 
registres d'Alfons el Benigne fins a la fi del volum. 

Memorials 11 i 12 - Aquests dos memorials es troben actualment relligats junts i amb una 
numeració continuada. L' 11 es titulava «Memoriale alienacionum factarum tam per dominum 
regem Petrum tertium quam per dominum Joannem eius filium in comitatibus Rossilionis et 
Ceritanie», segons les cobertes que actualment ja no té, però que són guardades a l'Arxiu; segons 
J. Riera fou fet entre 1394-1395. Només hi ha donacions i alienacions dels comtats de Rosselló 
i Cerdanya en temps de Pere el Cerimoniós ordenats per registres. Els 3 primers folis contenen 
l'índex onomàstic fins a la lletra M, fet per Diego Garcia i només consta de 91 folis, a més 
dels tres inicials. 

Malgrat que el títol fa referència al rei Pere i al rei Joan, els seus registres com a rei no 
hi foren despullats, només els d'infant i els de les seves dues mullers durant el regnat del rei 
Pere, entre els anys 1334-138642. L'objectiu devia ésser, però, de buidar els del rei Joan que 
figuren en una llista al revers de la portada encapçalada per un títol: «Los registres del senyor 
rey en Johan, ara regnant, qui són reconeguts són...» Els registres de Joan I enumerats arriben 
fins al 1395 i pel títol sabem que el memorial fou començat en temps de Joan I. Els registres 
són indicats per la sèrie, «Gratiarum» o altra. 

Hi són registrats vendes, alienacions, assignacions de sous i recompenses fetes per Pere 
el Cerimoniós i el seu lloctinent Joan. Segons una nota d'un arxiver de principis del segle XX, 
fou redactat per l'escrivà Francesc Fonolleda. 

Relligat amb el memorial 11 hi ha el memorial número 12, redactat segurament en temps 
de Martí l'Humà, com el número 10, que conté extractes d'alienacions patrimonials fetes pel 
rei Joan I, reculant amb les fetes pels seus antecessors fins a Pere el Gran. Aquests folis, fins 
al 176, es refereixen a Aragó; corresponen, segons Riera, als regnats de Pere el Gran, Alfons 
el Liberal, Jaume II, Alfons el Benigne i Pere el Cerimoniós. 

A la descripció de J. RIERA, Catálogo de memoriales, p. 43 i 50, porten els números 25 i 32 en l'orde 
cronològic establert. 
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Al foli 179 comença un altre quadern, on diu «Domini regis Petri. Valencie»; correspon 
als reis Pere el Cerimoniós i Joan I. Els resums van del fol. 180 al 220. Els resums donen la 
data, però no indiquen el registre ni el foli. Clou el volum una sèrie de regests de documents 
referents a la vegueria de Vic i Osona, amb resums des del foli 228, corresponents als regnats 
de Pere el Cerimoniós i Joan I. No té índexs. 

Segons Riera, el memorial 12 fou redactat cap al 1399. El títol de la coberta era «Memoriale 
vendicionum». Tenia 144 folis que ara són numerat seguits dels del memorial 11, del 95 al 
239. 

Memorial 13.- Es titula «Memoriale concessionum et donationum factarum per 
serenissimum ac magnifícum principem et dominum, dominum Petrum, Dei gratia regem 
Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitemque Barchinone, Rossilionis 
et Ceritanie a die quo in regem sublimatus extitit citra»43. Conté només extractes del rei Pere 
el Cerimoniós i consta de 212 folis. Fou iniciat durant el regnat de Pere el Cerimoniós ja que 
el primer extracte diu «Primo, concessit et dedit serenissimus dominus Petrus, nunc regnans...» 
bé que probablement fou acabat durant el regnat de Martí l'Humà. Els regests contenen la data 
del document, però no el registre, que hi fou introduït per una mà posterior. El nom de 
cadascun dels beneficiaris del document reial figura com a títol del regest, mentre que al marge 
hi fou escrit el regne: Aragó, València o Catalunya. Els registres buidats foren els de les 
sèries Gratiarum i Venditionum. El volum compta amb vuit folis d'índexs. 

Memorial 14.- El títol antic d'aquest memorial era: «In hoc libro est memoriale 
privilegiorum scriptorum in Graciarum regestis serenissimi domini regis Joannis primi»44. Conté 
només el buidat de registres de Joan I i té un caràcter especial perquè conté confirmacions i 
donacions a favor de ciutats, viles, castells, llocs i monestirs i se'ns adverteix que no hi ha 
«singulars». Consta de 163 folis, on els resums dels documents es presenten encapçalats per 
un títol que condensa el contingut, mentre que el nom de la població afectada apareix al marge. 
Fou confeccionat per l'arxiver Gabriel Segarra, amb la intervenció de Francesc Fonolleda i 
altres col·laboradors, segons Riera, cap al 1399. Els registres revisats corresponen als anys 
1387-1396 i als registres actuals 1890-1911. 

En primer lloc, hi són recollides concessions o confirmacions de privilegis a diferents 
localitats, perquè sempre suposaven disminució de les regalies. Les confirmacions de privilegis 
eren habituals en el començament d'un regnat per tal de mantenir-ne la vigència. Hi ha, per 
exemple al foli 1, un regest molt llarg de la confirmació, el 25 de gener de 1387, del privilegi 
concedit pel rei Pere el Cerimoniós per a l'elecció dels consellers, jurats i altres oficials de 
Barcelona. He recollit a l'apèndix un índex de les que fan referència a localitats del regne de 
València. Predominen entre aquests privilegis les confirmacions o noves concessions de 
franquícia dels impostos de circulació sobre les mercaderies: lleudes, peatges, portatges, 
duanes, passatge, almoixerifat, ancoratge etc.; eren unes franquícies molt profitoses per als 
beneficiaris i molt perjudicials per a la hisenda reial, que reduïa les seves fonts d'ingressos. Entre 
els privilegis locals hi ha confirmacions o noves concessions de fires i mercats, ja que sempre 
comportaven franquícies de circulació i per tant constituïen una disminució dels drets reials. 

