
MARIA-TERESA FERRER I MALLOL 

LLANÇÀ, SENYORIU DEL MONESTIR DE 

SANT PERE DE RODES, EN ELS SEGLES XIV - XV 

A tota la meva família, llançanenca 
d'origen o de residència. 

Llançà, com altres viles de l'Alt Empordà, havia estat domini, 
des de molt antic, de dos grans senyors: els comtes d'Empúries 
d'una banda i el monestir de Sant Pere de Rodes de l'altra, que 
s'havien repartit els diferents drets jurisdiccionals i de sobira-
niania de la vila, no pas sempre en bona harmonia. Els drets 
d'un tercer senyor, Berenguer de Llançà, que a començaments 
del segle xiv posseïa la batllia i part de la jurisdicció civil i cri-
minal de Llançà, la primera per cessió del monestir —segons 
sembla— i la segona del comte, foren venuts vers 1379 al mo-
nestir de Sant Pere de Rodes, de manera que els detentors del 
govern i de la justícia tornaren a quedar reduïts als dos es-
mentats. A final de segle, però, el monestir havia reeixit a ro-
mandre com a únic senyor de Llançà. El rei no ostentava sobre 
el territori sinó una alta sobirania molt llunyana 

1. No tenim notícia de bibliografia relativa a la història de Llançà. Els treballs que 
contenen alguna petita informació sobre la història de la vila són els que es refereixen 
a la història del monestir. Ens hem servit especialment dels següents: J . VILLANUEVA, 
Vi age literario a las iglesias de España, XV, Madrid, 1851, pàgs. 36-52 i 230-248; P. MON-
SALVATJE Y FOSSAS, Los monasterios de la diócesis gerundense, Olot, 1904, pàgs. 9-51 
i Colección diplomàtica del condado de Besalú, I i II, Olot, 1901, vols. XIV, XI i XII 
respectivamente de Noticias históricas; A. de FALGUERA, Sant Pere de Roda, Barcelona, 
1906; J . GUITERT I FONTSERÜ, Monestir de Sant Pere de Rodes, Barcelona, 1927; 
A. PAPELL, Sant Pere de Roda, Figueres, 1930. Deixem de banda els treballs dedicats a 
l'estudi del monestir des del punt de vista artístic gairebé exclussivament, com ara el de 
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Cal buscar l'origen del domini del monestir sobre la vila 
en les donacions que féu a Sant Pere de Rodes el comte Gaufred 
d'Empúries l'any 974. El comte donà al nostre monestir, entre 
altres coses, tot el que tenia a la muntanya de Sant Pere, terres 
i drets senyorials, que comprenien més o menys els termes ac-
tuals de Llançà, la Selva de Mar, el Port de la Selva, Vilajuïga, 
Palau i Cadaqués2. 

Segons els monjos, els drets cedits autoritzaven el monestir 
a exercir la jurisdicció civil i criminal en aquells llocs, tret 
dels casos que mereixien pena de mort o mutilació de membres, 
i a exigir, a més, tota una sèrie de drets i de regalies, entre els 
que figuraven les quèsties i altres exaccions forçades3. 

Les desavinences entre els comtes d'Empúries i el monestir 
de Sant Pere de Rodes sobre l'abast dels drets cedits comen-
çaren aviat; primer fou una disputa entre l'abat Ramon i el 
comte Ponç d'Empúries el 1097 sobre la jurisdicció de l'església 
de la Santa Creu, que fou reconeguda com a propietat de Sant 
Pere4; després fou per les quèsties, toltes, forces i altres exac-
cions que el comte Hug d'Empúries devia reclamar als homes 

J. SUBIAS GALTER, El monestir de Sant Pere de Roda, Barcelona, 1948, entre d'altres. 
Ens hem servit també, naturalment, de l'inventari redactat per F. SEVILLANO CO-
LOM, Archivo de la Corona de Aragón. Inventario de pergaminos medievales de mo-
nasterios gerundenses, I, Madrid, 1953, pàgs. 187-207. També ens han estat útils els treballs 
sobre la història del comtat d'Empúries: J . PELLA I PORGAS, Historia del Ampurdán, 
Barcelona, 1883; F. MONSALVATJE, Los condes de Ampurias vindicados, vol. XXV de 
Noticias históricas; S. SOBREQUÉS, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957. Estant 
aquest treball en galerades hem pogut utilitzar, a més, l'obra de M. GOLOBARDES, Els 
remenees dins el quadre de la pagesia catalana fins al segle XV, II, Documents, Figueres, 
1970, que conté alguns documents referents al tema que tractem. 

