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RESUM 
El carreratge era una forma d'associació 

de municipis que aparegué en la 
Baixa Edat Mitjana, en què una ciutat o vila 

oferia protecció jurídica, política i militar a 
una població menor. L'article estudia el cas 

de Moià, carrer de Barcelona després de 
redimir-se del domini feudal dels Planella, 

i n'ofereix la documentació original. 

En la Baixa Edat Mitjana apareixen a Catalunya dues formes d'associació 
de municipis, units per a la defensa dels seus interessos.1 La forma més 
antiga d'aquestes associacions és el veïnatge, amb exemples des del 
primer terç del segle xiv a Lleida i a Cervera, a Girona i a Perpinyà, 
mentre que el carreratge és un fenomen que comença a la fi del segle 
xiv. 

1 Aquest treball forma part del projecte de recerca Entre la Península Ibérica y el 
Mediterráneo: interacciones políticas, económicas y culturales en la Baja Edad Media, 
concedit pel Ministeri d'Educació i Ciència (HUM2004-0091 ó). Es beneficia també de 
l'ajut concedit al «Grup de recerca consolidat La Corona catalano-aragonesa, l'lslam 
i el món mediterrani», pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya per al període 2 0 0 5 - 2 0 0 9 (SGR200500193) . 
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El carreratge és una derivació del veïnatge; de fet, els llocs que havien 
pactat veïnatge amb una ciutat o vila més gran deien que n'eren parròquia 
o carrer. Però hi ha diferències importants: en el veïnatge, a canvi de la 
protecció jurídica, política i militar que la ciutat o vila més potent 
dispensava als nuclis de població menors acollits en el seu veïnatge, 
aquests llocs havien de pagar una quantitat anual al municipi que els 
havia acollits, proporcionada a la població que tenien, i havien de 
participar en la host municipal.2 En canvi, en el carreratge, com veurem, 
no hi havia contribució anual de les localitats carrers a la capital 
acollidora. 

No hi ha notícies de pactes de veïnatge a Barcelona. Barcelona tenia 
un territori molt extens, que anava de Montgat a Castelldefels i, cap a 
l'interior, del Coll de Finestrelles a Collserola, Vallvidrera i fins a Molins 
de Rei. La ciutat hi tenia la jurisdicció criminal, encara que no en 
tingués la senyoria. Aquesta jurisdicció quedava reforçada per 
l'organització del «sagramental», una milícia veïnal que es trobava sota 
el patronat de la ciutat. Aquesta organització de policia cívica havia 
nascut a l'àmbit del Baix Llobregat en 1258 i des de l'any 1314 es va 
estendre a la vegueria de Barcelona i Vallès i Joan I l'amplià encara, a 
la fi del segle xiv, a les vegueries d'Osona i el Bages i a la sots-vegueria 
de Moià.3 

El veïnatge fou el precedent en el qual s'inspirà la Corona per a 
l'associació entre municipis anomenada carreratge, que va impulsar per 
tal de donar garanties de permanència en el braç reial a les viles i llocs 
que tornaven al Patrimoni de la Corona i que assumien el pagament de 
les quantitats per les quals la Corona havia empenyorat anteriorment la 
jurisdicció local. 

2 En aquestes primeres pàgines segueixo, sovint resumint-ho, el que vaig dir en M.T. 
FERRER I MALLOL, «Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», 
dins XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó: e/ món urbà a la Corona d'Aragó 
del 1137 als decrets de Nova Planta (Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre de 2000): 
actes, Barcelona, 2 0 0 3 , vol. 3, pp. 293-314, concretament p. 293 . Anteriorment, 
havia ofert un resum de la institució del carreratge, especialment pel que fa a Barcelo-
na, en M.T. FERRER I MALLOL, «Projecció exterior», dins J. SOBREQUÉS (dir.), Història de 
Barcelona, vol. 3, Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Ajuntament de Barcelona, 1992 , 
pp. 361-364, i després en M.T. FERRER I MALLOL, L'associació de municipis a l'Edat 
Mitjana: el carreratge de Barcelona, conferència pronunciada al Saló de Cent amb 
motiu del 7 5 0 aniversari dels privilegis atorgats per Jaume 1 a la ciutat de Barcelona, 
1249-1999, el 10 de febrer de 1999, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1999. Cf. 
també F. SABATÉ I CURULL, El territori de la Catalunya medieval: percepció de l'espai 
i divisió territorial al llarg de l'Edat Mitjana, Barcelona: Fundació Salvador Vives 
i Casajuana, 1997, pp. 202-208. 

3 M.T. FERRER I MALLOL, «El sagramental: una milícia camperola dirigida per Barcelona», 
Barcelona: quaderns d'història, 1 (Barcelona: Institut Municipal d'Història, 1995), pp. 
61-70, on es troba la bibliografia anterior. 
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La redempció jurisdiccional, causa de l'expansió del carreratge 

Des del segle X I I I , les rendes ordinàries i extraordinàries del rei eren 
insuficients per a afrontar les despeses creixents de la Corona catalano-
aragonesa, especialment les despeses de guerra. Els donatius de Corts 
arribaven tard i, a més, solien ser insuficients, de manera que els reis 
acudien a la solució d'alienar els béns del Patrimoni reial, entre els 
quals figurava la jurisdicció reial sobre molts llocs i viles de Catalunya. 
El recurs a l'empenyorament provocava, però, la privatització del govern 
i de l'administració de la justícia a la major part de Catalunya. Si la 
consolidació de la institució monàrquica portava a un govern públic 
centralitzat, oposat a la disgregació del poder d'època feudal, la 
inadequació dels recursos financers de l'estat modern naixent feia recórrer 
el camí contrari i portava cap a l'augment del poder senyorial. 

Les alienacions o vendes de béns de la Corona es feien sempre amb 
carta de gràcia, és a dir, amb pacte de retrovenda. Eren de fet un 
empenyorament temporal; quan la Corona disposava de recursos, els 
recuperava. Aquesta recuperació, que s'anomenava lluïció o redempció, 
solia aconseguir-se amb la contribució, primer parcial i després total, de 
la població afectada. Les localitats que tornaven a la jurisdicció reial, 
pagant el preu pel qual la Corona les havia alienades anteriorment, 
rebien la seguretat de no ser separades més de la Corona.4 

Però les angúnies financeres de la cort feien oblidar aquests compromisos. 
Hi havia poblacions que havien estat novament empenyorades després 
de pagar una, dues i fins i tot tres vegades la redempció i de rebre 
cada vegada un privilegi d'unió perpètua a la Corona. Moià havia 
passat per aquest tràngol diverses vegades, com veurem seguidament. 

Es comprensible, doncs, que, a causa del repetit incompliment de les 
promeses reials de no empenyorar novament les localitats del Patrimoni 
reial, les poblacions en tràmit de redempció jurisdiccional exigissin més ^ 
garanties d'unió a la Corona. Per això en els pactes entre el rei 
i cadascuna d'aquestes poblacions -pactes anomenats capitulacions, per 
la forma en capítols o apartats- començà a imposar-se, a més del 
compromís d'unió a la Corona, una clàusula segons la qual una nova 
alienació comportaria la pèrdua per al rei de la jurisdicció i altres 
regalies del lloc i el traspàs a una ciutat o vila propera. Sovint s'hi 
afegia que aquest lloc seria considerat carrer de la dita ciutat o vila, de 
tal manera que no en podria ser separat i els seus habitants tindrien els 

4 M.T. FERRER I MALLOL, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en 
els estats catalano-aragonesos a la fi del segle x iv», Anuario de estudios medievales, 7 
(1970-1971), pp. 351-491. Cf. també el resum inclòs en M.T. FERRER, «Projecció 
exterior», pp. 361-362. 
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mateixos drets i els mateixos privilegis que els d'aquelles ciutats o viles; 
és el que es denomina carreratge. 

Aquesta fórmula la trobem ja en els acords de redempció de les 
poblacions del Marquesat de Camarasa, que eren en mans de la infanta 
Maria de Portugal, vídua de l'infant Ferran, el germanastre del rei Pere 
el Cerimoniós. Aquests acords, de l'any 1374, preveien que, si el rei 
incomplia la promesa de no alienar els dits llocs, passarien a la propietat 
de les ciutats de Barcelona i de Lleida, les quals els tindrien en el futur 
com si fossin carrers de la pròpia ciutat. En aquest cas, el pas a carrers 
de Lleida i de Barcelona era només una possibilitat futura, que no es 
concretava gaire. No quedava clar si, en el moment oportú, es podria 
triar entre una ciutat o l'altra, o si unes poblacions serien carrers d'una 
ciutat i la resta de l'altra. 

Més endavant, s'estipulà l'entrada immediata en la categoria de carrer 
de Barcelona, com a procediment d'evitar una nova alienació i no com 
a resposta a un incompliment reial dels pactes. 

Per acabar d'animar els veïns a pagar la reversió al Patrimoni reial, la 
Corona oferí franquícies d'impostos i privilegis diversos a cada lloc. 
Totes les peticions de privilegis que cada municipi en tràmit de redempció 
feia al rei quedaven plasmades en uns capítols proposats per la població 
i atorgats o modificats pel rei, punt per punt, en forma de pacte bilate-
ral. S'esperava que un pacte d'aquesta mena oferís més garanties de 
compliment per part de la Corona. La petició d'esdevenir carrer de 
Barcelona o d'alguna altra ciutat o vila figurava entre aquests capítols. 
També hi figurava gairebé sempre el govern municipal, en les localitats 
grans o, en les més petites, un batlle local. Molts petits pobles pogueren 
estrenar així govern municipal i batllia local. Aquests nous batlles, enca-
ra que fossin oficials reials, havien de ser veïns de la població. En 
teoria, la justícia i l'administració reial es van acostar molt a la gent, 

24 encara que en la pràctica les coses no van rutllar bé sempre.5 

50 1 

El cas de Moià: una vila penyora de deutes reials 
des de la fi del segle xm 

La primera notícia que tenim d'un empenyorament de Moià és de l'any 
1289, quan les Corts de Montsó anul·laren l'empenyorament que el rei 
Alfons el Franc havia fet d'aquesta localitat i de Santpedor a Arnau 
Roger, comte de Pallars, per 6 .000 lliures, empenyorament fet, sembla, 
l'any 1288. A causa d'aquesta anul·lació, el monarca disposà, l'any 
1290, que els marmessors del comte poguessin recuperar el deute reial 

5 M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana, el carreratge». 
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amb les rendes de Moià i les de Santpedor i ordenà als prohoms de tots 
dos llocs que lliuressin les rendes als marmessors i per ells al batlle.6 

Vuit anys després, sense tenir en compte aquesta obligació que pesava 
sobre les rendes de Moià, Jaume II tornà a empenyorar la població, per 
100 .000 sous, a Arnau de Cabrera. El rei volia recompensar els serveis 
que aquest noble havia prestat al seu germà i a ell mateix; però, com 
que no tenia diners per a pagar aquella quantitat, li concedí Moià com 
a penyora d'aquest deute. Arnau de Cabrera podia anar cobrant totes 
les rendes de Moià fins que el rei pogués pagar-li aquella quantitat. El 
rei, doncs, manà al procurador o governador de Catalunya, Ramon 
Folc, vescomte de Cardona, que li lliurés possessió de Moià i fes que els 
seus habitants prestessin homenatge a Cabrera i li paguessin les rendes 
i impostos del lloc; un manament similar fou fet als mateixos habitants de 
Moià.7 

Ben aviat, però, sortí a la llum l'obligació precedent de Moià respecte 
als marmessors del comte Arnau Roger de Pallars, de manera que el rei 
s'hagué de desdir de la seva donació a Arnau de Cabrera, almenys pel 
que afectava Moià, i hagué de confirmar els marmessors del comte de 
Pallars en el dret a continuar cobrant les rendes de Moià, tal com les 
percebien abans de la donació que ell havia fet a Arnau de Cabrera.8 

Però, després d'aquesta primera reacció, sembla que el rei degué trobar 
alguna altra solució per a indemnitzar els marmessors del comte de 
Pallars, ¡a que l'any 1337 Pere el Cerimoniós afirmava que des de la 
concessió a Arnau de Cabrera de 1 298, aquest i després la seva mare 
i hereva Sibil·la de Saga havien tingut Moià com a penyora del deute 
reial.9 

Arnau de Cabrera gaudí de la vila de Moià com a penyora fins a la 
seva mort i després d'ell ho féu la seva mare i hereva, Sibil·la de Saga, 
també fins a la seva mort. L'any 1337 els marmessors del seu testament 
començaren a pressionar el rei perquè pagués els 100 .000 sous de la 25 
penyora, ja que necessitaven diners per a executar les disposicions 
testamentàries de Sibil·la de Saga, especialment la construcció d'un 
monestir per a monges de l'orde de predicadores al territori de Barcelo-
na. Els marmessors estaven disposats a seguir la via judicial en la seva 
reclamació; ho demostra el fet que el rei Pere el Cerimoniós confiés la 

6 ACA, C, reg. 82 , f. 8 r. (1290, febrer, 1 I 4 . Lleida). Cf. també L. PICANYOL, La villa de 
Moya desde los tiempos prehistóricos hasta la invasión napoleónica, Barcelona 1959 , 
p p . 2 9 - 3 0 . 

7 ACA, C, reg. 196 (1298, maig, 23 . Barcelona). 

8 ACA, C, reg. 2 6 5 , f. 2 9 v. (1298, ¡uny, 21. Palamós). 

9 ACA, C, reg. 862 , ff. 7 7 r.-78 r. (1337, novembre, 19. Daroca). 
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causa al jutge de la seva cort Berenguer Vives.10 Però un dels marmessors, 
que era Ot de Montcada, arribà a un acord amb el monarca pel qual 
es comprometé a pagar els 100.000 sous del deute reial als altres 
marmessors, especialment a Bernat de Puigcercós, de l'orde de 
predicadors, en la forma que negociarien entre ells, amb la condició 
que el rei lliurés a Ot de Montcada la vila de Moià en penyora, com 
l'havien tinguda abans Arnau de Cabrera i la seva mare Sibil·la de 
Saga i la podria tenir fins que el rei li lliurés 100.000 sous. Pere el 
Cerimoniós aprovà la solució que Ot de Montcada havia trobat per a 
resoldre aquest problema i ho comunicà a fra Bernat de Puigcercós, així 
com també al batlle general de Catalunya, Ferrer de Lillet, que s'havia 
d'encarregar de donar possessió de Moià a Ot de Montcada.1' Pel juny 
de 1338 l'operació s'havia acabat de lligar del tot i Ot de Montcada 
signava la carta de gràcia al rei, per la qual es comprometia a tornar-li 
Moià quan li pagués els 100.000 sous barcelonesos del deute.12 No 
sabem quan fou saldat aquest deute a Ot de Montcada. 

El privilegi d'unió a la Corona de 1323 i la confirmació de 1343 

Aquesta situació de penyora no devia suposar la sortida de Moià del 
grup de viles i ciutats reials, com s'esdevenia amb les vendes a carta de 
gràcia, encara que permetessin el retracte. Ho demostra el fet que 
Jaume II pogués concedir als prohoms de Moià no separar-los de la 
Corona amb un privilegi de I ' l de maig de 1323.13 Els homes de Moià 
van pagar per aquest privilegi 30 .000 sous de Barcelona,14 una quantitat 
tan alta que sembla indicar que fou una compra del dret a continuar 
dins el Patrimoni reial, en un moment en què, a causa de l'expedició a 
Sardenya, el rei venia part del seu patrimoni per tal de subvenir les 
elevades despeses militars15 

10 ACA, C, reg. 8 6 2 , f. 7 9 v. (1337 , novembre, 19. Daroca). En aquesta data el rei 
anul·là l'encàrrec fet al jutge perquè es trobà una solució al problema. 

11 ACA, C, reg. 8 6 2 , ff. 7 8 v.-79 r. ( 1337 , novembre, 19. Daroca], 

12 ACA, C, pergamins de Pere III, carpeta 2 4 2 , núm. 3 5 7 (1338 , juny, 25 . Saragossa). 

13 ACA, C, reg. 2 2 3 , ff. 2 5 2 V.-253 r. (1323 , maig, 1. Barcelona). 

14 Segons el Liber Patrimonii regii, entrada de «Castro et villa de Modiliano, vulgo 
Moyá», de l'Arxiu reial de Barcelona, el preu d'aquest privilegi constava en un 
assentament del llibre de comptes del tresorer del rei Pere Marc; actualment aquest 
volum no es pot consultar perquè es troba en molt mal estat de conservació. La 
signatura és ACA, MR, tresoreria del rei, vol. 3 4 de Pere Marc, f. 5 0 . 