A la descripció de J . RIERA, Catálogo de memoriales, p. 41, porta el número 24 en l'orde cronològic 
establert. 
A la descripció de J . RIERA, Catálogo de memoriales, p. 47, porta el número 29 en l'orde cronològic 
establert. 
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S'hi troben també confirmacions o noves concessions d'estatuts de confraries i d'oficis. 
En aquest punt, els compiladors no tingueren un criteri uniforme al llarg del seu treball. Els 
documents sobre les confraries valencianes del registre «Gratiarum» 13 de Joan I, l'actual 1902, 
publicats per Bofarull a la «Colección de Documentos Inéditos»45, no foren recollits al 
memorial, però durant l'examen del «Gratiarum» 15, l'actual 1904, alguna cosa en aquests 
documents els féu canviar de parer i els inclogueren en una llista al foli 51 v., com també els 
que aparegueren en l'examen dels registres posteriors. 

A partir del foli 73 del memorial 14 trobem el «Quaternus concessionum imposicionum», 
és a dir, els regests de les concessions reials per a poder exigir imposicions sobre el consum 
als llocs dels estats de la Corona d'Aragó. El dret d'imposar taxes era una regalia i per tant 
el rei concedia a determinats municipis el dret d'imposar cises, especialment sobre els 
aliments, per exemple, carn, gra, peix, vi etc., normalment per a un període de temps determinat, 
entre cinc i vint anys, llicències que calia renovar periòdicament. Aquestes concessions 
s'obtenien bé mitjançant el pagament d'una quantitat al rei o bé graciosament, com a 
contrapartida per algun donatiu o contribució a una empresa de guerra del rei. No cal dir que 
és ben interessant trobar juntes aquesta mena de referències. Revisant aquests resums, he pogut 
adonar-me que la proporció de referències a localitats del regne de València és 
extraordinàriament baixa en el buidat dels primers registres de «Gratiarum». Si realment 
aquest memorial fou fet durant el regnat de Martí l'Humà, els oficials de Joan I tenien altres 
instruments de control perquè a partir de 1393 trobem indicis de vigilància en aquest sector: 
més llicències per a exigir imposicions a terres valencianes; remissions per haver creat 
imposicions sense llicència, com a Felip de Boïl, senyor de Manises, o al lloc del Puig, o a 
Morvedre; i remissions per haver destinat el producte de les imposicions a altres necessitats 
diferents de les autoritzades, com al marquès de Villena respecte als seus senyorius de Gandia, 
Dénia, Xàbia, Callosa i Benidorm, o a Betxí, lloc que pertanyia a Peregrí Català, com es pot 
veure a l'Apèndix. Sembla que molts llocs del regne de València tenien concessions del rei 
Pere el Cerimoniós per a imposar cises per tal de pagar els deutes generats per la guerra contra 
Castella, tal com consta clarament en el cas de Morvedre (f. 100 r.)i això explicaria la 
migradesa d'aquestes concessions en temps de Joan I. 

Un exemple de concessió d'imposicions a una localitat al regne de València, és la 
confirmació d'una que el rei Pere el Cerimoniós havia fet a Pere Ladrón de Vilanova, com a 
senyor de Xelva, el 17 de desembre de 1386, perquè pogués demanar a la vall de Xelva 
impostos o cises sobre el pa, vi, carn i altres mercaderies per deu anys, pel preu de 300 
florins. El dit noble havia d'esmerçar el producte de la cisa en obres a les muralles de Xelva. 
El 24 de maig de 1387, el rei Joan I confirmà aquesta concessió però millorant-la per al 
noble, perquè li concedí disposició lliure d'aquests diners46. 

A la compilació no hi foren recollides les autoritzacions per a emetre deute públic, censáis 
morts o violaris, potser perquè es pensà que no afectaven tant el fisc reial. En canvi, hi foren 

45 M. de BOFARULL Y DE SARTORIO, Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona 
de Aragón (des d'ara CODOIN), vol. XL, Barcelona, 1876, docs. LXV-LXXX, p. 366-496. M. de 
BOFARULL Y SANS, CODOIN, XLI, Barcelona, 1910, docs. LXXXI, LXXXIII-LXXXIV, p. 17-23 
i 30-55. 

46 ACA, C, memorial 14, f. 75 r. El regest envia al registre 1 de la sèrie Gratiarum de Joan I, és a dir, 
Tactual 1890, al f. 207. 
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inclosos regests de documents de concessió d'oficis amb caràcter vitalici, que també suposaven 
una disminució del poder reial; predominen els càrrecs de Mallorca47. 

La darrera part del memorial està destinada a recollir resums dels debitoris reials més 
controvertits, dels debitoris amb mogobell, és a dir amb interès, notícies tretes dels registres 
de «Pecunie». Entre els primers, figuren debitoris al mercader de Saragossa Joan Don Sancho, 
del 19 de març de 1387, al valencià Pere Marrades, del 13 de febrer de 1387, tresorer i 
exbatlle general del regne de València, al qual devia 74.903 sous, 6 diners i malla, o el 
debitori al cavaller valencià Galceran de Vilanova, que prestà al rei Joan I, el 12 de juny de 
1387, 3.000 florins d'or d'Aragó amb un mogobell declarat de 6 sous per lliura a l'any, és a 
dir 30%, que és molt. És encara més si pensem que el préstec era limitat a sis mesos. Vençut 
el termini, l'interès acreditat s'hauria sumat al capital, que hauria anat creixent. Per tal 
d'evitar-ho, el rei assignà els ingressos de les duanes de l'Alguer, de les de Càller i en general 
els emoluments de Sardenya a pagar els mogobells i despeses d'aquest préstec48. 

Hi ha també reunits els resums dels famosos debitoris a favor del mercader italià 
Lucchino Scarampi, originari d'Asti i naturalitzat primer a Gènova i després a Barcelona, 
al qual es van hipotecar les rendes reials de Mallorca, les dècimes concedides pel Papa amb 
capitals de 87.000 i 34.000 florins d'or, respectivament, entre d'altres rendes49. Foren 
considerats contractes usuraris i després de la mort de Joan I fou encartat en el procés contra 
els consellers de Joan I. Bé que fou absolt pel rei Martí l'Humà, va haver de negociar amb 
la corona una reducció del crèdit. La Corona hagué de pagar els interessos d'aquest contracte 
durant tot el segle XV, com a mínim. 