2. P. de MARCA, Marca Hispanica sive limes hispanicus, París, 1688, publicà la donació 
de Gaufred, així com les confirmacions del papa Benet VI (974), del rei de França 
Lotari (982) i del papa Joan XV (990) als apèndixs 116, 117, 130 i 140. Per a la identificació 
dels noms de lloc citats en aquests documents vegeu A. PAPELL, Sant Pere de Soda, pà-
gines 35-42. Dels diplomes carolingis a favor de Sant Pere de Rodes s'ocupà també R. d'A-
BADAL, Els diplomes carolingis, dins Catalunya Carolíngia, II, Barcelona, 1926-1950, pàgi-
nes 222-244. Vegeu també sobre els orígens del monestir A. MUNDó, Les inscripcions de 
Tassi i d'Hildessind de Sant Pere de Rodes segons Marca i Pujades, "Homenaje a Jaime 
Vicens Vives", I (Barcelona, 1965), pàgs. 293-307. Vegeu també el resum, basat en la biblio-
grafia existent sobre aquests orígens, que dóna P. NEGRE I PASTELL, Origen del mo-
nestir de Sant Pere de Roda. Llegenda i història, "I Col·loqui d'història del monaquisme 
català", I (Santes Creus, 1967), pàgs. 209-227. 

3. ACA, Monacals de Girona, lligalls grossos, núm. 4, quadern imprès d'al·legacions 
jurídiques, titulat: Memorial del fet resulta provat del procés de la causa se aporta en 
la Real Audiència, entre lo Excelentissim Duc de Cardona, Comte de Empúries de una, 
y lo Abat y Convent del Monestir de S. Pere de Rodas de altra, pàg. 13. Ha estat publicat 
fragmentàriament, a partir d'un exemplar força malmès de la Biblioteca del Palau de 
Peralada, per GOLOBARDES, Els remenees, doc. CLXXXV. 

4. MONSALVATJE, Los monasterios, pàgs. 27-28. 
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del monestir i que el 1275 haguc de reconèixer, junt amb el seu 
fill Ponç Hug, que no li pertanyien5. 

Però la dissensió més greu fou la que tingué com a prota-
gonistes l'abat Ramon i el comte Ponç Hug IV d'Empúries des 
d'abans de 1298 fins a 1303. El comte reivindicà tota la juris-
dicció i una sèrie de drets i de regalies dels llocs on el monestir 
exercia el seu domini i els seus oficials s'encarregaren de fer 
valer per la força aquestes reinvindicacions. Els homes del 
monestir foren obligats a sortir en exèrcit, cavalcada i sometent 
a llurs pròpies despeses, a cavar valls o fossats de castells, trin-
xeres, recs i molins, a portar pedra i sorra per a les dites obres 
i a pagar talles, col·lectes i altres contribucions. El monestir 
es queixà, però no obtingué reparació de moment. És possible 
que el comte s'hagués vist obligat a demanar aquestes presta-
cions durant els preparatius de defensa fets per a afrontar la 
invasió francesa que es produí el 1285 i en la qual el monestir 
de Sant Pere de Rodes simpatitzà, segons hom digué, amb l'e-
nemic 6. Però és possible també que aquestes exigències del com-
te obeïssin una línia política destinada a disminuir el poder dels 
grans monestirs dels seus dominis i a augmentar el propi. El 
fet és que vers 1298 les relacions entre el comte i el monestir 
eren molt tibants a causa de les vexacions fetes pel comte i els 
seus oficials al monestir i els seus homes: havia tallat l'aigua 
que feia moure els molins dels monjos a Viladamat; els seus 
oficials havien pres béns a homes de Vilajuïga, de Vilasacra 
i de Viladamat; el batlle del comte en el castell de Quermançó, 
situat prop de Llançà, havia tingut gairebé assetjats els monjos 
a Sant Pere, sense permetre que hom els pugés queviures, i a 
més havia exercit actes jurisdiccionals a la muntanya de Sant 
Pere, que pertanyia al monestir, i havia arribat a prendre un 
home dins la mateixa església del cenobi; a més de tot això 
el comte no havia pagat al monestir els 400 sous melgoresos 
anuals que ell mateix li havia assignat sobre la lleuda de Car 
daqués, havia ocupat contra dret el castell i la capella de Sant 
Salvador, situats a la muntanya d'aquest nom, sobre el mones-
tir, i havia imposat certs bans o multes contra homes de 
Llançà en perjudici dels drets del monestir que, com hem dit, 
posseïa la jurisdicció civil del lloc, i sense tenir en compte, 
a més, que no tenia dret a imposar bans especials ni generals 
en el comtat sense l'assentiment dels prelats i dels nobles del 
comtat i dels homes de Castelló. 