15 P. ORTÍ GOST, «Les alienacions del patrimoni reial i el finançament de la conquesta de 
S a r d e n y a d e 1 3 2 3 - 1 3 2 4 » , d i n s M . T . FERRER I MALLOL , J . M U T G É I VIVES, J . S Á N C H E Z 

MARTÍNEZ (eds.), La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa 
Edat Mitjana. Seminari del Projecte Conjunt Departament d'Estudis Medievals, Institució 
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Aquest privilegi fou confirmat l'any 1343, quan regnava Pere el 
Cerimoniós, segurament perquè hi havia hagut algun perill nou d'alienació 
de Moià. En aquest moment Pere el Cerimoniós havia iniciat la campanya 
contra el rei de Mallorca, que havia de portar a la reunificació d'aquest 
regne, separat de la Corona d'Aragó per Jaume I en favor del seu fill 
segon, Jaume. Tal com Moià havia fet l'any 1323, volgué assegurar la 
unió a la Corona i demanà la confirmació del privilegi d'aquell any. En 
la confirmació, el rei Pere afirmà que havia demanat informació als 
prohoms de Vic i de Manresa, i encara a d'altres, i que havien coincidit 
a dir que l'alienació de Moià seria molt perjudicial per a la Corona, 
senyal, doncs, que el monarca havia pensat a vendre-la.10 En aquesta 
ocasió, no tenim el preu pagat per Moià per obtenir la confirmació del 
privilegi, però sospitem que degué ser alt, ja que de fet era una recompra 
del dret a continuar dins el Patrimoni reial. 

La separació de Moià del Patrimoni reial en 1381 

La solemne promesa del rei de mantenir Moià unida a la Corona durà 
només una quarantena d'anys, ja que l'any 1381 el rei Pere el Cerimoniós 
va vendre el castell de Ciará i la vila de Moià, per 2 .000 florins, al 
cavaller Francesc de Perellós, majordom de l'infant Joan; s'ocupà de la 
venda l'infant, a qui el monarca havia delegat la facultat de vendre 
patrimoni, ajudat per alts oficials de la cort;17 aquesta vegada no era 
un empenyorament sinó que era una venda amb carta de gràcia, és a 
dir, amb dret de retracte;18 aquesta mena d'hipoteca significava la 
sortida de Moià del Patrimoni i del braç reial, bé que no pas de 
manera definitiva, ja que quedava la possibilitat del retracte. En aquests 
anys el rei Pere el Cerimoniós volia portar a terme una expedició militar 
a Sardenya i a Sicília, per tal de reivindicar la successió en aquest 
regne o almenys casar la reina de Sicília, que era la seva néta, amb 
algun membre de la família reial catalana. Per això hi hagué molts 27 

-- - - - 507 

Milà i Fontanals, CSIC-lstituto di Storia dell'Europa Mediterráneo, CNR (Barcelona, 27-
28 de novembre de 2003) , Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals, 2 0 0 5 , pp. 
239-272. 

16 ACA, C, reg. 874 , ff. 62 r.-63 r. (1343, març, 3. Barcelona). 

17 ACA, C, reg. 1701 , ff. 185 v. i 191 v. (1381, juny, 28). Sobre els Perellós 
i especialment sobre el germà de Francesc, Ramon: M.T. FERRER I MALLOL, «Noves dades 
per a la biografia de Ramon de Perellós, autor del viatge al Purgatori de Sant Patrici», 
dins Miscel·lània en honor del doctor Casimir Martí, Barcelona: Fundació Salvador 
Vives Casajuana, 1994 , pp. 215-230 ; M.T. FERRER I MALLOL, «Activitats polítiques 
i militars de Ramon de Perellós, autor del Viatge al Purgatori de Sant Patrici durant el 
regnat de Joan I», dins Medievo Hispano: estudios in memoriam del Prof. Derek W. 
Lomax, Madrid: Sociedad Española de Estudios Medievales, 1995, pp. 159-173. 

18 ACA, C, reg. 1701 , f. 2 0 0 v. (1381, juliol, 3). 
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empenyoraments aquests anys, perquè organitzar una armada era molt 
costós; així i tot no es pogué portar a terme finalment per manca de 
finançament.19 

Francesc de Perellós havia comprat el castell de Ciará i la vila de Moià 
el 28 de juny de 1381 i n'havia pres possessió poc després del ó 
d'agost; en aquesta data havia concedit una procuració al notari de 
Barcelona Joan Olzina perquè el representés en la presa de possessió 
del castell de Ciará i de la vila de Moià: amb cases i fortaleses, murs 
i valls i barbacanes; amb tots els seus habitants, tant cavallers i homes 
de paratge del terme com els habitants de la vila; amb tota la jurisdicció, 
és a dir, amb el mer i mixt imperi i la jurisdicció civil i criminal, alta 
i baixa,20 host i cavalcada,21 etc.; el seu procurador havia de requerir 
els habitants de la vila i terme que el tinguessin per senyor i li paguessin 
les rendes; el procurador estava autoritzat per a erigir forques i costells 
com a senyal de domini, com es feia habitualment en aquests casos.22 

Ben poc després, Francesc de Perellós va vendre els seus drets sobre 
Moià a Pere de Planella, un cavaller que era senyor de la casa de 
Molins, prop de Moià. La venda fou estipulada el 14 d'agost de 1381 
davant Arnau Manyosa, notari de Moià, que s'havia desplaçat a Barce-
lona, i concretament al palau episcopal, per fer aquest contracte. El preu 
fou de 2 .000 florins, però sembla que Pere de Planella no tenia diners 
comptants, de manera que pagà venent a Francesc de Perellós un cen-
sal, pel qual es comprometia a pagar-li una pensió anual de 2 .000 
sous, que havia de fer efectius per la Mare de Déu d'Agost.23 

19 M.T. FERRER I MALLOL, «La política siciliana de Pere el Cerimoniós», dins Els catalans a 
Sicília, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992 , pp. 35-
4 0 ; M.T. FERRER I MALLOL, «La guerra d'Arborea alia fine del xiv secolo», dins Giudicato 
d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia lócale: 
atti del 1° Convegno Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997), a cura di Giampaolo 
Mele, Oristano: ISTAR, 2 0 0 0 , pp. 5 3 5 - 6 2 0 , especialment pp. 5 7 9 - 5 9 0 . 

2 0 A la jurisdicció criminal corresponia el dret de conèixer i jutjar les causes criminals, 
mentre que a la jurisdicció civil corresponien les causes civils i pecuniàries, la facultat 
de designar tutors i administradors als menors d'edat i als incapacitats, als béns dels 
absents i als béns vacants, concedir ordinacions municipals, nomenar batlle i saig 
i escrivà dels afers judicials del municipi, controlar l'ordre públic, etc. El mer imperi 
era la capacitat executiva de la jurisdicció criminal (és a dir, la capacitat d'executar 
les sentències que pronunciaven els jutges) i el mixt imperi era la capacitat executiva 
que corresponia a la jurisdicció civil: M.T. FERRER, «El patrimoni reial», pp. 3 6 0 - 3 6 1 . 

2 1 L'host i la cavalcada eren els serveis militars que podia exigir el rei: M.T. FERRER, «El 
patrimoni reial», pp. 3 6 2 - 3 6 3 . 

2 2 ACA, C, pergamins de Pere III, núm. 3 0 6 8 (1381 , agost, 6). Sobre l'erecció de 
forques com a signe de domini: M.T. FERRER, «El patrimoni reial», p. 3 6 0 . 

23 ACA, C, pergamins de Pere III, carpeta 2 9 7 , núm. 3 0 7 1 (1381 , agost, 14. Barcelona. 
Palau del bisbe); és el rebut de la venda. 
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Castellnou de la Plana (fot. J. Renom) 

Desconeixem el motiu que mogué Francesc de Perellós a vendre la 
jurisdicció sobre Ciará i Moià quan tot just acabava de comprar-la; ¿fou 
simplement per amistat, perquè Pere de Planella era de Moià i desitjava 
ser ell el senyor del lloc? Queda descartada, com a motivació de 
Francesc de Perellós, la necessitat de fer una desinversió per tal de 
poder pagar alguna altra compra, perquè no recuperava el capital, com 
acabem de dir, sinó que adquiria un censal. Francesc de Perellós no 
devia tenir un interès especial a retenir la possessió de Moià, molt 
allunyat del seu patrimoni al Rosselló, d'on era originari.24 

L'objectiu de Pere de Planella, en canvi, era ben lògic: volia ser senyor 
de la localitat d'origen. Abans que arribés a comprar la jurisdicció de 
Moià i de Ciará a Francesc de Perellós, havia aconseguit que el rei Pere 
el Cerimoniós segregués del terme de Moià l'antiga casa de Molins, que 
li pertanyia, li vengués la quadra de Ferrerons25 i donés a aquest 

2 4 ACA, C, reg. 1000 , ff. 182 V.-189 v. (1381 , juny, 6. Saragossa). L'erecció del castell 
és esmentada també en els documents de la redempció jurisdiccional: reg. 2 2 9 7 , ff. 
8 9 r.-90 r. (1408 , juliol, 20). 

2 5 La quadra era un territori poc poblat però amb una certa personalitat administrativa 
i jurisdiccional, que no arribava a municipi. 
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conjunt la categoria de castell termenat, que rebé el nom de Castellnou 
de la Plana. La concessió de Ferrerons comprenia les cases i els habitants, 
masos i masovers, i tota la jurisdicció, amb el mer i mixt imperi. El preu 
d'aquesta operació de venda de la quadra, que es portà a terme el 6 
de juny de 1381, fou de 3 0 . 0 0 0 sous; suposem que fou aquest el motiu 
pel qual Pere de Planella ja no tenia diners per a pagar en comptant a 
Francesc de Perellós el preu de la jurisdicció de Moià poc després. El 
rei justificà la creació d'aquest castell per la necessitat que tenia de 
reunir diners per a destinar-los a la defensa de Sardenya i per a pagar 
el gros deute envers els banquers Pere Descaus i Arnau d'Olivella, que 
pujava sense parar a causa dels interessos. Segurament calia fer aquesta 
justificació, perquè el castell no tenia pas les característiques estratègiques 
d'un castell termenat. 

La concessió fixa els límits d'aquest terme castral: sortint d'una vinya 
tancada, seguia el curs del torrent que passava entre els masos de 
Montví i de Passarells fins a arribar a la riera de Moià; seguia llavors la 
riera fins a la resclosa dels molins de la casa de Molins, i per un rec 
anava fins al pont; d'aquí pujava pel torrent fins al cantó d'en Cervarissa, 
seguia fins a la creu de Llobalta, baixava després per la vinya d'en 
Bosc fins al torrent d'en Verdegar (Verdeguer), seguia el torrent fins als 
Estrets i torrent avall fins a la riera i d'aquí, seguint el curs fluvial avall, 
fins al terme de Moià. El terme castral limitava amb els territoris de 
Castellterçol i de Castellet pel pla, i per les muntanyes de Ferrerons 
limitava amb els termes de Tona, Muntanyola i Rodors. 

Que la seva casa de Molins esdevingués castell termenat devia satisfer 
la vanitat de Pere de Planella, però era més important la segona operació, 
la que li proporcionà la jurisdicció de Moià, una vila mitjana de 
Catalunya, ja que li proporcionava una base de poder territorial més 
sòlida per a les seves ambicions. 

30 Pere de Planella havia fet una carrera notable a la cort. Pertanyia a la 
casa de l'infant Joan; primer en va ser uixer i després camarlenc; pel 

10 mes d'abril de 1379 l'infant l'envià a França, juntament amb el seu 
panisser, per tal de conèixer Violant de Bar, la futura esposa de l'infant,26 

de la qual fou després majordom.27 Pere de Planella fou persona molt 
pròxima a l'infant, l'hostatjà a la seva casa de Molins l'any 1380,28 

2 6 LI. DOMÈNECH I MONTANER, La iniquitat de Casp, Barcelona, 1930 , p. 46 . 

2 7 D. GIRONA I LLAGOSTERA, itinerari de l'infant en Joan, primogènit del rei en Pere III 1350-
1387, València, 1923, extret de les Actes del III Congrés d'Història de la Corona 

d'Aragó, pp. 337 , 3 4 0 , 3 6 9 , 371 , 372 . 

28 D. GIRONA, Itinerari de l'infant en Joan, p. 319 . 
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quan l'infant passà per aquestes contrades, i portà a terme diverses 
missatgeries entre l'infant i el rei.29 

Pere de Planella fou sens dubte un personatge ambiciós i amant de les 
aventures. Tingué algunes hores baixes, com en 1383, quan fou cessat 
dels seus càrrecs prop de l'infant Joan per les Corts generals de Montsó 
de 1 3 8 3,3 0 però continuà gaudint de la confiança de l'infant, que 
després esdevingué rei. No obstant aquesta familiaritat, immediatament 
després de la mort del rei Pere el Cerimoniós fou acusat de certs 
delictes, com altres nobles lligats al rei difunt, i l'any 1389 no fou 
admès a les corts de Montsó, amb un petit grup de nobles, força 
coincident amb el que havia estat acusat en 1387.3 1 Potser a causa 
d'aquestes dificultats, decidí participar en l'expedició franco-genovesa 
contra Barbaria de 1390; la reina Violant demanà al seu germà Felip 
de Bar que l'incorporés al seu seguici.32 Ben poc després, l'any 1392, 
acompanyà l'infant Martí en l'expedició a Sicília, on rebé una donació 
notable, Terranova i altres que havien pertangut a Bartolomeo Alagona, 
com Naso, Oliveri, Vicari Palazolo, Miserendino, Caltavuturo, Gagliano, 
Cefalà i Palazzo Adriano, bé que algunes d'aquestes donacions foren 
anul·lades després; fou compensat, però, amb l'atribució de rendes 
importants, com la de les salines d'Eraclea33 i alguns càrrecs importants, 
lloctinent de l'almirall i mestre racional, càrrecs que ostentava en 1393.3 4 

L'infant li confià la missió de fer-se càrrec dels béns reials a les illes 
Lípari.35 Com a lloctinent d'almirall havia de buscar diners per a pagar 
la gent d'armes de les naus i galeres que eren al servei de l'infant, en 
1393,3 6 i fou el capità de quatre galeres enviades per l'infant Martí en 

2 9 D. GIRONA, Itinerari de l'infant en Joan, pp. 3 7 1 - 3 7 2 . 

30 LI. DOMÈNECH, La iniquitat de Casp, p. 56 . 

31 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. preparada por A. Canellas López, 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1967 -1986 , vol. 4 , pp. 7 1 7 i 7 3 4 . 

32 M.T. FERRER I MALLOL, «Documenti catalani sulla spedizione franco-genovese contro Ber-
bería (1390)» , Miscellanea di studi storici, Gènova, 1969 , pp. 2 1 3 - 2 6 1 . 

33 Sobre aquestes donacions, cf. especialment Pietro CORRAO, Governare un regno: potere, 
società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Palermo: Liguori, 1991 , pp. 
2 2 8 i 2 3 1 . Cf. també Vincenzo D'ALESSANDRO, Politica e società nella Sicilia aragonese, 
Palermo: Manfredi, 1963 , pp. 130-131, i 137, nota 61 ; Henri BRESC, Un monde 
méditerranéen: économie et société en Sicile 1300-1450, Roma-Palermo: Ecole française 
de Rome; Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, 1986 , p. 8 3 5 . 

34 Archivio di Stato di Cagliari (d'ara endavant, ASP), R. Canc., 19, ff. 31 v. i 106 r. 
(1393, abril, 15 i setembre, 14. Catània); P. CORRAO, Governare un regno, pp. 4 6 3 
i 4 7 6 

35 ASP, R. Canc., 19, ff. 32 v.-33 r. (1393, abril, 20 . Catània). 

36 ASP, R. Canc., 19, ff. 115 v . - l l ó r. (1393, octubre, 9. Catània). 
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favor de Lluís d'Anjou, intitulat rei de Nàpols, en 1394.37 En 1396 ja 
era mort.38 Tingué almenys dos fills, Roger, que heretà la casa de 
Molins i altres drets, i Ramon, que era a Sicília almenys en 1398.39 

Retorn de Moià a la Corona i agregació a Barcelona, 
com a carrer de la ciutat 

Sembla que Moià estava queixosa de Pere de Planella perquè en els 
pactes negociats amb el rei van fer referència a quantitats de diners que 
els havia exigit indegudament. L'any 1384, només tres anys després de 
l'empenyorament de la seva jurisdicció, la vila de Moià es mobilitzà per 
tornar al Patrimoni reial. La ciutat de Barcelona, o almenys els síndics 
que aquell any 1384 es trobaven a les Corts generals de Montsó, 
donaren suport als síndics de Moià, que havien anat a visitar el monar-
ca per expressar aquest desig de tornar a la dependència directa de la 
Corona i per oferir de pagar el preu de 2 .000 florins que Pere de 
Planella havia pagat per la jurisdicció i altres drets de Moià.40 Els 
representants de Moià i els del rei van negociar les condicions del 
retorn a la Corona, que van quedar fixades en uns capítols que el rei 
aprovà. Pere de Planella no sembla que estigués gaire ben disposat a 
col·laborar en l'operació, perquè les capitulacions de Moià amb el rei 
disposaren que Planella hagués de jurar en mans del batlle i del veguer 
de Barcelona no maltractar els homes de Moià per aquesta causa i, si 
no ho volia prometre, els oficials susdits haurien d'emparar la vila i els 
veïns haurien de dipositar el preu de la venda en una taula de canvi de 
Barcelona. 