Resulta interessant, doncs, trobar a través d'aquests memorials la notícia de tots els 
contractes de deute que van ser investigats en el regnat següent. 

Altres memorials - Estan lligats també a les operacions de recuperació del Patrimoni 
reial alienat el memorial 18, que conté resums de vendes de l'infant Joan, a partir dels resums 
«Vendicionum» que porten actualment els números 1699-1706; compta amb un índex 
onomàstic elaborat per Diego Garcia. Des del punt de vista temàtic, la continuació d'aquest 
és el memorial 19, elaborat cap a l'any 1397 per l 'arxiver Gabriel Segarra i els seus 
col·laboradors, que conté dues parts, la primera és el «Memoriale vendicionum factarum per 
dominum regem Johannem bone memorie de rebus patrimonialibus», amb resums de vendes, 
establiments, cenes, concessions de cavalleries etc. que compta amb un índex elaborat per Diego 
Garcia. La segona part del volum és de feus d'Aragó: «In hoc libro sunt castra et ville que 
tenentur in feudum pro domino rege Aragonum vel pro quibus prestatur aliquod servitium; 
et sunt de regno Aragonum tantummodo». També pertany a aquesta vasta operació el memorial 
56, on foren buidats registres de les sèries «Peccunie», «Gratiarum» i «Diversorum» del 
regnat de Joan I50. 

L'historiador rossellonès Alart donà notícia d'un altre memorial, sens dubte del mateix 
estil que els que acabo d'esmentar, que es conserva a l'Arxiu «des Pyrenées Orientales» i que 
fou redactat per Dalmau de Biert, per això és conegut com «Memorial d'en Dalmau de 

47 ACA, C, memorial 14, f. 113 r. i següents. 
48 ACA, C, memorial 14, f. 125 r. 
49 ACA, C, memorial 14, f. 126 v. etc. 
50 Cf. la descripció a J . RIERA, Catálogo de Memoriales, p. 4 8 ; 4 5 i 5 1 ; p. 4 6 ; . 
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Biert». Conté un resum detallat en català de tots els documents d'infeudació o d'alienació de 
béns o drets patrimonials des de 1248 fins a la fi del segle XIV51. 

A més d'aquest memorial general també foren fruit del treball de recerca documental uns 
informes sobre la situació del Patrimoni reial al Rosselló i a la Cerdanya, que foren publicats 
per P. de Bofarull: la «Informació de totes les viles, castells e lochs, rendes e drets que'l senyor 
rey e sos predecessors antiguament han acostumat de haver e possehir en los comtats de 
Rosselló e de Cerdanya», el titulat «Donacions e enfranquiments esparces fets per lo senyor 
rey en Pere e per lo senyor rey en Johan a diverses persones en los comtats de Rosselló e de 
Cerdanya, de què lo Patrimoni del senyor rey ha presa gran diminució segos que's segueix» 
i la «Lletra tramesa al senyor rey per n'Arnau Porta, regent la procuració real dels comtats 
de Rosseló et de Cerdanya»52. El mateix Arnau Porta era el compilador dels dos treballs 
precedents. L'any 1399 el rei Martí li reclamava l'enquesta que li havia manat fer sobre 
l'alienació del patrimoni en els comtats de Rosselló i Cerdanya en els darrers dotze anys, que 
volia que li trametés closa i segellada53; suposem que les enquestes reclamades devien ser les 
que acabem d'esmentar. 

Molt semblant a la «Informació de totes les viles, castells e lochs...», però més centrada 
a les finances de la procuració del Rosselló, és la «Informació e memorial de totes les rendes 
e drets que'l senyor Rey solia haver en los comtats de Rosselló e de Cerdanya, e de la valor 
e summa a què cascuna de les dites rendes muntaven cascun any...» que publicà Alart i que 
havia estat feta l'any 139554. 

CONTINUACIÓ DELS TREBALLS ARXIVÍSTICS EN ELS SEGLES X V I X V I I ÚS 
PELS HISTORIADORS 

Les tasques de recerca arxivística amb objectius similars als ja comentats continuaren durant 
els segles XV i XVI mentre que posteriorment els treballs estigueren destinats més aviat a la 
consulta de l'arxiu, com es pot veure en el catàleg de memorials de l'Arxiu preparat per Jaume 
Riera55. 

Una fita cabdal en l'elaboració de compilacions documentals fou la redacció del «Liber 
Patrimonii Regii», que conté tota mena de notícies sobre el Reial Patrimoni, ordenat primer 
per estats i després per localitats. Hi ha un volum per Aragó, un per al regne de València i 7 

M.B. ALART, Recherche et mémorial des revenus et droits royaux des comtés de Roussillon et de 
Cerdagne, 1395, dins Documents sur la geographie historique du Roussillon, extret del «Bulletin 
de la Société Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées-Orientales», XXII (Perpinyà, 1876), 
p. 33. Esmentat com les notícies que segueixen a M.T. FERRER, El Patrimoni reial, p. 372. 
CODOIN, XII, p. 141-193; 195-204; 207-211. Es troben en un memorial, descrit per J. RIERA, 

Catálogo de memoriales, p. 51. 
ACA, C, reg. 2230, f. 191 r. (1399, juny, 18. Saragossa). També li demanava en aquesta carta que 
cerqués en els llibres de Pere Vidal totes les rebudes fetes per aquest i de les quals tingués la 
quarta part. 
M . B . ALART, Recherche et mémorial des revenus et droits royaux des comtés de Roussillon et de 
Cerdagne, 1395, ja. citat, p. 31-77. 
J. RIERA, Catálogo de memoriales, p. 53-136. 
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volums per a Catalunya, 6 de text i un d'índex. És conegut vulgarment amb el nom de 
«Mulasses» a causa de la mida i pes de cada volum, que obliga a agafar-lo amb totes dues mans. 