5. ld., pàg. 35 i Colección Diplomática, I, pàg. 458. 
6. PELLA I PORGAS, Historia del Ampurdàn, pàg. 472. 
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Aquestes foren les reclamacions contra el comte que l'abat 
i els monjos de Sant Pere de Rodes presentaren al bisbe de 
Girona, demanant justícia, el 15 de gener de 1299; recollides en 
un quadern procedent de l'arxiu del monestir de Sant Pere 
de Rodes, es conserven actualment a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó7. 

Presentada la demanda de l'abat, el bisbe de Girona con-
vocà el comte perquè comparegués davant d'ell el 24 de gener, 
però el comte no acceptà de sotmetre's al tribunal dels bisbe; no 
obstant això, envià a les sessions de la cúria episcopal un pro-
curador perquè salvaguardés els seus drets. 

Mentre es desenvolupava el procés davant del bisbe de Gi-
rona i dels seus oficials, se seguia un altre procés sobre la 
mateixa causa davant del jutge ordinari del comtat d'Empúries, 
Guillem Domènec, a qui el comte havia confiat la resolució del 
plet amb el monestir de Sant Pere de Rodes, mitjançant dues 
ordres signades una el 10 de setembre de 1298 i una altra el 
13 de març de 12998. 

Diverses notícies sobre aquest procés civil i la transcripció 
de bona part de la sentència de Guillem Domènec se'ns han 
conservat en un quadern d'al·legacions jurídiques, imprès des-
prés de 1633 amb motiu d'un altre procés entre el monestir de 
Sant Pere de Rodes i el comte d'Empúries també a causa de les 
jurisdiccions de Llançà, de la Selva, etc.9. 

Sabem que en aquest procés l'abat de Sant Pere de Rodes 
sostingué que, per les donacions fetes pels anteriors comtes 
d'Empúries i els privilegis papals, li corresponia la jurisdicció 
civil i criminal, menys en cas de pena de mort o mutilació de 
membres, així com el dret de tenir jutge, batlle i saig a tota la 
muntanya de Sant Pere de Rodes, Llançà, el Vilar de Canyelles, 
l'Estanyol, Camallera, el Far i Oliva, i semblantment a Vilasa-
cra, Marzà, Pedret, Viladamat i els masos de Sant Pere Pescador, 
bé que poc després el paborde de Fortià presentà una rectifi-
cació a la demanda de l'abat, dient que, contràriament al que 
aquest havia dit, només pertocaven al comte les causes de pena 
de mort, ja que la de mutilació de membres, commutada en pena 
pecunària, corresponia a l'abat, per la donació feta pels reis 
francs, amb el beneplàcit dels comtes d'Empúries contempo-
ranis. El comte, en canvi, al·legava que ell tenia tota la juris-

1. ACA, Monacals d'Hisenda, volum núm. 1008. 
8. ACA, Monacals de Girona, Uig. 4, Memorial, pàg. 13. 
9. Vegeu la nota 3. 
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dicció per dret comú, costum i possessió antiga, ja que el comtat 
era anterior al monestir10. 