Els acords de Moià amb el rei preveien que la vila passés a ser carrer 
de Barcelona i que els seus veïns prestessin jurament i homenatge als 
consellers barcelonins; el rei no podria alienar mai més la vila i, si ho 
feia, els interessats haurien de notificar-li l'impediment; si el monarca no 
es retractava, la jurisdicció havia de passar a mans de la ciutat de 
Barcelona. S'acordà que el mer imperi de Moià fos exercit pel batlle de 
Barcelona, mentre que la resta de la jurisdicció hauria de ser regida per 
un batlle nomenat pel rei, però que fos veí de la vila i no fos home de 
paratge; els emoluments que produís la batllia i la despesa del salari 

3 7 J . ZURITA, Anales, v o l . 4 , p p . 7 7 2 - 7 7 3 . 

3 8 ACA, C, reg. 2 3 3 3 , ff. 3 3 v.-34 r. ( 1 3 9 6 , setembre, 21) . 

3 9 S'havia projectat el matrimoni de Roger amb una noia de la família noble siciliana 
dels Lancia: V. D'ALESSANDRO, Politica e società, p. 1 4 0 ; P. CORRAO, Governare un 
regno, pp. 2 3 0 i 5 6 1 . 

4 0 Apèndix, doc. 4. 
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pertocarien al rei.41 El veïns reconeixien la seva obligació de participar 
en host i cavalcada i de contribuir a les obres de la Drassana de 
Barcelona, però obtenien remissió de bans, calònies, és a dir, multes, 
i de penes civils o criminals per crims comesos fins aquell moment, amb 
algunes excepcions. Obtingueren, a més, la confirmació dels seus 
privilegis, particularment del d'unió a la Corona. Els homes del lloc 
demanaven, a més, que la documentació que presentés Pere de Planella 
fos revisada acuradament pel tresorer perquè creien que presentaria 
rebuts de preus més alts del que fou pagat efectivament i debitoris reials 
adquirits de segona mà, cosa que no s'admetia en les redempcions 
jurisdiccionals. Volien, a més, que fos descomptat del preu que s'hauria 
de pagar al detentor de la jurisdicció tot el que aquest els hagués exigit 
indegudament.42 

La redempció de Castellnou de la Plana i l'agregació a Moià 

La redempció jurisdiccional de Castellnou de la Plana, que havia quedat 
separat de Moià en 1381, trigà uns quants decennis més a resoldre's. 

La redempció fou tractada conjuntament pel municipi de Moià i pels 
prohoms de Castellnou de la Plana, que negociaren amb la cort reial 
uns capítols que foren aprovats pel rei Martí l'Humà el 30 de març de 
1408. 

Les parròquies de Ferrerons i Marfà i diversos masos que havien estat 
separats del terme de Moià per fer el terme de Castellnou de la Plana 
demanaren de ser units de nou a la vila de Moià. Ferrerons havia estat 
concedida pel rei Pere el Cerimoniós a Pere de Planella quan erigí en 
castell la casa de Molins, mentre que Marfà no hi és esmentada, motiu 
pel qual podem deduir que devia pertànyer a la casa de Molins i als 
Planella. Els habitants d'aquest terme havien de ser compresos en els 
privilegis concedits a Moià i viceversa. 

Les concessions que figuren en els capítols es refereixen tan aviat a les 
parròquies que integraven el terme d'aquest castell com a la mateixa 
vila de Moià. En les capitulacions hom decidí la creació d'un batlle 
triennal, que el rei hauria d'escollir entre una terna presentada pel lloc, 
terna de la qual quedarien exclosos els homes de paratge. S'hi decidí 
igualment la creació d'una sots-vegueria a Moià, que hauria de ser 
regentada per un natural de la vila o de la quadra, exclosos també els 

41 Cf. aquest capítol en els documents 1 i 2 de l'apèndix. 

4 2 ACA, C, reg. 1560, ff. 4 2 V.-45 v. (1384, desembre, 15. Peralada). Vegeu la 
confirmació de privilegis a ff. 4 6 r.-52 r. La confirmació per l'infant Joan en reg. 
1802, ff. 5 r.-8 v. (1384, desembre, 21 . Perpinyà). 
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homes de paratge, i nomenat pel rei, o pel batlle general si el rei no 
era a Catalunya, dins una terna elegida pels prohoms. 

Com en altres casos semblants, el rei concedí una remissió general de 
penes civils i criminals, amb les excepcions habituals. El monarca autoritzà 
la imposició durant els vint anys següents de taxes sobre el pa, el vi, la 
carn i altres productes que semblés als prohoms, de les quals no haurien 
de retre comptes. Donà llicència, també, per a imposar talles, redelmes 
i altres impostos per tal d'aplegar els diners necessaris per a la redempció. 
Els homes del lloc obtingueren, com era habitual, la confirmació dels 
privilegis anteriors i franquícia de segell per a l'expedició dels capítols 
i dels privilegis que en derivessin.43 

El retorn a la Corona de Castellnou de la Plana ensopegà amb algunes 
dificultats. L'abat de l'Estany amenaçà els homes del monestir, que vivien 
en alguns dels masos del terme, perquè no donessin la conformitat als 
poders atorgats als síndics per a vendre censáis morts, és a dir, per a 
emetre deute públic a fi d'obtenir els diners necessaris per a la redempció 
del lloc.44 Altres masos de la quadra de Ferrerons, com el mas Soler, 
pertanyents tant al susdit monestir com al de Sant Benet de Bages i al 
beneficiat de Sant Miquel de la catedral de Vic, també es negaven a 
signar, de manera que el rei hagué de manar a diversos oficials reials, 
el veguer i el batlle de Vic i el sots-veguer de Moià, que els hi obliguessin 
després d'haver-los donat vuit dies per a presentar-se a la cort i fer les 
al·legacions que creguessin necessàries. El rei es lamentava que per 
culpa d'ells la redempció no avançava i per aquesta causa amonestà els 
abats de l'Estany i de Sant Benet de Bages i el beneficiat de Sant 
Miquel, de la catedral de Vic, perquè ells també hi donessin la conformitat, 
ja que, deia, altrament no es trobarien compradors dels censáis que es 
posarien a la venda.45 

La redempció d'aquest lloc arribà finalment a terme pel juliol de 1408, 
34 moment en el qual el rei atorgà procuració a Arnau de Puigverd, ciutadà 

de Barcelona, per a prendre possessió de la titularitat castral creada per 
a Pere de Planella, Castellnou de la Plana, i de la quadra de Ferrerons, 
dels feus i feudataris, homes i dones, masos, censos, agrers, lluïsmes 
etc., la jurisdicció civil i criminal, el mer i mixt imperi, la pau i la 
guerra, host i cavalcada, etc. El procurador podria pagar el preu de la 
redempció a Roger de Planella, hereu universal de Pere, posar forques 
en el lloc, en senyal de domini, i donar possessió del lloc i de la quadra 

43 ACA, C. reg. 2 2 9 7 , ff. 86 r.-88 r. (1408, març, 30. Barcelona). 

4 4 ACA, C, reg. 2 1 5 6 , f. 2 0 r. (1408, gener, 31. Barcelona). 

4 5 ACA, C, reg. 2 2 9 7 , ff. 81 v.-82 v. i 9 0 r.-v. (1408, març, 2 6 i 30 . Barcelona). 
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als consellers de Barcelona, de la mateixa manera que havien rebut la 
possessió de Moià.46 

Convé ara aturar-nos en una de les condicions posades per Moià per a 
pagar el retorn del lloc a la Corona, la d'esdevenir carrer de Barcelona. 

Què era el carreratge i quines eren les condicions 
per a esdevenir carrer d'una altra localitat 

El carreratge fou una fórmula de domini compartit de la jurisdicció local 
entre el rei i la ciutat o vila que acollia una altra localitat com a carrer. 
Mentre la ciutat o vila acollidora rebia la donació de la titularitat de la 
jurisdicció, l'usdefruit d'aquesta jurisdicció romania en mans del rei, que 
l'exercia a través del nomenament de batlles o altres oficials que 
administraven la justícia en aquestes poblacions i, fins i tot, el govern 
municipal a les localitats petites. El rei es reservava en aquests llocs la 
mateixa jurisdicció que podia exercir a Barcelona. El domini compartit 
era molt freqüent en l'Edat Mitjana; el trobem en els contractes emfitèutics 
i en els contractes feudals. Per aquesta causa, el carreratge no devia 
semblar pas una solució estranya. 

La condició més important per a accedir a ser carrer de Barcelona era 
la de pertànyer a la mateixa jurisdicció reial. No podia ser carrer de 
Barcelona, per exemple, un lloc sotmès a jurisdicció senyorial; els llocs 
que, malgrat haver estat acceptats com a carrers de Barcelona, foren 
alienats novament més endavant deixaren de ser carrers. Podia ser, en 
canvi, carrer de la ciutat qualsevol lloc que hagués tramitat el seu retorn 
a la jurisdicció reial, que ho demanés al rei i que fos acceptat per 
la ciutat. En principi ho hauria pogut ser qualsevol que es trobés dins la 
jurisdicció reial, però al monarca no li interessava gaire, en aquesta 
època, que ho fos un lloc consolidat dins la seva jurisdicció, per una 
raó ben senzilla: perquè el carreratge significava una disminució de 35 
la potestat reial directa, ja que la ciutat acollidora prenia possessió 
de la vila o lloc que esdevenia carrer i se'n convertia en senyora, bé 
que de manera limitada. Així, doncs, al rei només li interessava el 
carreratge quan aquesta figura jurídica servia per a treure del sector 
nobiliari o eclesiàstic una jurisdicció que abans havia estat reial. Per 
aquest motiu, només van ser carrers les poblacions que havien tramitat 
la redempció jurisdiccional imposant aquesta condició. 

No hi havia cap exigència de proximitat física amb el nucli urbà de 
Barcelona per a poder accedir a ser-ne carrer. Ho demostra el fet que 
esdevinguessin carrers de Barcelona no solament llocs del Vallès, del 

4 6 ACA, C, reg. 2 2 9 7 , ff. 8 9 r.-90 r. (1408, juliol, 20 . Barcelona). 
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Maresme o del Baix Llobregat, sinó també altres de tan distants de la 
ciutat comtal com Tona o la Vall de Ribes o, més endavant, Ripoll 
i Cambrils. Tampoc Moià no era pas una població de la rodalia de 
Barcelona. 

Molt sovint, aquest llocs tan llunyans havien demanat d'esdevenir carrers 
de Barcelona per problemes de rivalitat o friccions amb la capital comar-
cal, com ara Moià i Santpedor amb Manresa. Potser per prevenir les 
possibles reticències de Manresa per la intromissió de Barcelona en una 
localitat de la seva vegueria, Barcelona argumentà el seu suport a Moià 
en el tràmit de la redempció i l'acceptació de la vila com a carrer de la 
ciutat en el fet que, antigament, Moià havia pertangut a la batllia de 
Barcelona.47 Com veurem, la diferència d'àmbit territorial generà 
problemes. També eren factors de pes la protecció més forta que podia 
dispensar Barcelona i la possibilitat de gaudir de privilegis més 
substanciosos. 

Molts dels llocs-carrer no ho foren d'una manera continuada, perquè, 
malgrat la fórmula que havia de ser salvadora, foren alienats novament 
una o dues vegades, bé que la major part acabaren tornant al carreratge 
barceloní.48 

Barcelona, al començament, contemplà el carreratge amb recel, perquè 
temia que se'n derivés algun perjudici per a la ciutat. Ben aviat, però, hi 
va col·laborar, no solament perquè reforçava la Corona sinó, sobretot, 
perquè debilitava el poder nobiliari. Cap a 1380 la ciutat havia fet 
palesa la preocupació que sentia pel retrocés de la jurisdicció reial 
i l'avenç de la jurisdicció nobiliària en tot Catalunya i especialment a la 
vegueria de Barcelona.49 Flocel Sabaté ha calculat el percentatge de 
jurisdicció reial i jurisdicció senyorial a Catalunya l'any 1392. El rei 
només conservava el control directe del 13 '43% del territori i del 2 2 ' 1 7 % 
de la població.50 

3 6 El carreratge no fou una figura institucional impulsada per Barcelona per 
516 tal d'estendre la seva influència, com s'ha dit sovint. Com hem pogut 

veure, fou un fenomen més general, impulsat per la Corona, que, 
paradoxalment, animava els pobles a protegir-se contra ella mateixa. 

4 7 Apèndix, doc. 1, cap. [1], 

48 Segueixo, resumint-ho, el que vaig escriure en M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a 
Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», pp. 295-296. 

4 9 AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 2, ff. 4 v.-5 v. (1383, maig, 8); M.T. FERRER, 
«Projecció exterior», pp. 361-362; M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a Barcelona a 
l'Edat Mitjana: el carreratge», p. 2 9 5 . 

5 0 F. SABATÉ, «Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle x iv», Anuario de 
estudios medievales, 25 (1995), p. 6 3 3 . 
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La concòrdia entre Barcelona i Moià 

Qualsevol localitat candidata a ser carrer de Barcelona havia de complir 
el requisit d'haver pactat els capítols de redempció amb la Corona 
i d'haver-ne obtingut la confirmació reial. A continuació, el document es 
presentava a la ciutat de Barcelona, que l'estudiava. Si no hi trobava 
cap inconvenient, la localitat candidata enviava una missatgeria a Barce-
lona, que feia la presentació oficial del document reial, on s'havia 
aprovat que en fos carrer, i la petició era acceptada també oficialment. 

Seguidament, es redactaven uns acords entre la ciutat i la localitat 
candidata per al funcionament del carreratge. Aquests acords fixaven els 
drets i obligacions mútues entre Barcelona i els carrers. La concòrdia 
amb Moià fou negociada pels consellers de Barcelona i pels síndics de 
Moià Ramon Carner i Arnau Manyosa i fou aprovada en una sessió 
solemne del Consell de Cent. Contenia els punts següents: 

- Els consellers i el Consell de Cent acceptaren la vila i el terme com 
a carrer de la ciutat. 

- Disposaren que en la senyera de la vila i en altres llocs i coses, on 
calgués, s'hi posés el senyal de la ciutat de Barcelona. 

- Prometeren defensar la vila i termes, els seus habitants i béns i els 
privilegis de la vila; particularment es comprometeren a no tolerar 
que fos separada novament de la Corona; en cas que la Corona 
ho fes, prometeren de prendre possessió del regiment de la vila 
i del mer imperi i no renunciar a aquest dret. 

- Es comprometeren a defensar la vila i els seus habitants d'enemics, 
si calia amb la host, i de qualsevol greuge que els inferís el rei o 
el duc, o els seus oficials o qualsevol altra persona, com als 
ciutadans propis. 

Les obligacions dels veïns de Moià eren: 

- Sortir amb la host veïnal de la ciutat i integrar-s'hi. 

- Acudir a defensar la ciutat, si era atacada, i fer tasques de 
vigilància al litoral barceloní en cas de perill. 

- Incorporar-se i mantenir-se dins el sagramental. 

- En cas de convocatòria d'host reial, si la ciutat s'excusava, ells 
també podien fer-ho pagant la part de redempció d'host que els 
correspongués i, si hi volien anar, podien fer-ho sense haver de 
pagar, llavors, la redempció.51 

Tenim constància que l'obligació de posar el senyal de Barcelona en 

5 1 Apèndix, doc. 1. 
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llocs significatius es complí, perpetuant la memòria de la unió a Barcelo-
na mitjançant el carreratge. Moià adoptà l'escut de Barcelona amb una 
moneda, un croat, al mig, com a símbol del pagament que havia hagut 
de fer per a redimir-se i tornar a la jurisdicció reial. Es conserva un 
escut antic, amb aquestes característiques, a la façana de l'església. 
També van complir aquesta condició altres llocs esdevinguts carrer de 
Barcelona. Igualada canvià l'escut de la vila, que passà a ostentar les 
armes de la ciutat de Barcelona amb l'afegit de les aigües, que 
simbolitzaven la ciutat, a la punta de l'escut. També Granollers adoptà 
el senyal de la ciutat i hi afegí la gralla. A Tona es troba encara el 
senyal de Barcelona en una clau de volta de l'església del castell, 
mentre que, a l'església de Mollet, es troba en el frontispici i en la pica 
d'aigua beneita. A Corró d'Avall es conserva un pedró, a la plaça de 
Santa Eulàlia, on fou gravat l'escut de Barcelona i la llegenda «Les 
Franqueses», mentre que a Mataró era a la pica baptismal de l'església 
de Santa Maria, fins a 1936, i també al portal de Barcelona de la 
muralla, ara a la capella de Sant Sebastià, i a la façana de la Casa de 
la Ciutat.52 

Una obligació de les viles-carrer no especificada, però practicada com a 
deure de senyoria, fou la de consultar Barcelona en els afers importants, 
especialment en qüestions d'endeutament i d'emissió de deute públic, és 
a dir, de censáis. L'emissió de deute públic necessitava una autorització 
reial, que posava un límit a l'endeutament de les ciutats, i en el cas de 
les viles-carrer també el permís de Barcelona, com a titular de la jurisdicció 
del lloc. N'hi ha constància en una venda de censal feta per Igualada 
l'any 1386. El Consell de Cent de Barcelona també veié reconeguda 
una capacitat d'arbitratge quan les actuacions del consell municipal de 
la vila-carrer produïen protestes en una part de la població, com 
s'esdevingué a Granollers arran d'una ordinació sobre els draps de 
llana. Generalment, Barcelona no intervingué en la vida municipal dels 
carrers. 