Fou redactat a finals del segle XVI per una comissió integrada per Ferran Maymó, 
lloctinent de la Batllia General de Catalunya; el doctor Jeroni Manegat, Gaspar Gil Polo, Joan 
Gil Polo, fill de l'anterior, que el va substituir quan morí, i el doctor Lluís Sans, canonge de 
la catedral de Barcelona. 

Així com els inventaris anteriors són el resultat del treball fet a la cancelleria, aquest 
inventari, que és riquíssim, és fet des de la Batllia general de Catalunya però utilitzant tant 
la documentació del Mestre racional i de la batllia general com la de cancelleria56. 

Els resums de documents són en llatí. Els autors es van interessar més que res per les 
alienacions de llocs i de jurisdiccions, però també hi ha constància d'altres alienacions, 
rendes etc. Les referències de Cancelleria es poden trobar fàcilment. Les altres són més 
difícils d'identificar perquè les sèries han estat organitzades d'altra manera. Les «Mulasses» 
han estat molt utilitzades pels historiadors i són indispensables per a la història local. 
L'ordenació per localitats és la clau del seu èxit i per això continuen en ús encara avui, mentre 
que els memorials han estat oblidats. 

En conclusió podem dir que tot aquest treball dels arxivers i del personal de la cancelleria 
i altres oficines reials fou motivat per les demandes de la Corona, que necessitava la 
documentació per a executar determinades polítiques de recuperació del Patrimoni reial. 
Llavors, l'arxiu només era al servei del monarca, bé que també prestava servei a particulars 
i a municipis quan necessitaven còpies de documents. Aviat s'anà afermant l'idea, però, que 
els registres de la cancelleria i d'altres oficines reials no solament guardaven la memòria dels 
drets i prerrogatives dels monarques sinó també de totes les persones i dels llocs que havien 
pagat quantitats per obtenir privilegis. Per aquest motiu els estaments de Corts van reclamar 
l'accessibilitat dels registres. Per tal d'aconseguir una major proximitat d'aquesta font 
d'informació, les Corts de València van aconseguir, l'any 1419, que fossin fets registres 
exclusius per als afers del regne i que fossin conservats a València. Els aragonesos van 
aconseguir el mateix l'any 146157. 

Les Corts catalanes de 1481 es varen preocupar per l'accessibilitat de l'Arxiu i van 
aprovar una constitució per la qual l'arxiver reial estava obligat a mostrar els documents que 
afectessin particulars i a lliurar-ne trasllat58. Els municipis ja feia temps que reclamaven 
còpies dels documents que els interessaven. També aviat hi van tenir accés els historiadors, 
com Jerónimo Zurita, Francisco Diago, Peire de Marca i altres, que des de finals del segle XVIII 
es feren més nombrosos fins a arribar a la gran obertura del segle XX59. 

Des de finals del segle XX, però, s'està fent el camí invers i molts arxius, entre ells 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, tendeixen a vedar progressivament l'accés als fons originals. 
Per això ara la tasca dels investigadors ha esdevingut difícil, llarga i penosa, especialment quan 
cal treballar amb microfilms. En aquesta situació, els antics memorials i, en general, les 
compilacions poden ajudar-los de nou, després de segles d'oblit, a tenir informació sobre la 

F. UDINA, Guia histórica, p. 118 i 3 1 6 - 3 1 7 . 

J.E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, p. 4 5 - 4 6 . 

Constitucions y altres drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, edició facsímil de Barcelona, Editorial 
Base, 1973, p. 169. 
F. UDINA, Guía histórica, p. 1 1 7 - 1 1 9 . 
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documentació existent sobre alguns temes i la seva situació dins dels registres, a fi d'accedir-
hi directament, sense haver de passar fotogrames i més fotogrames de microfilms, alguns dels 
quals són totalment il·legibles (malgrat que l'original no ho era), amb dany considerable per 
a la vista. Fins i tot, la consulta dels registres digitalitzats, que ha suposat una gran millora, 
és molt més lenta que l'accés directe al registre original i s'agraeix, per tant, poder dirigir-
nos cap a folis concrets que sabem d'antuvi. Són petits recursos per anar treballant mentre 
enyorem els temps passats, que sens dubte per als investigadors eren millors. 

APÈNDIX 

ÍNDEX DELS REGESTS REFERENTS AL REGNE DE VALÈNCIA EN DOS DELS RECULLS TEMÀTICS DEL 
MEMORIAL 14 

Concessions o confirmacions de privilegis 

- f. 1 v. Confirmació dels privilegis de la vila d'Alpont, entre els quals un d'exempció de 
pagament de lleudes i altres impostos de trànsit: 11 de febrer de 1387 (Gratiarum, 
1, f. 54)60. 

- f. 2 v. Confirmació dels privilegis de Villena, concedits per Jaume II, compresa la franquícia 
de lleudes, peatges, mesuratge etc. 6 de març de 1387 (Gratiarum, 1, f. 86). 

- f. 4 v. Confirmació dels privilegis de l'aljama de jueus d'Alzira: 22 de març de 1387 
(Gratiarum, 1, f. 114). 

- f. 5 r. Privilegi segons el qual els oficials del rei no es poden estatjar a la casa del bisbe 
de Cartagena a Oriola: 28 de març de 1387 (Gratiarum, 1, f. 140) 

- f. 6 r. Franquícia a favor de les alqueries de Navarrés, Quesa i Sanxet, que pertanyen a 
Jaume Castellà: 11 de juliol de 1387 (Gratiarum 2, f. 227) 

- f. 7 r. Franquícia de lleudes i peatges a Benaguasil: 19 de febrer de 1387 (Gratiarum 2, 
f. 20). 

- f. 7 r.-v. Franquícia de lleudes i peatges a Castellnou: 22 de febrer de 1387 (Gratiarum, 2, 
f. 21). 

- 7 v. Franquícia de lleudes i peatges a Beselga, Estivella i Arenes, al terme de Morvedre, 
que són de la duquessa: 22 de febrer de 1387 (Gratiarum, 2, f. 87). 

- f. 10 r. Confirmació de privilegis a Xàtiva, especialment que els seus veïns no hagin d'anar 
a València a pledejar: 28 de març de 1387 (Gratiarum, 2, f. 87). 