La sentència de micer Guillem Domènec fou pronunciada 
l' l i de maig del mateix 1299 i reconegué que el monestir tenia 
part de la jurisdicció criminal en diversos graus segons les 
poblacions. Dictaminà que en el lloc de Llançà corresponia a 
l'abat i al monestir de Sant Pere de Rodes la jurisdicció en els 
casos següents: furts de gallines, aliments en general, porcs, 
cabres, ovelles, formatges, carns salades, peixos, rems, atuells 
de pescar o de llaurar, raïms, blat en espiga o batut, oli, vi, 
verdures, etc., mentre no excedissin del valor de 5 sous melgo-
resos ni es donessin les circumstàncies següents: que el lladre 
fos un habitual, que el robatori es fes a mà armada o trencant 
la pau del camí o de la casa, que els objectes robats fossin 
vasos sagrats o altres béns d'Església, o que els lladres fossin 
pirates; així mateix pertocava al monestir de jutjar els delictes 
contemplats en la llei Aquilia, del dret romà, mentre també el 
valor del dany causat no excedís els 5 sous melgoresos ni ha-
gués estat fet per violència, és a dir, en el cas en què hauria 
d'ésser aplicada la llei lulia sobre la violència pública. Així ma-
teix pertocava a l'abat de Sant Pere de Rodes de jutjar els casos 
de cops lleus fets amb les mans, peus, fusta o pedres mentre 
no haguessin ocasionat la mort, o les baralles a mà armada, 
mentre no s'haguessin produït ferides, així com d'altres crims 
lleus. L'abat i la comunitat i llurs oficials estaven autoritzats 
a imposar multes, a bastonejar, a tallar els cabells, a exposar 
a la vergonya pública en el costell o a exiliar els culpables u. 

La mateixa jurisdicció que a Llançà era reconeguda al mo-
nestir en el lloc de Canyelles, mentre que al Far i Oliva s'am-
pliava fins a danys que no excedissin el valor de 10 sous12, i en 
els llocs de Santa Creu, la Vall, Marzà, Vilasacra i Viladamat 
fins a un valor de 30 sous melgoresos. En aquests darrers llocs 
hom citava a més una més àmplia gamma de delictes que cor-
responia de jutjar i castigar al monestir13. En el lloc de l'Esta-
nyol hom reconeixia al monestir una jurisdicció criminal re-
duïda a uns pocs casos lleus, mentre que en els masos de Sant 
Pere Pescador li era denegada i atribuïda al comte 14. 

La sentència de micer Guillem Domènec fou acceptada per 

10. ACA, Monacals de Girona, llig. 4, Memorial, pàgs. 13-14. 
11. Id., pàg. 17. 
12. Id., id. 
13. Id., pàgs. 14-16. 
14. Id., pàg. 18. 
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ambdues parts 15, però això no vol dir que el monestir renunciés 
a continuar la causa incoada contra el comte en el tribunal 
eclesiàstic de Girona, ben el contrari, el procés iniciat el 15 de 
gener de 1299 seguí el seu camí entre nombroses dilacions, fins 
que el bisbe de Girona publicà la sentència definitiva el 19 d'oc-
tubre de 1301, condemnant i excomunicant el comte d'Empúries 
pels danys causats al monestir de Sant Pere de Rodes 16. 