Des del punt de vista econòmic, el carreratge sembla haver estat força 
onerós per a Barcelona. No hi ha constància que la ciutat cobrés cap 
impost a les localitats-carrer. Els comptes de la ciutat, almenys els volums 
revisats per ara, no mostren ingressos de les viles-carrer. En canvi, sí que 
s'hi troben les despeses que comportaven les localitats-carrer, especialment 
de suport jurídic per als nombrosos conflictes que van haver d'afrontar; 
la ciutat hagué d'assumir la defensa de les viles-carrer tant en els plets 

5 2 F. CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Barcelona, p. 5 5 7 ; F. SABATÉ, Igualada, carrer de 
Barcelona, p. 20 ; A. PLADEVALL, Tona, mil cent anys d'història, p. 4 8 5 ; M. TINTÓ, «Les 
Franqueses del Vallès», dins Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 6, Barcelo-
na: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1982 , p. 2 2 2 ; R. SAUCRÚ, Mataró, carrer de 
Barcelona, p. 23. 
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Escut de Moià, a la façana de l'església parroquial: la moneda del mig, un croat, 
representa el pagament de la redempció feudal (fot. S. Renom) 

amb senyors veïns com amb el mateix rei. La defensa jurídica era un 
dels compromisos assumits, com podem veure en la concòrdia entre 
Barcelona i Moià,53 però després d'un segle d'experiència la ciutat de 
Barcelona considerà que aquest suport jurídic era massa onerós i, en la 
concòrdia amb Mataró i altres llocs del Maresme, feta amb motiu del 
darrer ingrés en el carreratge de Barcelona l'any 1481, Barcelona es 
comprometé a defensar els habitants d'aquests llocs com a ciutadans de 
Barcelona, però precisà que les despeses anirien a càrrec dels 
interessats.54 

El carreratge fou molt beneficiós per a les viles-carrers; a més de gaudir 
d'aquest suport jurídic, començaren a estalviar-se diners d'impostos, dels 

53 Apèndix, doc. 1, [3], 

5 4 M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», p. 
300 . 
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quals Barcelona tenia franquícia, gràcies als copiosos donatius que en 
altre temps havia fet a la Corona. Sovint, però, les capitulacions de 
redempció, les mateixes que incloïen la concessió del carreratge, n'ex-
ceptuaven expressament l'extensió de la franquícia de lleudes i peatges 
i exaccions reials, però la major part van anar aconseguint els privilegis 
de la ciutat.55 Joan I concedí a Moià, l'any 1393, que pogués gaudir 
dels privilegis i franquícies de Barcelona perquè segons ell aquesta era 
la voluntat del seu pare, per premiar que la vila hagués pagat el retorn 
a la Corona, malgrat que en les capitulacions no hagués estat mencionat 
aquest punt.56 També el Consell de Cent estudià la petició de Moià de 
veure reconegut aquest privilegi, com també les demandes de Cardedeu 
i Vilamajor perquè Barcelona els estengués explícitament els seus privilegis. 
El Consell de Cent remeté la decisió als consellers, assessorats pels 
advocats i per alguns prohoms, que haurien de revisar els privilegis a fi 
que no en resultés cap perjudici. Una deliberació del 3 de setembre del 
mateix any revela els dubtes que provocava la generalització dels privilegis 
de Barcelona, ja que s'hi digué que, si no era interès de la ciutat, no 
fossin admesos tals privilegis.57 

Sembla que, en general, les poblacions-carrer van gaudir dels privilegis 
de Barcelona que els interessaven, malgrat algunes reticències inicials 
del rei, a causa de la disminució d'impostos que això li suposava. Els 
privilegis i els costums de Barcelona, però, no es van comunicar de 
manera automàtica sinó que les poblacions demanaren de poder gaudir 
del que els va interessar. Per exemple, els homes de Moià pogueren 
beneficiar-se de franquícia en l'impost de coronatge exigit pel rei Martí. 
Pel desembre de 1401 el rei reconegué que n'estaven exempts tant per 
haver contribuït a la redempció de la jurisdicció, com perquè eren 
carrers de Barcelona i, per tant, tenien els mateixos privilegis que la 
ciutat comtal. El monarca ordenà, doncs, que els fos retornada la quantitat 
de diners que havien hagut de dipositar en la taula de canvi de Pere 

40 Brunet, de Barcelona, mentre es resolia la seva reclamació.58 

520 Ser carrer de Barcelona podia suposar altres avantatges; per exemple, 
la mediació davant el rei, en cas necessari; amistats a la cancelleria o a 
l'oficina dels comptes, que podien agilitar tràmits. 

La ciutat obtingué del carreratge un avantatge militar, ja que pogué 

5 5 M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», p. 
301 , on són esmentats altres exemples. 

5 6 Apèndix, doc. 3. 

5 7 AHCB, també Llibre del Consell, ff. 4 4 v. i 4 7 v. i Rúbriques de Bruniquer, vol. 4, pp. 
75-76. 

58 ACA, C, reg. 2 2 7 6 , f. 7 4 v. (1401, desembre, 5). 
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comptar amb una host més nombrosa per a seguir la bandera barcelonina. 
Però no se'n pogué refiar sempre que ho necessità, almenys no durant 
la guerra contra Joan II, perquè una part de les viles-carrer es va trobar 
en zona reialista. 

N'obtingué també avantatges polítics, tant a les Corts com fora d'aquesta 
institució. Quan la Busca governà la ciutat i es trencà el liderat habitual, 
els síndics barcelonins trobaren el suport de les viles-carrer a les Corts 
de 1454-1458. 

Barcelona es beneficià, potser, del fet que algunes contribucions grosses, 
com ara la redempció de participar en l'exèrcit, els fogatges, etc., es 
pagaven de manera global per Barcelona, els seus carrers i les seves 
baronies i en aquests casos de pagament de grans quantitats hi havia 
més possibilitats de negociar una contribució més ajustada. Després 
Barcelona s'encarregava de distribuir la càrrega entre ciutat i carrers.59 

La presa de possessió de Moià i de Castellnou de la Plana per Barcelona 

Després de l'aprovació de la concòrdia entre Barcelona i una localitat-
carrer, que fixava les obligacions i drets mutus, un o dos consellers de la 
ciutat o bé un síndic, segons la importància de la població que s'adheria, 
acudia a aquesta localitat per prendre'n possessió i per rebre el jurament 
de fidelitat i l'homenatge dels habitants, ja que els veïns d'un lloc carrer 
de Barcelona esdevenien vassalls de la ciutat i, en el seu nom, dels 
consellers. A Igualada, vila important, hi acudiren dos consellers de 
Barcelona per a la cerimònia de la presa de possessió,60 a Moià n'hi 
fou enviat un,61 mentre que a Castellnou de la Plana hi anà només un 
sots-síndic.62 

Coneixem com es desenvolupava aquesta cerimònia perquè es conser-
ven còpies de l'acta de presa de possessió d'alguns llocs, entre els quals 
figuren Moià03 i Castellnou de la Plana, de 1408.64 

5 9 M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», p. 
3 0 1 . 

6 0 A H C B , Consell de Cent, X. Lletres comunes originals, caixa dels segles xm, x iv i x v , 
carta sense numerar ( 1 3 8 5 , juliol, 29) i Consellers, V. Miscel·lània, caixa 2 ( 1 3 8 5 , 
agost, 9 i dies següents). Aquesta caixa conté una agrupació facticia d'alguns pocs 
papers referents al carreratge. El document ha estat comentat per F. SABATÉ, Igualada, 
carrer de Barcelona, pp. 1 8-20. 

61 A H C B , Consell de Cent, XIV. Notularum, vol. 3, ff. 75-80 ; apèndix, doc. 2. 

6 2 AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes originals, X-3, f. 1 3 9 ( 1 4 0 8 , agost, 8), 
i Consellers, V. Miscel·lània, caixa, paper de 1 4 0 8 ; apèndix, doc. 4 . 

6 3 Apèndix, doc. 2. 

6 4 Apèndix, doc. 4 . 
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A Moià, el 13 de maig de 1385, els homes de la vila foren convocats 
a so de campanes i per manament del batlle, a l'església de Santa 
Maria, on es feien normalment les assemblees. Hi foren presents vuitanta-
vuit homes, mencionats amb els seus noms. El conseller de Barcelona 
Ramon Desvalí féu llegir per un escrivà els capítols acordats entre Barce-
lona i Moià. Seguidament, el conseller demanà que li donessin possessió 
del lloc, cosa que es va fer mitjançant el jurament sobre els quatre 
evangelis per part del batlle, Jaume de Caldàguila, i dels vuitanta-vuit 
homes i la prestació de l'homenatge de boca i mans, en una cerimònia 
de pur estil feudal, que escenificava el fet que esdevenien vassalls de la 
ciutat. Foren testimonis de l'acte Bonanat Manyosa, rector de l'església 
d'Igualada, segurament originari de Moià, on aquest cognom era present, 
Bernat Sarrovira, rector de l'església de Moià, Berenguer Manyosa, 
canonge de la canònica del monestir de l'Estany, Jaume Roudor, prevere, 
Joan Calbó, porter, i Arnau Riera, de Granera. 

Pel que fa a Castellnou de la Plana, els homes de les parròquies i masos 
del castell, vint-i-tres en total (uns altres dos ho feren més tard), foren 
congregats amb la mateixa finalitat, l'any 1408, a l'església de Santa 
Maria de Moià. 

Conclòs l'acte de presa de possessió, tant a Moià com a Castellnou de 
la Plana, el conseller féu fer la crida d'una ordinació en la qual es 
manava que tota persona que vengués coses a pes o a mesura portés 
els pesos i mesures a la batllia, durant tot el mes de juny, per tal 
d'afinar-les i de posar-hi el senyal de la ciutat de Barcelona, com a 
símbol de la presa de possessió per la ciutat. 

A Moià, després de la crida, el conseller, amb la comitiva, s'adreçà als 
portals de la vila, al portal del Carrer d'Amunt i al portal de la ciutat de 
Barcelona, i a cadascun hi féu posar el senyal de la ciutat. En algun 
altre cas consta que el senyal de la ciutat era pintat en un tros de 

42 pergamí, que era clavat a les portes. A les parròquies del terme de 
Castellnou de la Plana, com que no hi havia ni portals ni muralles, el 
signe de la ciutat, pintat en pergamí, fou posat a la porta de l'església 
de Sant Pere de Marfà i en una forca del terme i també en una porta 
de l'església de Ferrerons i en una altra forca, al cim del terme de la 
dita quadra.65 L'elecció d'aquests llocs per a posar-hi els distintius de 
la ciutat era perquè les forques eren un dels símbols de l'exercici de la 
jurisdicció, mentre que les esglésies eren, en llocs de població dispersa 
o molt petits, el lloc comú de referència. En aquests casos, les portes de 
les esglésies servien sovint de tauler d'avisos. Tant la publicació d'una 
ordinació com la fixació del senyal de la ciutat eren manifestacions 

6 5 Apèndix, doc. 4 . 



REVISTA D ' E S T U Ü I S 
DEL MOIANES s MODILIANUM 

Sant Pere de Ferrerons formà part del terme de Castellnou de la Plana (fot. S. Padrisa) 

públiques de la presa de possessió de Moià i de Castellnou per part de 
Barcelona. 

A Moià, després d'aquests actes de presa de possessió, el conseller 
Ramon Desvalí es dirigí a l'escrivania de la batllia i allà hi féu posar el 
senyal reial de les quatre barres amb la corona, ja que la batllia 
depenia del rei, i féu fer l'acta notarial de tot el procediment.60 

Un punt interessant a considerar és el del temps que calia per a tot 
aquest procés. No hi havia normes que fixessin terminis per a tot el 
procediment que hem comentat, ni tan sols un costum més o menys 
uniforme; el temps transcorregut entre les capitulacions dels llocs que 
havien demanat ser carrers de Barcelona i l'acceptació per part de la 
ciutat fou divers en cada cas. 

Igualada trigà quatre anys a ser admesa, potser perquè era el primer 
cas i Barcelona estudiava detingudament les implicacions que tindria la 
seva acceptació. Igualada demanà la seva incorporació a la ciutat de 
Barcelona, com a carrer, l'any 1381 i no fou acceptada per Barcelona 
fins a 1385.6 7 

6 6 Apèndix, doc. 2. 

67 M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», pp. 
297-298. 
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Moià, en canvi, esmerçà menys temps a ser acceptada. Les capitulacions 
amb el rei foren datades el 15 de desembre de 1384, i la presa de 
possessió tingué lloc el 30 de maig de 1385, és a dir, abans que la 
d'Igualada, que no pogué fer-se fins al mes d'agost, tot i haver estat 
sol·licitada molt abans. 

Molt més ràpida fou la presa de possessió de Castellnou de la Plana, 
quatre mesos després que s'hagués redimit pel març de 1408; aquest 
cas era una mica especial, perquè havia format part anteriorment del 
terme de Moià. Com que havien demanat de ser units de nou a Moià 
i de gaudir dels privilegis concedits a aquesta vila, un dels quals era 
precisament ser carrer de Barcelona, fou una mena d'agregació. Abans, 
però, el ciutadà barceloní Arnau de Puigverd prengué possessió en nom 
del rei del castell i del terme de mans de l'hereu de Pere de Planella, 
Roger de Planella; a partir d'aquest moment li fou pagat el preu de 
revenda. Després els consellers de Barcelona enviaren un sots-síndic, 
Antoni Oliver, perquè prengués possessió de les parròquies de Marfà i 
Ferrerons i dels masos que havien format el castell, que li fou lliurada 
per un porter del rei; seguidament, els homes del lloc li prestaren jurament 
i homenatge, davant de Berenguer Sescomes i Pere Vilar, preveres de 
Moià.68 

El document de la presa de possessió ens proporciona una interessant 
informació addicional, de caràcter demogràfic, a través de la llista 
d'homes que van prestar jurament a la ciutat; en una època en la qual 
les dades sobre la població són tan escasses, és interessant per a 
comparar-la amb les notícies que proporcionen els fogatges. El de 1 378 , 
de pocs anys abans, ens indica que hi havia a Moià 76 focs, dels quals 
67 eren reials i 9 eclesiàstics.69 Set anys després, la nostra llista ens 
dóna 86 noms d'homes, superior, doncs, a la xifra del fogatge més 
proper. Els noms i cognoms permeten també de fer estudis comparatius 
amb altres llistes, permanència o no de cognoms, etc., estudi que no 
faré ara. La llista ens proporciona, a més, els noms dels que ocupaven 
càrrecs del govern local i d'oficis, alguns dels quals indiquen l'existència 
de fabricació de teixits, puix que hi ha tres paraires, dos teixidors i un 
pentinador de llana; a més, hi ha tres ferrers, dos sastres, dos sabaters, 
un mestre de cases i un notari. 

He donat forma catalana a noms i cognoms, que estan llatinitzats en 
molts casos en els documents, els he ordenat alfabèticament, pels cognoms, 
però he encapçalat la llista amb els que ocupaven càrrecs aquell any. 

6 8 Apèndix, doc. 4. 