- 10 v. Concessió de franquícies a les aljames sarraïnes d'Elda, Novelda i Asp i a la Mola 
de Novelda de lleudes, peatges, portatges, duanes etc.: 2 de juliol de 1387 (Gratiarum, 
2, f. 167)61. 

60 L'equivalència entre la numeració particular de cada sèrie dins del regnat de Joan I amb la general 
actual és la següent: Gratiarum 1 = 1890; 2 = 1891; 3 = 1892; 4 = 1893; 5 = 1894; 6 = 1895; 7 = 
1896; 8 = 1897; 9 = 1898;10 = 1899; 11 = 1900; 12 = 1901; 13 = 1902; 14 = 1903;15 = 1904; 16 
= 1905;17 = 1906; 18 = 1907; 19 = 1908; 20 = 1909; 21 = 1910; 22 =1911; 23 = 1921. 

61 M . T . FERRER I MALLOL, Moros i cristians, almogàvers i collerats a la frontera d'Oriola, II Apèndix 
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- f. 11 r. Concessió de franquícies a Albaida i Carrícola i fires a Albaida, llocs de Carrossa 
de Vilaragut: 27 i 30 de juny de 1387 (Gratiarum, 2, f. 179 i 185). 

- f. 14 r. Concessió de franquícia de lleudes i peatges, passatge, portatges, almoixerifat, 
duanes, ancoratge etc. als seus regnes, però només fins al Portús, a la universitat i 
als sarraïns de Vilallonga, en contemplació de Berenguer Llançol, uixer d'armes del 
rei: 25 de setembre de 1387 (Gratiarum, 3, f. 61). 

- f. 14 r.: Concessió de franquícies a favor dels sarraïns de Banyeres, que és de P. d'Artés, 
cavaller, camarlenc: 25 de setembre de 1387 (Gratiarum, 3, f. 73). 

- f. 18 v. Concessió de franquícia de lleudes etc. a Berenguer Vives, donzell, senyor de les 
alqueries de Benifairó, «Quémalo»62, Santa Coloma i Garrofera, a la vall de Segó, 
al terme de Morvedre: 15 de gener de 1388 (Gratiarum, 4, f. 89). 

- f. 19 v. i 20 v. Confirmació de les confraries de Morella: 23 de desembre de 1387 i 26 de 
febrer de 1388 (Gratiarum, 4, f. 124 i 170). 

- f. 20 v. Concessió perquè no es faci conreu d'arròs a Borriana, a causa de les infeccions que 
produeix: 27 de maig de 1388 (Gratiarum, 4, f. 196). 

- f. 21 r. Confirmació de franquícia de lleudes a Cocentaina: 8 de juny de 1388 (Gratiarum, 
4, f. 200). 

- f. 21 v. Confirmació de privilegis a Petrer, que és de Jofre Garcia: 16 de juny de 1388 
(Gratiarum, 4, f. 210). 

- f. 23 r. Franquícia de lleudes, peatges etc. a Crevillent: 6 de juliol de 1388 (Gratiarum 5, 
f. 30). 

- f. 23 r. Concessió de privilegis a Olocau, que és de A. de Vilaragut: 25 de setembre de 1388 
(Gratiarum, 5, f. 99). 

- f. 26 v. Concessió de fires i mercat a Elda, que és de la reina Violant: 18 de novembre de 
1388 (Gratiarum, 6, f. 106, 107) 

- f. 26 v. Privilegis a favor dels sarraïns de Xàtiva: 10 de desembre de 1388 (Gratiarum, 6, 
f. 110). 

- f. 30 v. Privilegis a favor de l'orde de la Mercè a Oriola: 7 de juliol de 1389 (Gratiarum, 
7, f. 95). 

- f. 30 v. Concessió de nous furs per a Oriola: 28 d'agost de 1389 (Gratiarum, 7, f. 133) 
- f. 32 r. Privilegis a favor de Navarrés i Quesa, de Jaume Castellà, camarlenc de la reina, 

concessió de fires i mercat i que no puguin ser inclosos a cap ducat, baronia o 
marquesat: 20 de maig de 1389 (Gratiarum, 8, f. 21) 

- f. 34 r. Concessió de franquícia de lleudes a Benaguasil, de l'infant Martí: 5 de setembre 
de 1388 (Gratiarum 8, f. 110). 

- f. 34 r. Concessió de franquícia de lleudes a Sogorb, de l'infant Martí: 5 de setembre de 1388 
(Gratiarum, 8, f. 110). 

- f. 34 r. Concessió de franquícia de lleudes a Crevillent, de l'infant Martí: 8 de novembre 
de 1388 (Gratiarum, 8, f. 123). 

Documental, 2, doc. 812. Cit. a M . T. FERRER I MALLOL, Les aljames sarraïnes de la governació 
d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 1988, p. 75. 
Podria identificar-se potser amb Queçemalme, lloc registrat el 1244 al terme de Labairén, Sagunt 
(Morvedre): M.C. BARCELÓ, Toponímia arábica del País Valencià: alqueries i castells, Xàtiva, 
Ajuntament, 1983, p. 271. 
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- f. 34 v. Concessió a Oriola, que les dones vídues puguin gaudir del privilegi d'armes del 
marit: 29 de gener de 1390 (Gratiarum, 8, f. 186)63. 

- f. 35 v. Concessió sobre el delme de pa, vi i altres fruits a favor d'Ontinyent, Biar, Bocairent, 
Banyeres, de Pere d'Artés: 22 de juny de 1389 (Gratiarum, 8, f. 50). 

- f. 36 v. Concessió a favor de l'aljama de jueus de Morvedre: 1 de desembre de 1390 
(Gratiarum, 9, f. 140). 

- f. 38 r. Concessió de franquícia de lleudes a favor de Cocentaina: 26 de març de 1391 
(Gratiarum, 9, f. 218). 

- f. 43 v. Concessió de franquícia de lleudes a Penàguila, de l'infant Martí: 16 d'octubre de 
1391 (Gratiarum, 11, f. 123). 

- f. 43 v. Concessió de franquícia de lleudes a Serra d'Eslida, de l'infant Martí: 30 de 
novembre de 1391 (Gratiarum, 11, f. 145). 