Dos anys i mig més tard es resolia aquesta darrera qüestió 
i es concretava un punt que no havia quedat aclarit a la sen-
tència civil de micer Guillem Domènec i que, en canvi, havia 
tingut gran importància en el procés eclesiàstic: si els homes 
dels llocs pertanyents al monestir de Sant Pere de Rodes ha-
vien de prestar o no els serveis d'host i cavalcada, pagar quès-
ties, etc., als comtes d'Empúries, Forçat per l'excomunió del 
bisbe de Girona, Ponç Hug IV d'Empúries hagué de cedir i re-
nunciar a aquells drets expressament, a favor no sols de l'abat 
de Sant Pere de Rodes sinó també d'altres abats i priors i del 
mateix bisbe de Girona, amb els quals també devia haver tingut 
debat per la mateixa raó. En efecte, el 2 de març de 1303 signà 
un compromís pel qual reconegué al bisbe de Girona i als abats 
i priors de Sant Pere de Rodes, Santa Maria de Roses, Sant 
Miquel de Fluvià, Ullà, Santa Maria de Vilabertran i Lladó que 
ni ell ni els seus avantpassats ni els seus successors no havien 
tingut ni havien de tenir en el futur cap dels serveis especi-
ficats: host, cavalcada i exèrcit, tragines, obres, quèsties ni 
altres serveis forçats, ni tampoc l'obligació de defensar esta-
blides ni de fer guaites. Pel que fa a Llançà hom notava, però, 
l'excepció d'alguns masos i homes que, junt amb altres de la 
muntanya de Sant Pere de Rodes, havien acostumat a prestar 
servei d'host i cavalcada als comtes d'Empúries i que havien 
de continuar fent-ho17. 

Amb aquest compromís, les disputes entre el monestir i els 
comtes d'Empúries haurien hagut d'acabar, en quedar desparti-
des les atribucions d'ambdós poders a Llançà i en els altres llocs 
de domini d'ambdós senyors; de fet cessaren durant un temps 
i, malgrat petites qüestions amb el rei Martí l'Humà com a suc-
cessor dels comtes, que examinarem més endavant, no adqui-
riren nova violència fins als segles xvi i xvn, en què donaren 

15. Id., pàg. 18. 
16. La sentència del bisbe de Girona es troba en un paper solt, en mal estat de 

conservació, en el vol. 1008 citat d'ACA, Monacals d'Hisenda. 
17. El document es conserva copiat en la confirmació que en féu el rei Martí l'u de 

març de 1402: ACA, C., reg. 2197, fols. 130v.-131v., citat per PELLA I FORGAS, Historia 
del Ampurdàn, pàg. 543. Vegeu l'Apèndix 1. 
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lloc a llargs processos entre el monestir i els darres comtes 
d'Empúries !s. 

La repartició de poders als llocs on el monestir de Sant Pere 
de Rodes exercia el senyoriu, tal com quedà després de la sen-
tència de 1299 i el compromís de 1303, no era pas definitiva i el 
monestir maldà per ampliar-hi el seu poder i la seva influència. 
Pel que fa a Llançà, Sant Pere de Rodes aconseguí de fer-se 
gairebé senyor únic de la població en menys d'un segle. La 
seva fortificació, una densitat de població superior, segurament, 
a la dels pobles veïns, potser també una relativa prosperitat 
econòmica deguda a la seva situació en un lloc de pas i a les 
seves activitats marineres, que feien arribar els seus vaixells 
fins a Sardenya a buscar sal19, així com la seva proximitat al 
monestir, foren probablement els motius que estimularen els 
monjos a ampliar llur domini a Llançà, on en comparació amb 
altres poblacions veïnes era encara reduït, com hem pugut veure 
en la sentència de Guillem Domènec. El primer objectiu que 
els monjos es proposaren fou el de subordinar a llur autoritat, 
i comprar després, els drets i els béns que Berenguer de Llançà 
posseïa a la nostra vila. 

Qui era aquest Berenguer de Llançà i quin era l'origen de 
les seves possessions i dels seus drets a la vila és cosa que no 
hem pogut esbrinar a causa de la gran escassedat de documents 
amb què ens hem hagut d'enfrontar. Les poques notícies que 
en tenim provenen d'un llibret manuscrit del segle xvi o xvn 
en el qual hom recollí, segurament amb motiu dels processos 
amb els darrers comtes d'Empúries, moltes notícies relaciona-
des amb Llançà i amb alguns altres dominis del monestir des 
de finals del segle xin. Dels pergamins, quaderns o manuals 
que aquest llibret cita cap, tret del quadern sobre el procés en 
el tribunal eclesiàstic de Girona de 1299, ens ha arribat a través 
del fons de Sant Pere de Rodes que es conserva actualment a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó; ja en el moment de redactar-se 
el llibret esmentat molts del documents estaven molt "arroy-
nats", segons confessió de l'autor; no ens ha de meravellar, 

18. Sabem d'un procés que començà el 1540 1 d'un altre que es desenvolupà des del 
1622: ACA, Monacals de Girona, llig. 4, Memorial, pàgs. 1 i ss. i Monacals d'Hisenda, vo-
lum 996, darrers folis no numerats. 