6 9 E. REDONDO GARCÍA, El fogatjament general de Catalunya de 1378, Barcelona: CSIC, 
Institució Milà i Fontanals, 2 0 0 2 , p. 117. 
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Homes de Moià en 1385 

Caldàguila, Jaume de, batlle 
Riera, Bernat, síndic 
Manyosa, Arnau, notari i 

síndic 
Feliu, Bernat, síndic 
Casegemes, Pere Bernat de, 

síndic 
Aliars, Ramon 
Antoni, Bernat, pentinador 

de llana 
Argilagar, Pere 
Avellà, Bartomeu, ferrer 
Basc, Bernat, sabater 
Basset, Arnau 
Batedor, Francesc 
Bossanya, Berenguer 
Bossanya, Jaume 
Bosc, Bonanat 
Casesgemes, Bernat 
Castell, Berenguer 
Castell, Bernat 
Castell, Guillem 
Cerverissa, Ramon 
Company, Bernat 
Des-Carner, Arnau 
Des-Carner, Bartomeu, fuster 
Des-Castell, Pere 
Des-Cellers, Arnau 
Des-Perer, Bonanat 
Desplà, Bernat, paraire 

Desplà, Guillem 
Des-Prat, Bernat 
Des-Solà, Jordi 
Des-Solà Ríquer, Bernat 
Des-Solà Sabruneta, Bernat 
Des-Soler, Arnau, de Terrades 
Des-Soler, Pere 
Des-Soler, Ramon 
Esclosana, Francesc 
Garcia, Joan 
Güell, Bernat 
Manyosa, Arnau, ¡unior 
Marquet, Francesc 
Morgades, Francesc 
Muntsier, Joan 
Obs-Segura, Jaume d' 
Oller, Jaume 
Parets, Bernat, ferrer 
Pastre, Ramon, teixidor 
Pinós, Berenguer, ferrer 
Pla, Berenguer 
Pla, Francesc 
Pla, Galceran 
Pla, Pere 
Pla de Martí, Joan 
Planella, Bernardí de 
Prats, Francesc 
Puig, Jaume 
Puig-antic, Bonanat 
Puigdomènec, Bernat 

Puigverd, Arnau 
Pujalt, Pere, paraire 
Pujalt, Ramon 
Pujol, Bernat 
Ribes, Tomàs 
Robió, Bernat 
Roig, Simó, mestre de cases 
Ros, Francesc 
Rourell, Ponç, paraire 
Safont, Bartomeu 
Salaverd, Bartomeu 
Salaverd, Bernat 
Salconell, Francesc 
Salconell, Pere 
Santamanç, Bonanat 
Sarroca, Pere, sabater 
Sarrovira, Guillem 
Satàpia, Guillem, sastre 
Satina, Romenic, sastre 
Satorra, Bernat 
Savila, Bartomeu 
Savila, Berenguer 
Ses Conomines, Pere Bernat 
Sobrebaç, Berenguer 
Teixidor, Joan 
Ventaiol, Feliu, teixidor 
Ventaiol, Salvador 
Vilalta, Bernat 
Vilarrúbia, Jaume 
Vilatorçana, Pere 

Homes de Castellnou de la Plana en 1408 

Parròquia de Sant Llogari de Castellet 
Pujalt, Jaume 
Saclusella, Bernat 

Parròquia de Santa Maria de Moià 
Argelagars, Guillem 
Des-Prat, Berenguer 
Des-Prat, Jaume 
Passarell, Bernat 
Sarriera, Joan 
Sacoma, Bernat 
Sasserra, Bernat 
Sesplanes, Jaume 

Parròquia de Santa Coloma Sasserra 
Des-Gomar, Ponç 
Des-Tell, Jaume 
Magadins, Bernat 
Sasserra, Guillem 

Parròquia de Ferrerons 
Cladells, Pere 
Riudevellanes, Ponç 

Parròquia i quadra de Ferrerons 
Crespiera, Pere 
Des-Soler, Pere 
Ferrerons, Pere 
Garfís, Bernat 
Ses-Bolederes, Pere 
Seseases, Bernat 

Parròquia i quadra de Marfà 
Des-Soler, Felip 
Marfà, Bernat de 
Sa-Datzira, Jaume 
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Tensions amb Manresa a causa de la dependència de Moià 
respecte a Barcelona 

Ja he dit abans que la diferència d'àmbit territorial entre Barcelona 
i algunes viles-carrer comportà problemes. Els capítols de redempció 
jurisdiccional de Moià havien disposat que l'alta jurisdicció de la vila 
seria exercida pel batlle de Barcelona; però, preveient problemes amb 
Manresa, l'any 1 393, Joan I creà la sots-vegueria de Moià i Moianès, 
que fou unida a la vegueria de Barcelona/0 de manera que des d'aquell 
any els veguers barcelonins es van titular veguers de Barcelona, Vallès, 
Moià i Moianès. Aquesta titulació fou modificada encara l'any 1 399 de 
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, englobant Igualada, per a 
la qual s'havia creat també sots-vegueria.71 

L'adscripció de Moià i de Santpedor a Barcelona com a carrers aixecà 
recels a Manresa, capital de la vegueria de Manresa i Bages, on 
tradicionalment havien estat ubicades. Els consellers de Manresa es 
queixaren, per exemple, en una ocasió als de Barcelona perquè Moià 
havia recusat el veguer de Bages en un procés de fautoría, que és com 
eren denominats els processos contra les persones que ajudaven els 
bandejats de pau i treva. Els consellers manresans donaven per suposat 
que Barcelona era darrere aquest greuge inferit al seu veguer i acabaven 
dient que ells no volien molestar per res Barcelona, «que tenim per 
mare», com deien literalment, però demanaven que tampoc ells no fossin 
molestats.72 Arran d'aquest problema, l'any 1401, el rei Martí l'Humà 
declarà en sentència que el veguer de Manresa i Bages podia fer 
processos de pau i treva contra els habitants de la vila i batllia de Moià 
pels delictes que aquests habitants haguessin comès dins la vegueria de 
Manresa i Bages, i que el sots-veguer, batlle i municipi de Moià no 
podrien actuar en res que tingués a veure amb els foragitats pel veguer 
de Manresa. Encara en 1404 el veguer de Manresa i Bages i el batlle 
de Barcelona tenien obertes mútuament causes judicials l'un contra l'altre 
com a conseqüència del sometent cridat pel batlle de Barcelona contra 
el veguer de Manresa i els seus oficials.73 Les tensions sorgides arran de 
l'entrada de Moià com a carrer de Barcelona eren, doncs, fortes. 

70 Apèndix, doc. 3. 

71 J. SERRA ROSELLÓ, «Cronologia de los 'veguers' de Barcelona», Documentos y estudios, 5 
(Barcelona: Institut Municipal d'Història, 1961), pp. 7 i 13; M.T. FERRER, «El patrimoni 
reial», p. 4 2 2 . La vegueria de Moià ¡a havia existit a la fi del s. xm i començament del 
xiv: F. SABATÉ, El territori de la Catalunya medieval, pp. 194 i 252 . L'alienació de la 
jurisdicció de la vila, més endavant, degué comportar la desaparició de la sots-
vegueria. 

72 AHCB, Lletres comunes originals, X-3, f. 145. ( [1401] setembre, 9). 

73 M. TORRAS I SERRA, El Llibre Verd de Manresa ¡1218-19021, Barcelona: Fundació Noguera, 
1996, docs. 142, 144, 146. 
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Finestra ornamentada de Castellnou de la Plana (fot. M. de Planell) 

El carreratge davant la prova de la guerra contra Joan II, 
en el segle xv 

La finalitat fonamental del carreratge era la d'impedir nous intents 
d'alienació per part de la Corona de les viles o llocs units a Barcelona. 
Però aviat es veié que tampoc no ho podia evitar. Tant a la fi del regnat 
del rei Martí com en temps d'Alfons el Magnànim, Barcelona hagué de 
defensar les viles-carrers contra noves alienacions. 

La guerra de Catalunya contra Joan II fou, però, el període més difícil 
per a la institució del carreratge. Durant tota o una part de la guerra, 
Barcelona i algunes viles-carrer es trabaren en bàndols oposats i no 
pogueren complir una de les condicions del carreratge: participar en la 
host de la ciutat. 

Ja durant la guerra començaren a ser empenyorades pel rei algunes 
viles que formaven part del bàndol contrari. Els anys posteriors a la fi 
de la guerra foren penosos. Gairebé tots els llocs i viles que havien 
aconseguit redimir-se des de la darreria del segle x iv tornaren novament 
a ser alienats, per tal de pagar les despeses de la guerra i els serveis 
dels qui havien lluitat al costat del rei. 

Moià i Santpedor figuraren entre les que sofriren una nova alienació. 
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L'any 1475 el rei donà com a heretament al seu fill, l'infant Ferran, 
Manresa, Santpedor i Moià, amb la condició de no separar aquestes 
poblacions del Patrimoni reial, però en 1476 l'autoritzà perquè pogués 
vendre Santpedor i Moià a carta de gràcia, cosa que efectivament va 
fer l'infant l'any 1476 a favor de Joan d'Eimeric, per 10 .000 florins 
d'or.74 La quantitat era una mica més alta del que havia costat la 
redempció jurisdiccional d'aquestes dues localitats, però cal tenir present 
que el florí, que a la fi del segle x iv era encara d'or fi, s'havia devaluat 
durant el segle xv, de manera que la seva llei era ara de 16 quirats; 
probablement, doncs, el preu era força similar. La justificació per a fer 
la venda eren urgents necessitats de guerra. Probablement es tractava 
d'un intent de fer front a la invasió del Rosselló, l'any 1475, per part 
del rei de França Lluís XI, que l'havia tingut com a penyora de l'ajut 
donat a Joan II durant la guerra d'aquest monarca amb els seus súbdits 
catalans.75 

Sabem que Barcelona complí la seva obligació respecte a les dues viles-
carrer afectades per la nova venda, Santpedor i Moià, i que féu gestions 
a la cort per obtenir la revocació de la venda. Tot era ara molt més 
difícil, perquè Ferran el Catòlic, que tenia la jurisdicció de totes dues 
viles i que, a més, l'any 1479 havia succeït el seu pare Joan II en el 
tron de la Corona catalano-aragonesa, residia molt sovint a Castella. Els 
missatgers de Barcelona s'havien de desplaçar, doncs, fins a Valladolid 
o el lloc on es trobessin els reis, per tal de portar a terme la seva missió 
i, un cop a la cort, els era difícil trencar les barreres dels cortesans 
castellans que els impedien l'accés al rei. Així i tot, un missatger de 
Barcelona aconseguí, almenys, l'any 1479, que el rei Ferran el Catòlic 
deixés en suspens la presa de possessió tant de Santpedor com de Moià 
per part de Joan d'Eimeric, fins que ell, el monarca, acudís al Principat.76 

Com que el rei va venir a Catalunya l'any 1479,7 7 suposem que llavors 
es va solucionar la revocació de la venda, encara que falta documentació, 
per ara, sobre aquest darrer punt. 

Barcelona intentà d'ajudar tots els llocs empenyorats, però havia sortit 
molt afeblida de la guerra, i el llarg enfrontament amb el rei no la deixà 
en bona situació política per a aconseguir els seus objectius a la cort. 
D'altra banda, Barcelona ja no era sentida, com passava amb la dinastia 
catalana, com la ciutat d'origen de la nissaga, on es trobava arrelada 

7 4 ACA, C, reg. 3 3 9 0 , ff. 163 v.-164 r. (1476, setembre, 25) i reg. 3 3 8 0 , ff. 183 v.-
184 r. (1478, novembre, 25). 

75 F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona: Alpha, 1962 , vol. 2, p. 7 7 1 . 

7 6 A. VILA I SALA, Notícia histórica de la vila de Sampedor, Manresa 1898 , pp. 39-41. 
Comenta un parell de lletres closes dels consellers sobre aquest afer. 

7 7 F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, vol. 2, p. 7 8 6 . 
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la seva força. De tota manera, a poc a poc la major part de les 
poblacions empenyorades, amb reclamacions i plets, aconseguiren de 
fer cancel·lar aquestes alienacions. 

Probablement hem d'atribuir el fracàs del carreratge en tants casos no 
solament als esdeveniments tan dramàtics del segle xv, especialment a la 
guerra contra Joan II, sinó també a la debilitat original d'aquesta institució. 
La Corona sabia prou bé quin era l'origen de la titularitat de la jurisdicció 
local que Barcelona posseïa als llocs-carrer. Li havia estat donada en 
una maniobra política de la mateixa Corona, però no li havia costat res 
i, per tant, no tingué la mateixa força per a defensar-la que si l'hagués 
comprada. Els qui haurien tingut aquesta força, perquè ells sí que l'havien 
comprada, eren els veïns dels llocs-carrer, però precisament havien hagut 
de posar-se sota la protecció de Barcelona perquè no tenien un pes 
polític i econòmic com el de la ciutat. 

Malgrat aquests defectes, el carreratge fou una contribució important de 
les grans ciutats i d'algunes viles reials catalanes a la consolidació del 
territori no senyorial. Encara que no sempre aconseguí deslliurar les viles 
i llocs-carrer de noves separacions de la Corona, la situació hauria estat 
molt pitjor sense l'existència d'aquest vincle i sense l'esforç de Barcelona 
per mantenir-lo. Sembla que el carreratge sobrevisqué fins al segle X V I I . 7 8 

Quan el carreratge ja no fou efectiu, fou considerat com un títol d'honor 
i, així, quan Francesc Vilarrúbia respongué, en nom de la vila de Moià, 
l'any 1789, el qüestionari enviat als municipis catalans per Francisco de 
Zamora, que volia tenir informació per a escriure una història de 
Catalunya, no oblidà de mencionar que Moià era carrer de Barcelona 
i que tenia els mateixos privilegis de la ciutat.79 

78 M.T. FERRER, «Viles i llocs associats a 
3 0 6 - 3 0 7 . 

7 9 F. VILARRÚBIA, «Ultimo documento sobre 
Modilianum, octubre 1969 , pp. 267-2 

Barcelona a l'Edat Mitjana: el carreratge», pp. 

Moya, hallado y transcrito por el P. Picanyol», 
¡10, concretament, p. 2 9 9 . 
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Apèndix documental 

1 

1385, febrer, 14. Barcelona. Sala del Consell de Cent 

Capitulacions entre la ciutat de Barcelona, representada pels consellers, i la vila 
de Moià, representada pels síndics Ramon Carner i Arnau Manyosa, per a la 
recepció de Moià com a carrer de Barcelona; s'hi concreten les obligacions 
mútues i els drets que se'n deriven. 

AHCB, B, XIV (Notularum), vol. 3, ff. 75 r.-77 v. 

In nomine Domini, pateat° universis quod nos, Joannes Serra, Jacobus Burgesii, 
Raymundus de Valle, Petrus de Cigiario, legum doctor, et Geraldus de Palaciolo, 
consiliarii hoc anno civitatis Barchinone, et Consilium Centum luratorum pro 
infrascriptis specialiter more solito convocatum et congregatum in aula sive domo 
Conçilii dicte civitatis, in qua pro comunibus negociïs civitatis ipsius est solitum 
convocan et congregan, ex una parte, et nos, Raymundus de Carnerio et Arnaldus 
Manyosa, júnior, scriptor domini ducis, de villa Modiliani sindici, actores, 
procuratores et nunçii ad subscripta speçialiter constituti ab universitate hominum 
castri de Clarano et ville Modiliani et eius termini et singularibus eiusdem, prout 
de dicta procuracione, sindicatu et actoria plene constat per instrumentum publicum 
inde factum in posse Petri Dalmacii, notarii publici Barchinone et etiam per totam 
terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum auctoritate eiusdem, 
die martis vicesimaquarta die ianuarii, anno a nativitate Domini millesimo 
treçentesimo octuagesimo quinto, ex parte altera,b attendentes ínter nos, dictas 
partes, fuisse tractata, conventa et concordata quedam çerta capitula súper 
connexione, unione seu incorporaçione que ex provisione seu conçessione dicti 
domini regis nuper facta extititc de dictis castro et villa et eius terminis dicte 
civitati Barchinone, cum instrumento publico sigillo ipsius domini regis impendenti 
munito, acto in villa Petrelate quintadeçima die deçembris, anno a nativitate 
Domini millesimo treçentesimo octuagesimo quarto regnique ipsius domini regis 
quadragesimo nono et clauso per discretum Bartholomeum Çirvent, predicti domini 

50 regis secretarium et auctoritate eiusdem notarium publicum per totam terram et 
~~ dominacionem suam quorumquidem capitulorum series sic se habet: 

En nom de nostre senyor Déu, amen. Com lo senyor rey e sos procuradors, 
havents de açò plen poder, haguessen venut e liurat no ha molt de temps al 
noble mossèn Françó de Parellós, ab carta de gràçia, lo castell de Ciará e vila 
de Moyà, ab los térmens de aquella, qui dels dits castell, vila e térmens après 
féu venda a mossèn Pere de Planella, e encara tota la juridicció que lo dit 
senyor havia en lo dit castell, vila e térmens de aquell en hòmens e en fembresd 

aquí habitants e habitadors per preu, ço és a saber, de dos mília florins d'or 
d'Aragó, e après los hòmens de la dita vila e térmens de aquella vehents que-l 
dit senyor no-s curave de rembre los dits castell, vila e térmens,® cobejants ab 
gran desig tornar a la corona reyal, de qui tostemps foren, a inducció, consell e 
voluntat de la ciutat de Barcelona' o dels missatgés o síndichs9 que ladonchs 
eren ab lo dit senyor en les Corts generals que aquell senyor celebrava en la 
vila de Muntsó, oferissen al senyor rey que ells de lur pròpria peccúnia pagarien 
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al dit mossèn Pere de Planella los dits dos mília florins de la dita reemença, si 
ab veritat aparia que tots li fossen deguts, e que fos merçè del dit senyor que-ls 
volgués rebre e tornar en sa dolsa senyoria, faent, emperò, de la dita vila e 
térmens de aquella carrer de Barcelona e que los dits hòmens faessen sagrament 
eh homenatge als consellers de Barcelona o a síndic lur a fi que ¡amés altra 
vegade no poguessen ésser venuts ne separats de la corona reyal. E lo dit 
senyor, entre les altres gràçies que féu als dits prohòmens per esguard de la dita 
rempçió, e açò procurants los dits síndichs, los haja feta la gràçia o conçessió 
contenguda en un capítol posat entre los altres capítols que són estats atorgats 
per lo dit senyor als dits prohòmens, lo qual capítol és de la tenor següent: 

Item, que de la dita vila e térmens de aquella vós, senyor, feta primerament la 
reemença, façats carrer de la dita ciutat de Barcelona, axí que de aquells sie 
liurada' a la dita ciutat paçíffica possessió e que-ls hòmens de la dita vila de 
Moyà e térmens de aquella façen sagrament e homenatge^ a la dita ciutat e als 
consellers de aquella o a lur síndic havent ple poder de rebre aquellas. Però 
que-l mer imperi regesca e exerçesca lo baile de Barcelona o son lochtinent. E 
los emoluments que del dit mer imperi exiran sien vostres, senyor. E que de 
aquest regiment e exerçiçi de mer imperi del dit baile de Barcelona sia dictat 
contracte ferm, en tal manera que vós, senyor, ne vostres successors per algun 
cas o manera del dit mer imperi ne jurisdicció çivil o criminal de la dita vila e 
térmens no puscats en sdevenidor fer alcunes transportaçions ne alienaçions 
qualssevol sien ne per qualsevol nom nomenar se puguen. E si per ventura se 
fahia lo contrari e abans que-n fos liurada possessió, vós, senyor, e vostres 
successors stants deçà mar, certifficats' primerament d'açò per exhibició del 
present capítol, no havíets revocat e tornat al primer e degut stament dins sis 
mesos comptadors après de la certifficació dessús dita, en aquell cas sia adquisit 
e guanyat ipso facto lo regiment e exerçiçi del dit mer imperi a la dita ciutat, si 
de continent no-s fahien la revocació e tornament al primer stament dessús dits. 
E tot altre jurisdicció civil e criminal de la dita vila e térmens de aquella sia 
regida e exerçida per lo baile qui-y sia posat e constituït per vós,m senyor, lo 
qual sia e haje ésser habitador de la dita vila e no pugue ésser hom de 
paratge. Però tots los emoluments qui de la dita jurisdicció exiran, deduïts lo 
salari del dit batle e les messions que per lo exercici de aquella se hauran a fer, 
sien de vós, senyor, e de vostres successors. E de aquelles lo dit batle vos haje 
respondre feelment e bé. Sia entès, emperò, que en tot cas e tots temps los 
hòmens dels dits vila e térmens romanguen e sien tenguts a vós, senyor, e a 
vostres successors, axí com vuy són, a host e a cavalcada. 