- f.44 v. Concessió perquè no es pugui fer una carnisseria a la plaça d'Ontinyent: 28 de juliol 
de 1391 (Gratiarum, 12, f. 55). 

- f. 45 r. Confirmació de la franquícia de lleudes etc. de Xèrica, concedida el 1256: 16 
d'octubre de 1391 (Gratiarum 12, f. 98). 

- f. 45 r. Concessió de franquícia de lleudes etc. a la Vall d'Uixó, en contemplació de l'infant 
Martí: 20 de desembre de 1391 (Gratiarum, 12, f. 130). 

- f. 45 v. Concessió de privilegis a Biar: 14 de novembre de 1392 (Gratiarum, 12, f. 168). 
- f. 46 v. Confirmació de la franquícia de lleuda a Llíria, concedida pel rei Pere: 19 de 

desembre de 1392 (Gratiarum, 13, f. 133). 
- f. 49 v. Concessió als veïns d'Elx de les franquícies dels homes d'Oriola, en consideració 

als danys patits a la guerra amb Castella: 27 de febrer de 1393 (Gratiarum, 14, f. 
180). 

- f. 49 v. Concessió de franquícia de lleudes a Catarroja, de Berenguer Dalmau, donzell: 15 
d'abril de 1393 (Gratiarum, 14, f. 243). 

- f. 50 r. Concessió de privilegis a Bicorp, lloc de Martí Ximenis d'Orís, franquícia de 
lleudes fins al coll de Pertús, que no pugui ser inclòs a cap ducat, baronia o marquesat 
etc.: 11 d'agost de 1392 (Gratiarum, 15, f. 53) 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria de sabaters de València: 15 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 15, f. 112). 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria dels macips del pes reial de València: 15 de desembre de 
1392 (Gratiarum, 15, f. 124). 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria dels aluders de València: 20 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 15, f. 135). 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria dels corretgers de València: 20 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 15, f. 139). 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria dels forners de València: 20 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 15, f. 141). 

- f. 51 v. A favor dels prohoms de l'almoina de Sant Pere Màrtir de València: 20 de desembre 
de 1392 (Gratiarum, 15, f. 145). 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria de Sant Jaume de Vila-real: 16 de gener de 1393 (Gratiarum, 
15, f. 157). 

M . T . FERRER, Organització i defensa, doc. 233. 
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- f 51 v. Aprovació de la confraria de Santa Maria de Vila-real: 16 de gener de 1393 
(Gratiarum, 15, f. 159). 

. f 51 v. Aprovació de la confraria dels cecs de València: 20 de desembre de 1392 (Gratiarum, 
15, f. 193). 

. f. 51 v. Aprovació de capítols de l'ofici de forners de València: 15 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 15, f. 197). 

- f. 51 v. Aprovació de capítols de l'ofici de barbers de València: 20 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 15, f. 200). 

- f. 51 v. A favor del prohoms de la confraria de Sant Miquel de Xàtiva: 11 de febrer de 1393 
(Gratiarum, 15, f. 205). 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria dels macips dels teixidors de València: 20 de desembre 
de 1392 (Gratiarum, 15, f. 224). 

- f. 51 v. A favor de l'ofici dels picapedrers de València: 15 de desembre de 1392 (Gratiarum, 
15, f. 227). 

- f. 51 v. Concessió perquè a Ademús no hi pugui haver més confraries que les de Santa Maria 
1 de Sant Pere: 20 de maig de 1393 (Gratiarum, 16, f. 62)04. 

- f. 51 v. A favor de l 'ofici de bossers i carders de València: 20 de desembre de 1392 
(Gratiarum, 16, f. 83). 

- f. 51 v. Aprovació de dues confraries d'Onda, la de «Corpus Christi» i la de Sant Antoni: 
2 de juny de 1393 (Gratiarum, 16, f. 99)65. 

- f. 51 v. Aprovació de la confraria dels bastaixos del Grau de València: 13 de maig de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 104). 

- f. 52 r. Confirmació de la franquícia de lleudes concedida pel rei Pere a Llíria. Consta que 
la vila pagà 60.000 sous pels privilegis i com a ajuda a la lluïció: 19 de desembre 
de 1392 (Gratiarum, 15, f. [160]). 

- f. 52 v. Concessió a Xàtiva: els seus veïns no han de comparèixer a València per afers 
judicials: 17 de gener de 1393 (Gratiarum, 15, f. 168). 

- f. 52 v. Confirmació del privilegi de 1266 de la concessió de la moneda de reals de València: 
17 de gener de 1393 (Gratiarum, 15, f. 173). 

- f. 53 r. Confirmació del privilegi de no separar de la corona diverses viles i llocs de 
València: 11 de gener de 1393 (Gratiarum, 15, f. 170)66. 

- f. 53 r. Concessió als clergues de Morella que puguin tenir béns de reialenc llegats a ells 
o comprats: 10 de gener de 1393 (Gratiarum, 15, f. 177). 

- f. 53 r. Aprovació de la confraria de Sant Jaume de València: 25 de gener de 1393 (Gratiarum, 
15, f. 185). 

- f. 54 r. Concessió de fira i mercat a Almenara, que és d'Olf de Pròixida: 23 de març de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 21). 

- 54 v. Concessió de franquícia als conreadors de les marjals i secà de Santa Maria del Puig 
de València: 22 de novembre de 1392 (Gratiarum, 16, f. 68) 

- f. 55 r. Concessió a favor dels jueus de València: 31 de desembre de 1392 (Gratiarum, 16, 
f. 89). 

64 CODOIN, XLI, doc. LXXXV, p. 55-66. 
65 CODOIN, XLI, doc. LXXXVI, p. 67-77. 
66 CODOIN, VI, doc. CXXXVIII, p. 444-450). 
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- f. 55 r. Aprovació dels capítols dels regants de la sèquia major d'Alzira: 9 d'abril de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 109)67. 

- f. 55 v. Concessió de franquícia de lleudes a Canet de València (Canet de Berenguer), que 
és de Bernat Joan: 20 de maig de 1393 (Gratiarum, 16, f. 115). 