E per consegüent, los dits pròmens hagen pagar los dits dos mília florins e la 
dita reemença sie stada feta e per ço sien tornats a la dita corona reyall e la 
dita vila ab sos térmens sien carrer de dita ciutat de Barcelona. En per amor 
d'açò entre los honorables consellers e Consell de Cent Jurats de dita ciutat, de 
una part, e los prohòmens e síndichs de la dita vila de Moyà e térmens de 
aquella, de la altre, són avenguts e concordats los capítols següents e les coses 
en aquells contengudes. 

[1] Primerament, com la dita reemença sia stada feta a gran instància de la dita 
ciutat e dels síndichs de aquella per ço com la dita vila e térmens de aquella 
foren antigament de la ballia de Barcelona, segons que-s atroba clarament, la 
dita ciutat reb e pren la dita vila ab los térmens de aquella e habitants 
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e habitadors de aquelles en carrer de la dita ciutat, segons tenor del dit capítol. 
E volens los dits consellers e Consell e ls plau que en la senyera de la dita vila 
e térmens de aquella e en altres lochs e encare en altres coses qualsevol, on sia 
master senyal, haje senyal de la dita ciutat. 

[2] Item, los dits honrats consellers e Consell de Cent Jurats presents e sdevenidors 
per tostemps prometen que defendran e mantendran per tot lur poder la dita vila 
e térmens," hòmens e habitants e habitadors en aquella e béns lurs principalment 
en les dites gràçies e concessions fetes per lo dit senyor als dits hòmens 
contengudes en lo dit capítol per lo dit senyor atorgat, axí que no sofferran per 
alguna cosa ne per algun cas que la dita vila e térmens de aquella, en tot o 
partida, sian separats de la corona real e de la ballia de Barcelona, axí com no 
ho sostendrien de un carrer de la dita ciutat e que, vinent lo cas o cases posat 
en lo dit capítol, que la dita ciutat usarà de son dret a allò° ladonchs adquisit e 
guanyat e que al dit dret la dita ciutat null temps vinent lo dit cas o no vinent, 
no renunçiarà ne renunciar pusque ne difinir ne fer algun consentiment per algun 
cas, raó e manera e finalment defendre e mantendrá los dits castell, vila e terme 
de aquella e los habitants e habitadors en aquells e béns lurs en les gràcies 
contengudes en lo dit capítol e altres capítols per lo senyor rey a ell novellament 
atorgats e en altres gràçies, privilegis, franqueses e libertats e bons uses que ja 
han e hauran en sdevenidor. 

[3] Item, que la dita ciutat havent la dita vila ab los térmens de aquella per 
carrer seu e los habitants are e en sdevenidor en la dita vila e térmens seus per 
vertaders çiutadans, los defendrà de enemichs e altres persones volents damnifi-
car la dita vila e térmens de aquella, persones, béns o drets de aquells generalment 
o particular,? axí per via de host com en altra manera e encare per justíçia 
defendran de torts o greuges que-ls fossen fets o assajats de fer per lo senyor 
rey o lo senyor duc, o per offiçials lurs e altres qualsevol persones e tot açò 
contenent en lo primer capítol faran e hagen a fer axí com farien per unq 

ciutadà' o ciutedans de la ciutat demunt dita. 

[4] Item, que la dita vila e térmens e los hòmens habitants e habitadors en 
aquells sien tenguts e tenen exir ab la dita ciutat a host veynal e ésser una cosa 
ab la host veynal de Barcelona e anar ab aquella. E si dita ciutat havie mester 
res que fos defensió de la dita ciutat, los dits hòmens o partida de aquells que 
de continent que-ls puguen haver, axís per guardar a mar en temps de guerra 
com en altre manera que-ls fos defençió de la dita ciutat' ensemps ab los altres 
de la dita ciutat o partida de aquells eu que sien e romanguen tostemps los dits 
hòmens ab lurs béns del sagramental. E si cas era que host reyal fos manada a 
la dita ciutat e a la dita vila e térmens de aquella e la dita ciutat se escusave 
per qualquev manera de aytal host, que la dita ciutat façe son poder que axí e 
per aquella manera que la dita ciutat serà scusade romanguen la dita vila ab 
sos térmens e habitants de aquells scusats e franchs; però si la host de la dita 
vila e térmens de aquella volia anar a host reyal sen la ciutat, que ho puxe fer 
e que no haguéssem a rehembre la dita host si no-s volen, posat que la dita 
ciutat remès la dita host. 

[5] Item que a la dita vila e térmens de aquella e habitants e habitadors de 
aquells romanguen salves e totes franqueses, libertats, bons usos e costums que 
ja han e hauran e tots los presents capítols los dits consellers e Consell de Cent 
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Jurats e lurs succehidors e los dits síndichs e procuradors de la dita vilax e els 
singulars de aquella fermeran e juraran de observar per tots temps. 

Volentes quod nos dicte partes ut capitula supradicta ínter nos, ut predicitur, 
conventa compleantur et serventur roburque obtíneant incommutabílis fírmitatis, 
¡dcirco nos dicte partes rationibus preexpressis laudantes, approbantes, ratifficantes 
et confirmantes capitula omnia supradicta et omnia et singula in eis contenta, 
gratis et ex çerta sciencia/ nominibus antedictis convenimus et promittimus sçiliçet 
altera pars nostrum alteri adinviçem quod omnia et singula in dictis capitulis inita 
et conventa ínter nos dictas partes façíemus, attendemus, complebimus et 
observabímus cum efectu quatenus per utramque partes nostrum alteri adinviçem2 

fierí, attendi et observarí debeant ac compleri ¡uxta dictorum capítulorum superius 
insertorum seríem et tenorem et in alíquo non contrafaciemus vel veníemus aliquo 
¡ure, causa vel racione et quod restítuemus et solvemus scilícet altera pars nostrum 
alteri adinviçem siquas míssiones, dampna et ¡nteresse faciemus et sustinebimus 
quoquomodo si predicta in dictis capitulis contenta non servabuntur per aliquam 
partem nostrum aut contra ea facere vel venire ullo modo. Super quibus 
missionibus, dampnis et ¡nteresse credi volumus parte parenti et complenti plano 
et simplici verbo vel saltem solo simplici juramento, nullo alio probacionum 
genere exacto. 

Et pro predictis ómnibus et singulis complendis etaa attendendis, tenendis et 
observandis obligamus scilicet altera pars nostrum alteri adinviçem, scilícet nos, 
dictí consiliarií et Concilíum Centum luratorum, omnia bona dicte civitatis mobilia 
et sedençía ubique sínt et fuerínt, et nos, dicti Raymundus de Carnerio et Arnaldus 
Manyosa, nomine predicto, omnia bona universitatis dicti castri et ville Modiliani 
et eius terminorum, mobilia et immobilia, habita et habenda. Renunçiantes nos 
dicte partes premissis nominibus quantum ad hec ómnibus legibus et statutis tam 
canoniçis quam civilibus, usibus, usançiis, constituçionibus et consuetudinibus ac 
iuribus premissis adversantibus quovismodo. Et ut predicta maiori gaudeant firmitate, 
nos dicti sindici iuramus sponte nomine predicto per dominum Deum et eius 
sancta quatuor Evangelio, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et 
singula, quarum per nos dicto nomine et per dictum castrum et villam ac eius 
términos fienda existant, attendere facereob et complere et in aliquo non 
contrafacere vel venire aliquo iure, causa vel etiam racione. 

Hec igitur que dicta sunt supra facimus, paçisçimur et promittimus sçiliçet altera 
pars nostrum alterioc ad invicem a se dicta et vobis et notario infrascripto tanquam 
publiçe persone pro utraque parte nostrum et pro alus etiam personis quarum 
interest et intererit recipienti et pacisçenti ac etiam legittime stipulanti. 

Actum est. hoch Barchinone, in aula maiori domus Consilii dicte civitatis, in qua 
dictum Centumad luratorum Conçilium erat solempniter congregatum, quartadeçima 
die mensis febroarii, anno a nativitate Domini millesimo terecentesimo octuagesimo 
quinto. 

Sig(s/gne)num Joannis Serra. Sig(s/gne)num Jacobi Burguesii. Sig(s/gne)num 
Raymundi de Valle. Sig(s/gne)num Petri de Çigiario. Sig(s/gne)num Geraldi de 
Palaçiolo, conçiliariorum predictorum, qui hec in presencia dicti Conçilii laudamus, 
conçedimus et firmamus nomine necnon et ipsum Conçilium Centum luratorum 
pro his, more solito, ut dictum est, solempniter congregatum in dicta domo 
eadem predicta omnia immediate laudavit, conçessit et firmavit in presencia mei, 
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notarii infrascripti die et anno premissis, presentibus testibus Berengario Maxella, 
Arnaldo Torroella, virgarüs ipsorum venerabilium conçiliariorum, Guillermo de 
Vilardebo, notario, Petro Boscani et Joanne Gasseti, scriptoribus, civibus 
Barchinone. Sig(s/gne)num Raymundi de Carnerio. Sig(s/gne)num Arnaldí Manyosa, 
sindicorum predictorum. Qui hec nomine quo supra laudamus,ae firmamus et 
iuramus, die et anno predictis, presentibus testibus supra nominatis. 

Sig(s/gne)num Andree Figuera, auctoritate regia notarii publici Barchinone et 
Concilií dicte civitatis scriptoris, qui predictis ómnibus et singulis, ut supra continetur, 
rogatus interfui eaque scribi feci et clausi, cum litteris in raso positis quarta ubi 
dicitur «esimo», et cum suprapositis in lineis VIII9, ubi dicitur «e vila de Moyà», et 
XXIX, «vivents» et alibi in eadem linea «ciutat» et XXXIX «e cascuns». 

(Al marge lateral dret, a l'inici del document, en lletra del segle xvij Capitulació 
entre la ciutat de Barcelona y la vila de Moyà a lla qual dita ciutat reb dita vila 
y fa carrer de dita ciutat yaf que no permetrà que en algun temps sia separada 
de la corona real y que gaudesca dels privilegis, libertats y franqueses de dita 
ciutat com a carrer de aquella. 

a. pateat, interlineat sobre noverint, ratllat.- b. altera, interlineat.- c. Segueix nuper facta 
extitit, ratllat.- d. Segueix e, ratllat.- e. Segueix de aquell, ratllat.- f. Hem desenvolupat en 
català, sempre que surt al text, l'abreviatura llatina Barchna.- g. Segueix e en hòmens e en 
fembres aquí habitants e habitadors per preu, ratllat.- h. Segueix et, ratllat.- i. Segueix 
possessió, ratllat.- k. e homenatge, interlineat.- I. El text diu, per error de còpia, confiscats.-
m. vós, corregit sobre nos.- n. Segueix, repetit, e termes.- o. a allò, interlineat.- p. o 
particular corregit sobre en lo present?.- q. un, interlineat.- r. ciutadans al ms amb ns 
ratallat.- s. axí, interlineat.- t. Segueix puntejat per cancel·lar-ho, ensemps ab los altres de 
la dita ciutat.- u. e, interlineat.- v. Segueix host, ratllat.- x. volia anar a host reyal ... vila, 
afegit al marge lateral esquerre.- y. sciencia, falta al ms.- z. Segueix si quas missiones, 
ratllat.- aa. Segueix et, repetit.- ab. facere, interlineat.- ac. Segueix alteri, ratllat.- ad. 
Conçilium al ms. corregit poc acuradament.- ae. Segueix et, ratllat.- af. Segueix vol que, 
ratllat, y, repetit. 

2 
54 

1385, maig, 13. Moià 
>34 

Presa de possessió de la vila de Moià per part de la ciutat de Barcelona, en 
virtut de les capitulacions de redempció de la jurisdicció pactades entre la vila 
i el rei i acceptades per Barcelona. Moià passa a ser carrer de Barcelona. 

AHCB, B, XIV (Notularum), vol. 3, ff. 7 7 v,80 r. 

Noverint universi quod cum illustrissimus dominus0 rex respectu et contemplaçione 
redempçionis quam nuper universitas castri de Clarano et ville de Modiliani, cum 
eius terminis et singulares eiusdem, de se ipsis feçerunt a quadam vendicione seu 
alienaçione per ipsum dominum regem facta instrumento graçie mediante venerabili 
Francisci de Perilioníbus, militi, de dictis castro et villa et eorum terminis cum 
omnímoda iurisdiccíone quam ¡dem dominus rex habebat in ipsis castro et villa 
ac eorum terminis et in hominibus ach mulieribus ibí habitantibus et habitaturis, 
quisiquidem Franciscus de Perilioníbus postea vendicíonem feçit de dictis villa et 
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castro et aliis predictis venerabili Petro de Planella, militi, a quo universitas ipsa 
et singulares ipsius se, ut predicitur, redemerunt redeuntes ad dulçe dominium 
regium, ut prius erant, fecerit eisdem universitati et singularibus ipsius quandam 
concessionem sub çertis capitulis ínter ipsum domínum regem et eandem 
universítatem ¡nitís et concordatis, prout de concessíone huiusmodi constare 
dinoscítur per quoddam publicum instrumentum sígillo impendenti ipsius dominí 
regís munitum, actum in ville de Petrelate,b quintadecíma die deçembris, anno a 
nativitate Dominí millesimo treçentesimo octuagesimo quarto regnique ipsius domini 
regis quadragesimo nono, ínter quos siquídem capitula in dicto regio intrumento 
contenta est quoddam capitulum continencie subsequentis: 

Item, que de la dita vila e térmens de aquella vós, senyor,c feta primerament la 
dita reemçó, façats carrer de la dita ciutat de Barcelona/ axí que de aquells sia 
liurada a la dita ciutat paçífica possessió e que-ls hòmens de la dita vila de 
Moyà e térmens de aquella façen sagrament e homenatge a la dita ciutat e als 
consellers de aquella o a lur síndic havent ple poder de rebre aquells. Però que-l 
mer imperi regesca e exercesca lo baile de Barcelona o son lochtinent. E los 
emoluments que del dit mer imperi exiran sien vostres, senyor. E que de aquest 
regiment e exercici de mer imperi del dit baile de Barcelona sia dictat contracte 
ferm, en tal manera que vós, senyor, ne vostres successors per algun cas o 
manera del dit mer imperi ne jurisdicció civil e criminal de la dita vila e térmens 
no puscats en sdevenidor fer alcunes transportacions ne alienaçions qualsevol 
sien ne per qualsevol nomenar se puguen. E si per ventura se fahie lo contrari, 
abans que fos liurade possessió, vós, senyor, e vostres successors stants deçà 
mar, certifficats primerament d'açò per exibició del present capítol, e tornar al 
primer e degut stament dins sis mesos comptadors après de la certificació dessús 
dita, en aquel cas sia6 adquisit e guanyat ipso factof lo regiment e exercici del 
dit mer imperi a la9 dita ciutat, si de continent no-s fahien la revocació e 
tornament al primer stament dessús dits. E tota l'altre jurisdicció çivil e criminal 
de la dita vila e térmens de aquella sia regida e exercida'1 per lo batle qui hi 
serà posat e constituhit per vós senyor, lo qual sia e hage ésser habitador de la 
dita vila e que no pusca ésser hom de paratge. Però tots los emoluments qui de 
la dita jurisdicció exiran, deduïts lo salari del dit batle e les messions que per 
exercici de aquella se hauran a fer sien de vós, senyor, e de vostres successors. 
E de aquells lo dit batle vos' haja a respondre feelment e bé. Sia entès, emperò, 
que en tot cas e en tot temps los hòmens del dit vila e térmens romanguen e sien 
tenguts a vós, senyor, e a vostres successors axí com vuy són a host e a 535 
cavalcada. 