- f. 55 v. Concessió de franquícia de lleudes a Alcosser i Gavarda, que són d'Elvira de 
Pròixida i del noble Olf de Pròixida: 18 de març de 1393 (Gratiarum, 16, f. 129). 

- f. 55 v. Aprovació d'uns capítols a favor dels pescadors de l'albufera de València: 10 de juny 
de 1393 (Gratiarum, 16, f. 127)68. 

- f. 56 v. Franquícia de lleudes a Canet de València (Canet de Berenguer): 20 de maig de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 166). 

- f. 56 v. Concessió de carregador durant vint anys a Canet de València (Canet de Berenguer): 
15 de maig de 1393 (Gratiarum, 16, f. 167). 

- f. 57 r. Concessió de franquícia de lleudes a Almedíxer, que és de Pere de Vilaragut: 12 
d'octubre de 1393 (Gratiarum, 16, f. 179). 

- f. 57 r. Concessió de privilegis a Santa Maria de Montesa: 16 de novembre de 1391 
(Gratiarum, 16, f. 201). 

- f. 58 r. Concessió de franquícia de lleudes a Alcoi i Cocentaina: 17 de gener de 1393 
(Gratiarum, 17, f. 62). 

- f. 58 r. Concessió de franquícia de lleudes al mestre de Montesa per a Onda: [17 de gener 
de 1393] (Gratiarum, 17, f. 63) 

- f. 58 r. Concessió de franquícia de lleudes a Alcàsser, de Giner Rabassa: 1 de juny de 
1393 (Gratiarum, 17, f. 75). 

- f. 58 v. Sobre la franquícia de lleudes de Llíria a Aragó: 13 de juny de 1393 (Gratiarum, 17, 
f. 93). 

- f. 59 r. Concessió de franquícia de lleudes a Alberic, la Foia i Benifaraig, al terme d'Alzira, 
de Ximèn Pérez d'Arenos i de la seva esposa Elisenda de Romaní: 7 de gener de 
1394 (Gratiarum, 17, f. 171). 

- f. 59 v. Concessió de franquícia de lleudes a Cullera: 26 de febrer de 1394 (Gratiarum, 17, 
f. 190). 

- f. 59 v. Concessió d'un privilegi a València perquè els jutges i notaris hi hagin d'estar 
domiciliats: 12 de març de 1394 (Gratiarum, 17, f. 208). 

- f. 60 r. Concessió que els verguers i porters de la cort reial no puguin executar manaments 
de penyora de béns més que en certa manera a València: [12 de març de 1394] 
(Gratiarum, 17, f. 209) 

- f. 60 r. Concessió que els algutzirs del rei no exerceixin jurisdicció a València: [12 de 
març de 1394] (Gratiarum, 17, f. 210). 

- f. 60 r. Concessió que el rei, la reina i els curials han de pagar les imposicions de la ciutat 
de València: 12 de març de 1394 (Gratiarum, 17, f. 225). 

- f. 60 r. Concessió a València sobre qüestions processals: 12 de març de 1394 (Gratiarum, 
17, f. 226). 

- f. 61 r. Concessió a Ramon Boïl: les sarraïnes de Bétera no podran ser confiscades si es 
dediquen a la prostitució: 10 de juny de 1393 (Gratiarum, 18, f. 61 r.). 

67 CODOIN, XLI, doc. LXXXII, p. 23-30. 
68 CODOIN, XLI, doc. LXXXVII, p. 78-86. 
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- f. 61 r. Concessió a Ade Ferrando que no es pugui construir cap forn a l'espai de 400 passes 
al voltant del seu forn a la parròquia de Santa Caterina de València, a la tintoreria de 
la ciutat, conegut com forn del bisbe: 17 de juliol de 1393 (Gratiarum, 18, f. 68). 

- f. 62 r. Aprovació de capítols per al maestrat de Montesa, per la concessió de tropes per a 
l'expedició a Sardenya: 24 de maig de 1393 (Gratiarum, 18, f. 84). 

- f. 62 r. Altra concessió al maestrat de Montesa: 29 de maig de 1393 (Gratiarum, 18, f. 86) 
- f. 62 r. Altra concessió al maestrat de Montesa: 24 de maig de 1393 (Gratiarum, 18, f. 89). 
- f. 62 v. Aprovació del marc d'or i d'argent a Sant Mateu, de 8 unces a pes de València: 10 

de juny de 1393 (Gratiarum, 18, f. 91). 
- f. 63 r. Concessió de franquícia de lleudes a Algar (València), que pertany a l'orde de la 

Mercè: 15 d'abril de 1393 (Gratiarum, 18, f. 132). 
- f. 64 v. Confirmació de la provisió del rei Pere de 1337 sobre l'elecció d'auditors de 

comptes: 15 de novembre de 1393 (Gratiarum, 18, f. 198). 
- f. 65 v. Manament al batlle dellà Xixoona que observi la franquícia de lleudes, «montalgo» 

etc. per tot el regne de Múrcia atorgat pel rei Jaume II a favor d'Alcoi: 4 de febrer 
de 1394 (Gratiarum, 18, f.) 

- f. 66 r. Concessió sobre l'elecció de justícia a la Iessa, terme d'Alpont: 29 de maig de 1394 
(Gratiarum, 19, f. 61). 

Autoritzacions per exigir imposicions 

- f. 75 r. Autorització a Pere Ladrón de Vilanova, senyor de Xelva, que hi pugui carregar 
imposicions sobre pa, vi, carn i altres per deu anys i que destini el producte a obres 
de les muralles i el castell): 24 de maig de 1387, (Gratiarum, 1, f. 207). 

- f. 77 v. Autorització a imposar cises durant deu anys a Llucena: 26 de març de 1387 
(Gratiarum, 2, f. 75). 

- f. 78 r. Pròrroga per deu anys d'una autorització del rei Pere per cinc anys per carregar cises 
a Morvedre: 30 d'abril de 1387 (Gratiarum, 2, f. 117). 

- f. 78 v. Confirmació de la concessió del rei Pere per collir un peatge al camí d'Elda i Saix: 
2 de juliol de 1387 (Gratiarum, 2, f. 172)69. 