Cumque prefata universitas civitatis Barchinone receperit postea dictam villam 
cum terminis eiusdem et habitantes et habitaturos in eadem in carrariam dicte 
civitatis Barchinone, iuxta tenorem et mentem dicti capituli preinserti, in dicta 
conçessione regia expressati, sub çertis tamen pactis et convençionibus in 
quibusdam capitulis inter dictam civitatem Barchinone et Consilium Centum 
luratorum ipsius ex parte una et dictam villam Modiliani ex parte altera inhitis, 
de quibus extat publicum instrumentum in posse Andree Figuera, auctoritate regia 
notarii publici infrascripti confectum, quartadeçima die febroarii, anno subscripto. 
Et ulterius ipsi venerabiles consiliarii, volentes predicta ad efectum debitum 
perduçere et pro dicta civitate possessionem recipere predictorum, iuxta seriem et 
mentem regii capituli prelibati, vigore provisionis cuiusdam inde in Centum 
luratorum Consilio facte die veneris, vicésima sexta die madii, anno inferius 
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contento, ordinaverunt venerabilem Raymundum de Valle, eorum conçiliarium 
specialem, nunçium dicte civitatis ad adipisçendum et recipiendum possessionem 
necessariam pro predictis, qui pro dicta civitate hac de causa ad dictam villam 
Modiliani personaliter accèssit. 

Ideo, die martis tricésima die madii, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo 
octuagesimo quinto, existente personaliter dicto venerabili Raymundo de Valle, 
consiliario et nuncio predicto in dicta villa'' Modiliani, fuit convocata ex causa 
infrascripta universitas hominum dicti castri de Clarano et dicte ville Modiliani ad 
sonum' seu repicacionen simbalorum ecclesie parrochialis ipsius ville ad mandatum 
Jacobi de Caldaguila, baiuli dicte ville, et congregata in dicta ecclesia Beate 
Marie, ut moris est universitatem dicte ville pro comunibus negociis eorum convocan 
et congregan, in quo loco interfueruntm una cum predicto venerabile Raymundo 
de Valle, consiliario, de singularibus dicte universitatis hii qui secuntur, videlicet: 

dictus Jacobus de Caldaguila, baiulus 
Bernardus Riera 
Arnaldus Manyosa, notarius" 
Bernardus Feliçis 
Petrus Bernardi de Casegemmes, 
sindici dicte ville 
Berengarius de Busanya 
Franciscus de Pratis 
Bonanatus de Sancto Amançio 
Thomas Ribes 
Petrus de Plano 
Jacobus Ollari i 
Petrus de Argilagar 
Raymundus de Pujalt 
Petrus Bernardi Ses Conomines 
Arnaldus Manyosa, júnior 
Bartholomeus Çafont 
Bonanatus Desperer 
Bernardus de Salaverd 
Jacobus de Vilarubia 
Raymundus Dez Soler 
Petrus de Pujalt, parator 
Joannes de Pla de Marti 
Felicius Venteyol, textor 
Franciscus Exclusana 
Berengarius Çavila 
Franciscus Batedor 
Berengarius Castell 
Bernardus Dez Sola Riquer 
Bernardus de Parietibus, faber 
Guillermus Çaruvira 
Bernardus Castell 
Joannes Garçia 
Franciscus de Plano 
Petrus Dez Castell 
Bernardus0 Guellp 

Jacobus de Podio 
Berengarius de Sobrebas 
Bernardus Dezprat 
Salvator Venteyol 
Georgius Dezsola 
Franciscus Ros 
Raymundus Aliars 
Guillermus Dezpla 
Guillermus Castell 
Galçerandus de Plano 
Bernardus de Vilalta 
Bernardus Basco, sutor 
Symon Rubei, magister domorum 
Raymundus Cerveriça 
Petrus de Vilatorçana 
Bernardus Company 
Bartholomeus de Salaverd 
Bonanatus de Boscho 
Bernardus de Podiodomenec 
Berengarius de Plano 
Petrus Dezsoler 
Bartholomeus Çavila 
Bonanatus de Podio Antico 
Bernardus de Casesgemmes 
Romenics Çatinaq, sartor 
Arnaldus Dez Soler, de Terrades 
Franciscus Morgades 
Bernardus Dez Sola Sabruneta 
Johannes de Muntsier 
Berengarius de Pinos, faber 
Bartholomeus Dez Carner, fusterius 
Franciscus Salconell 
Bernardus Dezpla, parator 
Bernardus de Robio 
Arnaldus Des Çellers 
Bartholomeus Avella, faber 
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Ponçius Rourell, parator 
Bernardus Antoni, peçtinator lane 
Jacobus de Busanya 
Petrus Çarrocha, sutor 
Bernardus Çatorra 
Raymundus Pastre, textor 
Bernardus Pujol 
Franciscus Merquet 

Johannes Texidor 
Arnaldus Dezcarner 
Arnaldus de Podio Viridi 
Guillermus Çatapia, sartor 
Arnaldus Basset 
Petrus de Salconell 
Bernardinus de Planella et 
Jacobus d'Obs Segura 

Congregati, ut dictum est, et universitatem dictorum castri et ville ac eius termini 
façientes et representantes in quo loco maiore et sanior pars hominum dictorum 
castri et ville, intererant agentes in hiis nominibus eorum propriis et quolibet 
nomine insolidum et nomine dicte universitatis et eorum singularium, presençium, 
absencium et futurorum; et existentibus universitate ipsa et eius singularibus, ut 
predicitur, congregatis, prefatus venerabilis Raymundus de Valle, qui in dicto loco 
et congregacione predicta presens erat pro adipisçenda et reçipienda possessione 
dictorum castri et ville ac eius termini/ iuxta tenorem et mentem dicti capituli 
preinserti, fecit legi in publico per me, Guillermum de Vilardebo, scriptorem 
iuratum sub Andrea Figuera, notario infrascripto, predictas convençiones et capi-
tula inter dictam civitatem Barchinone et dictam villam Modiliani factas et inditas.5 

Et lectis ad plenum ipsis capitulis, confestim dictus venerabilis Raymundus de 
Valle instavit et requisivit prefatos baiulum et singulares quatenus dictam 
possessionem sibi nomine dicte civitatis Barchinone traderet iuxta formam capituli 
preinserti et in dicta regia concessione contenti/ 

Et incontinenti prenominati baiulus et singulares dixerunt se velle exequi et complere 
sponte conventa et inita ut superius fertur. Et de facto ibidem, in presencia mei, 
dicti Guillermi de Vilardebo, scriptoris iurati sub dicto Andrea Figuera, notario 
publico Barchinone et etiam per totam terram et dominacionem illustrissimi domini 
regis Aragonum, auctoritate eiusdem et in presencia etianrT discreti Bonanativ 

Manyosa, rectoris ville Aqualate, Bernardi Çarovira, rectoris ecclesie dicte ville 
dex Modiliano, Berengarii Manyosa, canonici d'Estagno, Jacobí Roudor, presbiteri, 
Joannis Calbo, ianitoris, et Arnaldi Riera de Granera, testium ad hec specialiter 
vocatorum, prenominatus Jacobus de Caldaguila, baiulus, et omnes singulares 
superius nominati, attento quod dictum castrum et dicta villa Modiliani erant ex 
dicta provisione seu concessione regia facti carraria dicte civitatis Barchinone, 
prestiterunt iuxta formam capituli regiiy preinserti, ad Dei sancta quatuor Evangelio 
iuramentum necnon fecerunt dicto venerabili Raymundo de Valle nomine dictorum 
consiliariorum et dicte civitatis Barchinone reçipienti homagium ore et manibus 
iuxta Usaticos Barchinone et consuetudines ac Constituciones Cathalonie 
comendatum et nichilominus in signum vere possessionis per eos tradita seu 
tradende dicte civitati et eius venerabilibus consiliariis de dictis villa et terminis, 
iuxta mentem, seriem et tenorem capituli regii preinserti et per ipsum Raymundum 
de Valle acçipiende eisdem, iam dictus venerabilis Raymundus de Valle nomine 
et pro parte dictorum consiliariorum fecit fieri et publicari per Petrum Çarocha, 
sagionem, ad sonum tube et voce preconia in platea ipsius ville preconitzacionem 
seguentem: 

Ara oiats per manament del baile de la vila de Moyà, ordonaren los Consellers 
e prohòmens de la dita ciutat de Barcelona que tot hom e tota persona de 
qualque stament o condiçió sia qui vene algunes coses a pes o a masura dins la 
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dita vila o térmens de aquella que per tot lo mes de juny primer vinent haja 
portats los dits peses e mesures denant lo batle per afinar aquells e posar lo 
senyal de la dita ciutat, sots ban de XX sous. 

Et ulterius, salvo tamen inde regimine et exerçiçio dicti baiuli Barchinone et salvis 
etiam et rettentis dicto domino regi emolumentis ómnibus meri imperii ac 
iurisdiccionis, prout in regio capitulo preinserto seriosius specificatur, prefatus 
Raymundus de Valle fecit apponi et afigi supra portalem dicte ville vocatum de 
Vico Superiori, quoddam signum civitatis Barchinone et simili modo fecit signum 
alium simile dicte civitatis apponi et affigi supra quoddam aliud portalem vocatum 
de Civitate Barchinone ety reçedendoz ab inde accesserunt ad scribaniam curie 
baiuli ipsius ville et idem Raymundus de Valle, instantibus dictis baiulo et 
singularibus prenominatis fecit apponi quoddam signum regale cum diademate in 
sumitate dicti signi in vertiçe portalis curie predicte. Et predicta fecerunt dicti 
universitas, baiulus et singulares dicte universitatis predictorum castri et ville 
Modiliani, ut dixerunt et asseruerunt, in signum vere et realis possessionis per eos 
tradite iuxta formam dicti capituli preinserti prefato venerabili Raymundo de 
Valle, nomine dictorum venerabilium consiliariorum et universitatis dicte civitatis 
Barchinone, et per ipsum venerabilem Raymundum de Valle nomine dictorum 
consiliariorum et civitatis ipsius accepte de premissis. 

Quibus sich peractis, confestim tam dictus venerabilis Raymundus de Valle quam 
dictus baiulus et universitas supradicta et eius singulares00 petierunt et requisiverunt°b 

predictis ómnibus et singulis dicte civitate Barchinone et eius venerabilibus 
consiliariis dicteque universitat! dictorum castri et ville Modiliani et aliis quorum 
interest seu potent interesse fieri et tradi tot quot voluerint et petierint publicum et 
publica instrumenta per notarium supradictum. 

Acta fuerunt hec in dicta villa Modiliani, die et anno ac loco predictis, superius 
contentis, presente scilicet me dicto scriptore iurato et presentibus etiam testibus 
ut predicitur supradictis. 

Sig(s/gfne)num mei, Guillermi de Vilardebo, scriptoris iurati sub Andrea Figuera, 
auctoritate regia notario publico Barchinone et etiam per totam terram et 
dominaçionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui de mandato eiusdem 
predictis ómnibus, una cum supradictis testibus, interfui, ut superius continetur. 

Sig(s/gne)num mei, Andree Figuera, notarii publici Barchinone et per totam terram 
et dominaçionem illustrissimi domini regis Aragonum auctoritate eiusdem, qui hec 
scribi feci et clausi cum litteris in raso positis in linea XV9 ubi «de subscripto» et 
cum supra positis in líneis XX9, ubi dicitur «predicto» et XXVI9 «regia». 

(Al marge superior, en lletra del segle xvij Possessio adepta per civitatem 
Barchinone ex consiliariis eiusdem de villa Modiliani, ex quo fuit facta carraña 
dicte civitatis. 

a. Segueix rex, ratllat.- b. Pretelate al ms.- c. Segueix façats, ratllat.- d. Hem desenvolupat 
en català l'abreviatura llatina Barchna. sempre que surt al text.- e. Segueix guanyat e, 
ratllat.- f. e guanyat, interlineat.- g. a la, repetit.- h. Segueix sia regida e exercida, ratllat.-
i. vos, corregit sobre nos.- k. villa, interlineat.- I. Segueix campane, ratllat.- m. Segueix una 
cum ratllat.- n. Segueix Barchinone ratllat.- o. Segueix de ratllat.- p. Guells al ms. amb la s 
ratllada.- q. tina interlineat sobre torra, ratllat.- r. Segueix facientes et representante in quo 
loco maior et sanior pars hominum ratllat.- s. inditas interlineat sobre iuratas, ratllat.- t. 
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contenti, interlineat.- u. etiam, interlineat.- v. Segueix Vilel, ratllat.- x. Segueix Ardi, ratllat.-
y. et, interlineat.- z. reçendendo, amb la primera n ratllada.- aa. Segueix petierunt, ratllat.-
ab. Segueix et requisiverunt, ratllat. 

3 

1393, juliol, 22. Tortosa 

El rei Joan I concedeix a la vila de Moià que pugui gaudir de totes les 
franquícies i privilegis concedits a la ciutat de Barcelona. 

AHCB, B, XIV (Notularum), vol. 3, ff. 74 r,75 r. 

In Christi nomine pateat universis quod nos, Johannes Dei gracia rex Aragonum, 
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et 
Ceritanie, attendentes per illustrissimum dominum Petrum, regem Aragonum memorie 
celebris, patrem nostrum, vobis fidelibus nostris probis hominibus ville Modiliani 
et terminorum suorum de baiulia et infra baiuliam Barchinone sistentibus huc 
súper redempcione ville predicte, quam dilectusa noster Petrus de Planella, miles, 
tune empcionis titulo possidebat, facte cum vestris peccuniis, certa capitula dum 
viveret fuisse concessa cum eius carta, data in villa Petrelate, XV die decembris, 
anno a nativitate Domini millesimo treçentesimo septuagésimo quarto et per nos 
etiam postea, dum primogeniti fungebar honore, cum nostri rescripto seu carta, 
data Perpiniani, XXI die dictorum mensis et anni, laudata, approbata et confirmatab 

etiam extitisse. Considerantes ulterius dictorum capitulorum virtute dictam villam 
Modiliani et términos ipsius esse vicum et membrum civitatis Barchinone predicte, 
possessionem de ipsis villa et terminis civitati predicte traditam extitisse et in 
signum possessionis eiusdem iuramentum atque homagium per vos consiliariis 
civitatis predicte seu ali ïs pro eis fuisse iam prefata eandemque civitatem ex tune 
ipsam villa et términos suos tanquam vicum et membrum eiusdem tenere et 
possidere, animadvertentes preterea tune intencionis domini patris nostri nostreque 
fuisse, attento quod dicta redempçio de vestris fiebat peccuniis, vos debere 
ómnibus et singulis privilegiïs, inmunitatibus et aliis inferius declaratis omnino 
gaudere, liçet de hoc in cartis predictis per inadvertenciam seu oblivionem non 
fuerit mencioc ulla facta, propterea súper cartis eisdem paternam et nostram 
intençionem nunc declarantes et predicta omnia confirmantes, laudantesque primittus 
et approbantes dictam possessionis tradicionem, sacramentum et homagium et 
omnia et singula alia supradicta tanquam de dicti domini genitoris et nostris 
scienciis et volúntate facta, volumus, providemus, indulgemus atque conçedimus 
vobis, dictis probis hominibus ville Modiliani preffate et terminorum suorum, 
presentibus et futuris, ac universitati ville eiusdem cum hac presenti carta nostra, 
cunctis temporibus valituram, quod gaudeatis et gaudere possitis ubivis regnorum, 
terrarum nostrarum ómnibus et singulis privilegiïs, graciïs, libertatibus, franquitatibus, 
ingenuïtatibus, bonïs usibus et consuetudïnibus quos, quas et que habent et 
habere debent etiam et debebunt civitas Barchinone predicta çivesque et habitatores 
eiusdem et omnia ipsa privilegia, libertates, gracie, franquitates, ingenuitates, 
usus et consuetudines, usancie iam concesse quam conçedende, conçessa et 
etiam0' conçedenda nunc et etiam® in futuro modoquocumque et racione quacumque 
et quocienscumque civitati Barchinone predicte et civibus et habitatoribus ipsius 
extendantur plenarie ad dictam villam Modiliani et términos ipsius et ad vos et 
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omnes alios habitatores eorum presentes atque futuros tam personis quam bonis 
ac si ipsa villa et termini uterque et alii habitatores illarum essent et essetis in 
dicta civitate Barchinone realiter populati et domiciliati et vos et alii habitatores 
ville et terminorum predictorum in civitate eadem domicilium vestrum teneretis 
atque tenerent et larem continuum foveretis atque foverent ac faceretis et facerent 
personaliter residençiam in eadem, sic quod vos dicti probi homines dicte ville et 
terminorum suorumf dici et nominan possitis cives et habitatores dicte civitatis, 
quod non teneamini ad aliquod servicium, pedagium vel aliquam demandam 
fiendam per nos vel successores seu officiales nostros vel successorum nostrorum, 
quavis racione que dici seu excogitan possit et si regaliis et preheminenciis 
nostrorum filiorum et filiarum nostrarum tangerent atque concernerent, nisi si et in 
casu quo9 nobis ad illam demandam teneretur et eo casu sitis de contribucione 
dicte civitatis et demanda vestra habent includi in demanda Barchinone, sic quod 
demanda vestra non sit separata ab illa Barchinone, sed demanda Barchinone, 
si ad aliquam teneatur, et vestra sit una et non divisa. Nos enim, a peticione 
dicte demande nisi modo predicto, vos, dictos probos homines dicte ville et 
terminorum suorum predictorum, enfranquimus, franchos et quitios per presens 
privilegium facimus. 