- f. 82 v. Autorització per carregar imposicions a 1'aljama de jueus de Morvedre per cinc anys: 
21 d'octubre de 1387 (Gratiarum, 4, f. 33). 

- f. 85 v. Autorització per carregar imposicions a Cocentaina durant vint anys, després que 
s'acabi la concessió anterior, a petició de la reina: 6 de juny de 1388 (Gratiarum, 
4, f. 199). 

- f. 85 v. Autorització a Carrossa de Vilaragut per carregar imposicions als seus castells 
d'Albaida i Corbera sobre pa, vi, carn etc. durant deu anys: 18 de juny de 1388 
(Gratiarum, 4, f. 218). 

- f. 85 v. Autorització per carregar imposicions al maestrat de Montesa per sis anys, a favor 
del mestre fra Berenguer Marc; no hauran de retre comptes: 3 de juliol de 1388 
(Gratiarum, 4, f. 228). 

M.T. FERRER, Organització i defensa, doc. 216. 
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- f. 96 r. Pròrroga per quinze anys d'una autorització per carregar imposicions a Almenara: 
21 d'abril de 1391 (Gratiarum, 10, f. 198). 

- f. 98 r. Autorització a Pere de Montpalau per carregar imposicions a Benicàssim durant deu 
anys; el producte es destinarà a obres: 20 de juny de 1391 (Gratiarum, 12, f. 22). 

- f. 99 v. Remissió a Felip de Boïl de la pena per haver creat imposicions a Manises sense 
llicència: 27 de gener de 1393 (Gratiarum, 13, f. 13). 

- f. 99 v. Remissió al lloc del Puig, per haver ultrapassat la llicència d'imposicions per sis anys: 
20 de gener de 1389 (Gratiarum, 13, f. 48). 

- f. 100 r. Remissió a Morvedre per exigir imposicions sense llicència: 10 de març de 1393 
(Gratiarum, 13, f. 177). 

- f. 100 r. El rei cobra 500 florins a Morvedre per la pròrroga de la concessió feta pel rei Pere, 
després de la guerra amb Castella, fins que haguessin pagat els deutes de la guerra: 
10 de març de 1393 (Gratiarum, 13, f. 179). 

- f. 100 r. Concessió al monestir de Valldigna de poder exigir imposicions als seus súbdits durant 
vuit anys, per causa de la donació feta per a l'expedició a Sardenya: 5 de març de 
1393 (Gratiarum, 13, f. 181). Repetició al f. 201. 

- f. 100 v. Autorització per exigir imposicions al lloc de l'Alcora durant deu anys: 18 de maig 
de 1393 (Gratiarum, 14, f. 27). 

- f. 101 r. Llicència a Xàtiva per afegir un complement a la gabella de la sal durant vuit anys, 
en consideració al donatiu fet per al passatge a Sardenya: 3 de gener de 1393 
(Gratiarum, 15, f. 152). 

f. 102 r. Llicència al noble Felip de Boíl per a exigir imposicions a Manises durant dotze anys, 
sense retre comptes: 17 de gener de 1393 (Gratiarum, 15, f. 196). 

f. 102 v. Remissió a Puçol perquè no esmerçà en els usos concedits els diners de les 
imposicions segons llicència atorgada pel rei Pere per cinc anys el 1380 i prorrogada 
per deu anys el 1384: 15 de febrer de 1393 (Gratiarum, 15, f. 201). 

f. 103 r. Autorització per collir imposicions a Onda durant 50 anys, del maestrat de Montesa, 
per la subvenció donada per a redimir la jurisdicció que el mestre de Montesa tenia 
en penyora: 20 de maig de 1393 (Gratiarum, 16, f. 68) 

f. 103 r. Autorització per collir imposicions a Puçol durant deu anys: 16 de maig de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 72). 

f. 103 v. Remissió al marquès de Villena per l'ús incorrecte de les imposicions a Gandia, 
segons el procurador fiscal. Havien tingut una concessió per sis anys i una altra de 
deu: 10 de juny de 1393 (Gratiarum, 16, f. 114). 

f. 103 v. Remissió similar a Dénia, Xàbia, Callosa i Benidorm: 10 de juny de 1393 (Gratiarum, 
16, f. 114). 

f. 103 v.Remissió similar a Betxí, lloc de Peregrí Català, cavaller: 12 de juny de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 120) 

f. 104 r. Llicència a Pere de Vilaragut per collir imposicions a la vall d'Almedíxer durant cinc 
anys perquè aquest noble ha de passar amb tropes a Sardenya: 12 d'octubre de 1393 
(Gratiarum, 16, f. 178). 

f. 104 r. Llicència per collir imposicions durant sis anys a Cervera del Maestrat, a petició del 
mestre de Montesa: 4 d'agost de 1393 (Gratiarum, 17, f. 115). 

f. 104 r. Llicència similar per collir imposicions a Sueca, Silla i Montcada, del mateix 
Maestrat: 4 d'agost de 1393 (Gratiarum, 17, f. 115). 
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- f 105 v. Llicència per collir imposicions a 1'aljama de jueus de Morvedre, per deu anys: 7 
de gener de 1394 (Gratiarum, 17, f. 212). 

- f 105 v. Llicència per collir imposicions al lloc de Vilafamés, del maestrat de Montesa: 6 
de juny de 1393 (Gratiarum, 18, f. 22). 

- f 106 r. Llicència per posar un recàrrec sobre la gabella de la sal d'Alzira durant deu anys: 
17 de febrer de 1393 (Gratiarum, 18, f. 39). 

- f 106 r. Llicència per collir imposicions a diversos llocs de Pere de Prades en el regne de 
València: Torres Torres, Suera, Soneja, Cortes, Andilla i Xest per deu anys: 
(Gratiarum, 18, f.) 

- f. 106 v. Llicència per a collir imposicions al maestrat de Montesa per 26 anys: 8 de juliol 
de 1393 (Gratiarum, 18, f. 90). 

_ f. 107 r. Llicència per a posar un recàrrec sobre la gabella de la sal de Xàtiva per 12 anys: 
30 d'octubre de 1393 (Gratiarum, 18, f. 192). 