Concedimus inquam vobis dictis probis hominibus, pençato quod villa predicta 
esttí vicus et membrum Barchinone, amodo subvicaria dicte ville et terminorum 
suorum, que nemini est submissa, sit vicarie Barchinone submissa ipsamque 
subvicariam ville Modiliani et suorum terminorum submittimus vicarie Barchinone, 
eo modo et forma quibus vicaria Vallensi est submissa per privilegium vicarie 
Barchinone, mandantes Ínclito infanti Martíno, duci Montisalbi et nostrorum 
regnorum atque terrarum generalí gubernatori, fratrí nostro carissimo, fraterne 
díleccionis obtentu, gubernatorque Cathalonie princípatus, vicario et baiulo 
Barchinone ceterisque offícialíbus nostris presentibus et futuris et locatenentibus 
eorumdem, sub ¡re et ¡ndignacíonis nostre incursu et pena mille florenorum a 
bonis eorumdem contrarium attemptantis irremissibiliter habendorum et nostro 
applicandorum erario ac privacione officiorum ipsorum, quibus officiis ipso facto 
privati existent, contra presentes nostras declaracionem, provisionem et 
concessionem teneant firmiter et observent et contra non veniant aliqua racione. 
In cuius rei testimonium hanc fieri et sigillo nostre magestatis' impendenti iussimus 
communiri. Data Dertuse, XXIII die iulii, anno a nativitate Domini millesimo 
treçentessimo nonagésimo terçio regnique nostri séptimo. Andreas Salvator. 

Signum (Signe) Johannis, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, 
Sardinie et Corsiçe, comittisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Rex Johannes. 

Testes sunt, reverendus in Christo pater Ennecus, divina providencia archiepiscopus 
Terracone, Galcerandus Urgellensis, Hugo Dertusensis episcopi, nobiles Raymundi 
Alamanni de Cervilione et Eymericus de Scintillis, milites camerlengi. 

Signum mei, Bonanati Egidii predicti domini regis scribtoris, qui de eius mandato 
hec scribi feci et clausi, cum raso et correcto in linea lili9 «dicte», et V9, «ex 
tune», et VII9 «propterea» et Vll l l9 «terrarum nostrarum», et XII9 «ville et terminorum 
suorum», et XIII9 «quavis racione que dici seu excogitan possit etiam si regalías 
et preheminenciam nostram filiorum et filiarum nostrorum tangerent atque 
concernerent nisi si et in casu quo», et XV9 «dicte ville et terminorum suorum», et 
XVI9 «quod amodo», et alibi in eídem «suorum», et alibi in eadem «ipsamque» et 
XVII9 «mandantes» et penúltima «magestatis in precedenti». 



- MODILIANUM 

Dominus rex, presente M. Muro, locumtenente tesaurarü, mandavit^ michi, Bonanato 
Egidii, et vidit eam dictus' M. Muro. 

Probata. 

In Gratiarum XVIII9. 

(Al marge superior; en lletra del segle xvi) Concedit dominus rex ville Modiliani 
quod gaudeat et fruat ómnibus privilegiïs et franquitatibus concessis civibus et 
habitatoribus Barchinone et quod sit vicus dicte civitatis 

a. dilectus, interlineat sobre dicretus ratllat.- b. et confirmata, interlineat.- c. intençio, per 
error al ms.- d. etiam, interlineat.- e. etiam, interlineat sobre uf, ratllat.- f. Segueix dati, 
ratllat.- g. tangere ... in casu quo, interlineat, segueix, també interlineat i ratllat: omnes 
habitatores dicte civitatis.- h. Segueix memb., ratllat.- i. registratis al msper error.- k. 
Segueix nh, ratllat.- I. Segueix Mur, ratllat. 

4 

1408 

Unió de Castellnou de la Plana a la vila de Moià i presa de possessió del lloc 
per la ciutat de Barcelona. 

AHCB, Consellers, V-2, 2.4, quatre pàgines de paper mida foli 

Noverint universi quod, cum respectu redempcionis quam nuper universitas et 
singulares termini0 olim Castrinovi de la Plana, siti inffa vicariam Modiliani, et 
eius singulares de se ipsis fecerunt a quadam vendicioneb per illustrissimum 
dominum regem Petrum celebris memorie facta, instrumento tamen gracie me-
diante etc.,c dominus rex Martinus, nunc regnans, fecerit et concesserit0' eisdem 
universitat! et singularibus certa capitula, ínter que est quoddam capitulum tenoris 
sequentis, inseratur capitulum cum quo dominus rex6 voluit quod predicta universitas 
et eius singulares possint ac valeanf se gaudere ómnibus illis graciis9 et libertatibus 
quibus universitas et singulares ville Modiliani gaudere possunt et alia que nota-
rio huiusmodi videbuntur necessaria circa ista. 

Ideo, d\eh sabbati XVIIIa mensís augusti, anno M°CCCC0VIII°, existente personaliter' 
dicto Anthonio Oliverii, subsindico^ supradicto intus' ecclesiam"1 Beate Marie ville 
Modiliani, fuit convocata ex causa infrascripta universitas hominum dicti olim" 
Castri0 Novi de la Plana ad sonum seu repicamentum cimbalorum dicte ecclesie 
ad mandatump Arnaldi de Podio Viridi, portarii domini regis et procuratoris ad 
infrascripta*7 legittime constitutus cum instrumento in posse discreti Anthonii de 
Fonte/ scriptoris dicti domini regis, auctoritate regia notarii publici per totam 
terram et dominacionem eiusdem, proxime preterita XXa die iulii confecto. Et 
congregata in dicta ecclesia Beate Marie5 universitate dicti olim Castri Novi de 
la Plana/ ubi pro comunibus negociis dicta universitas/ quev nunc est unum 
corpus cum universitate ville Modiliani, se congregarex debet, prout ipsa universitas 
ville Modiliani, cui eadem universitas dicti olim castri nunc est unitay pro comunibus 
negociis ipsius congregari consuevit, in qua convocacione et congregacione 
interfuerunt, una cum predicto Anthonio Oliverii de singularibus dicte universitatis 
dictiz olim Castri Novi hii videlicet qui secuntur: 
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- Bernardus00 Ça Clusella et Jacobus deob Pujalt, parrochie Sancti Logarii de 
Castelleto 

- Bernardus Ça Serra, Bernardus Ça Coma, Johannes Ça Riera, Berengarius 
Dez Prat, Jacobus Dez Prat, Jacobus de Çes Planes, Guillermus de Argelagars, 
Bernardus de Passarell, omnes parrochie Sánete Marie de Modiliano. 

- Jacobus Dez Teyl et Poncius Dez Gomar parrochie Sánete Columbe Ça 
Serra 

- Petrus de Cladells et Poncius de Riudevellanes parrochie de Ferrarons 

- Petrus Dez Soler, Bernardus de Garfis, Bernardus Çes Cases, Petrus de 
Crespiera, Petrus de Ferrarons et Petrus Çes Boladeras parrochie et quadre 
de Ferrarons 

- Bernardus de Marfa, Jacobus Sadatzira et Philipus Dez Soler parrochie et 
quadre de Marfa 

Qui omnes sunt de termino olim dicti Castri Novi de la Plana, congregati ut 
dictum est, et universitatem dicti olimoc Castri et eius termini, facientes et repre-
sentantes in quo loco maior et sanior pars hominumac/ dicte universitatis, intererant 
agentes in h¡is nominibus eorum propriis et quolibet nomine insolidum et nomine 
ipsius universitate06 etof eius singularium presentium, absentium et futurorum etc. Et 
exentibus universitate et singularibus supradictis, ut predicitur, congregatis, prefatus 
Anthonius Oliverii, qui ibi erat, ut predicitur, pro adipiscenda possessione dicti09 

olim castri et termini eiusdem, iuxta tenorem eiusdem capituli serie sequentis: 
¡nseratur capitulum cum quoah illustrissimus dominus rex Petrus fecit vicum civitatis 
Barchinone certo casu in dicto capitulo contento, quod ibidem dictus Anthonius 
legi fecit in publico per me, Johannem Dalmacii, auctoritate regia notarium 
publicum0' scriptoremque iuratum sub Bonanato Egidii, scribeoí: Consiliio/ et nota-
rio publico dicte civitatis, proxime dictum capitulum inter dictam civitatem 
Barchinone et prefatam villam Modiliani, una cum aliis, factum et inhitum. Et 
lecto ad plenum ipso capitulo, confestim dictus Anthonius Oliverii, nomine prefixo 
instavit et requisivit prefatum Arnaldum de Podio Viridi, procuratorem iamdicti 
domini regis, quatenus dictam possessionem sibi nomine dicte civitatis traderet 
iuxta formam dicti capituli preinserti. Et incontinenti prefatus procurator domini 
regis et singulares predicti dixerunt se velle exequi conventa. 

Et de facto ibidem in presencia mei dicti Johannis Dalmacii, scriptoris prefati, et 
etiam discretorum Berengarii Ces Comes et Petri de Vilarvendrell, presbiterorumom 

dicte ville Modiliani, testium ad hec vocatorum et rogatorum°n' prenominati00 

singularesop, actento etc, prestiterunt iuxta mentemoq capituli preinserti ad sancta 
Dei quatuor Evangelio iuramentum necnon feceruntor dicto Anthonio Oliverii, 
nomine05 Consiliariorum Barchinone recipienti, homagium ore et manibus iuxta 
Usaticos etc. comendatum. Et nichilominus, in signum vere possessionis etc.,°' 
idem Anthonius Oliverii, nomine dictorum Consiliariorum fecit in platea dicte ville 
fieri et publicari per Berengarium Oliveres, preconem publicum dicte ville Modiliani, 
preconitzacionem sequentem: 

Ara oiats per manament del batle e sotsveguer de Moyà e de Moyanès, ordonaren 
los Consellers e prohòmens de la ciutat de Barcelona0" que tot hom e tota 
persona de qualque stament o condició sia qui vene algunes coses a pes oov a 
masura dins la vila de Moyà o terme del olim Castell Nou de la Plana que d'ací 
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a XV dies primers vinents hagen portats los peses e mesures de les dites coses 
denant lo dit batle o sotsveguer per affinar aquells e posar lo senyal de la dita 
ciutat, sots ban de XX sousax a cascun e per cascuna vegada. 

Et ulterius, salvo regimineoy et exercicio dicti baiuli et subvicarii et salvis acoz 

retentis dicto domino regi ómnibus emolumentisbo meri et mixti imperii ac 
iurisdiccionis, prout in dicto capitulo regio continetur, idem Anthonius Oliverii, 
nomine prefato dixit quod die erina fuerunt iam per ipsum,bb postquam procurator 
regius adeptus fuit possessionem debc ereccione ac iurisdiccione dicti olimbd castri, 
appositum quoddam signumbe civitatis Barchinone in pergameno depictum in 
¡anua ecclesie Sancti Petri de Marfa et inde quedam furche in dicto termino 
affixe, licetbf adhucbg prefati homines nonbíl prestitissent predictum iuramentum et 
homagiumbí ipsi Anthonio, ut prefertur.b,c Necnon ea die presenti, quoddam aliudb/ 

simile signum inbm porta ecclesie de Ferraronsbn et affixe quedam furche in 
sumitate termini dicte quadre loco vocatob° de Golbas, iuxta pòdium de Puig 
Speltos. 

Et predicta fecerunt dicta universitas et singulares etc. in signum vere possessionis 
eius. Quíbus sic peractis, eius quam predicti singulares petieruntbp de predictis 
fieri publica instrumenta utrique eorum tradenda etc. Actum fuerunt etc. 

Postea vero dicta die sabbatibq G. Ça Serra, parrochiebr Sánete Columbe Ça 
Serrabs qui predicta prestititbf iuramentum et homagium dicto Anthonio Oliverii 
nomine prefato ea recipienti intus dictam villambu Modiliani. Presentibus testibus 
discretis Berengario Ces Comes et Petro de Vilarvendrell presbiteris Modiliani. 

Item dicta die sabbatibv Bernardus de Magadins, qui predicta iuramentum et 
homagium prestitit dicto subsindico Barchinone intus eandem villam Modiliani, 
presentibus testibus proxime supradictis. 

(Al marge superior, en lletra del segle xix) 1408. Unión de Moyá y Castellnou de 
la Plana 

(Al marge esquerre, en lletra del segle xvj 1405 

a. Segueix et castri, ratllat.- b. Segueix et quam, ratllat.- c. Segueix idem, ratllat- d. et 
concesserit, interlineat.- e. Segueix voluit ratllat.- f. Segueix q., ratllat.- g. Segueix et repetit ^ 
i ratllat.- h. Segueix martis ratllat.- i. Segueix Arnaldo de Puigvert, ratllat.- k. subsindico, 
interlineat sobre nuncio, ratllat.- I. Segueix v ratllat.- m. Segueix ville Mo ratllat.- n. olim, 343 
interlineat.- o. Segueix olim, ratllat.- p. Segueix dicti portarii ratllat.- q. Segueix sp ratllat.- r. 
Segueix not., ratllat.- s. Segueix ut moris est, ratllat.- t. Segueix pro comunibus negociis, 
ratllat.- u. Segueix de cetero se congrebat, ratllat.- v. Segueix de cetero, ratllat.- x. congare 
al ms.- y. Segueix unus, ratllat.- z. Segueix de, ratllat- aa. Sobre el nom, dues ratlletes 
inclinades per indicar que va jurar. Aquestes ratlletes es troben sobre cada nom i no 
repetirem la nota.- ab. Segueix pu, ratllat- ac. Segueix termi., ratllat.- ad. hominum, 
interlineat- ae. Segueix et cuiuslibet ipsius, ratllat- af. Segueix eorum, ratllat- ag. Segueix 
c ter, ratllat- ah. Segueix de, ratllat.- ai. Segueix auctoritate, ratllat.- ak. Segueix e de, 
ratllat- al. Segueix dicte civitatis, ratllat- am. Segueix ecclesie, ratllat- an. Segueix 
prenominatus Arnaldus de Podio Viridi, procurator premisssi domini regisdicte civitatis, 
ratllat- ao. prenominati, interlineat- ap. Segueix iamdicti, ratllat- aq. mentem, interlineat-
ar. necnon fecerunt, interlineat- as. Segueix dictorum, ratllat- at Segueix s, ratllat- au. 
Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna.- av. Segueix a amm, ratllat- ax. 
Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina sols.- ay. Segueix d, ratllat.- az. Segueix r, 
ratllat.- ba. Segueix meri, ratllat- bb. Segueix apposita, ratllat- bc. Segueix p, ratllat- bd. 
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olim, interlineat.- be. Segueix in pergameno, ratllat.- bf. Segueix ipse, ratllat.- bg. Segueix 
non adeptus fuisset, ratllat.- bh. Segueix fecit, ratllat.- bi. Segueix ist, ratllat.- bk. Segueix E, 
ratllat.- bl. Segueix, per, ratllat.- bm. Segueix dicte civitatis, ratllat.- bn. Segueix et p, 
ratllat.- bo. Segueix la, ratllat.- bp. Segueix fie, ratllat.- bq. Segueix dominus, ratllat.- br. 
Segueix de Modiliano, ratllat.- bs. parrochie ... Ça Serra, interlineat.- bt. Segueix iur. par. 
ratllat.- bu. Segueix Modilian ratllat.- bv. Segueix per ratllat. 
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