19. M. COSTA, Algunes notes sobre les salines de Càller en el segle XIV, "VI Congrés 
de la Corona d'Aragó celebrat a Sardenya, 1957", Madrid, 1959, pàg. 607. En el 1338 tenim 
noticia d'una nau de Bernat Gaucelm, de Llançà, i de Pere Vaguera, de Castelló d'Em-
púries, que havia estat robada per genovesos: ACA, C., reg. 593, íol. 17. Agraïm la noticia 
a Mercè Costa. 
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doncs, que, després de tantes guerres com hagué de sofrir la 
comarca i tants trasllats, hagin desaparegut20. 

El primer Berenguer de Llançà de què tenim notícia és do-
cumentat el 20 de gener de 1265, data en què reconegué, davant 
del notari Mateu Eimeric de Castelló, que posseïa la batllia de 
Llançà en feu del monestir de Sant Pere de Rodes21. La seva 
filla Ermessenda es casà amb Simó Satrilla, senyor de Vilanova 
de la Muga22, personatge important a la cort comtal, com ho 
demostra el fet del seu nomenament com a tutor del comte 
Ponç Hug IV, en morir el seu pare, el comte Hug V, el 127723. 
El 12 de novembre de 1272, Simó Satrilla havia obtingut en 
feu del comte d'Empúries la justícia civil i criminal de Llançà, 
amb la qual cosa marit i muller consolidaven llur poder a la 
vila24. No sabem quina era l'amplitud real de la jurisdicció civil 
i criminal concedida pels comtes d'Empúries a Simó Satrilla; 
pel resum que dóna de l'acta d'infeudació el quadern d'al·lega-
cions jurídiques del segle xvn, hom diria que era general, però 
posteriorment consta sempre que era parcial; és possible, doncs, 
que se circumscrivís als feus dels Llançà, situats, segons el 
llibret de notícies històriques del monestir, a la partida de la Fa-
rella, és a dir, a la costa en direcció Sud, anant al Port de la 
Selva25. 

La jurisdicció concedida a Simó Satrilla li fou incautada 
el 1303 pel comte d'Empúries fins que s'aclarís una disputa 
sobre una lleuda a la qual assegurava tenir dret aquell26. Cal 
suposar que la qüestió s'arranjà, perquè posteriorment els des-
cendents de Simó Satrilla continuaren gaudint dels mateixos 
drets. 

Simó Satrilla no degué tardar gaire a morir; ja era mort 
el 18 de gener de 1308, data en la qual el seu fill Berenguer, co-

20. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996. Hom trobarà la regesta dels pergamins de Sant 
Pere de Rodes que es conserven actualment a l'Arxïu de la Corona d'Aragó a I. SEVI-
LLANO COLOM, Inventario, pàgs. 187-207. 

21. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, íol. 14v.-15. Vivia encara el 9 de desembre 
de 1268, ja que en aquesta data renuncià al vassallatge de Bonaventura Bastit, filla de 
Ramon, que passà a estar sota el de l'abat de Sant Pere de Rodes: ACA, Monacals, Sant 
Pere de Rodes, perg. 9 cit. per F. SEVILLANO, Inventario, pàg. 188. Potser era parent seu 
un Bernat de Llançà que figura, junt amb altres personatges, com a testimoni en un do-
cument de l ' l i de desembre de 1214: GOLOBARDES, Els remenees, doc. XII. 

22. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, tol. 22. 
23. S. SOBREQUÉS, Els barons de Catalunya, pàg. 86. 
24. ACA, Monacals de Girona, Uig. 4, Memorial, pàg. 20. 
25. La possessió d'aquest teu de la Farella consta en un document posterior, resumit 

en el vól. 996, tol. 3. 
26. ACA, Monacals de Girona, Uig. 4, Memorial, pàg. 20. 
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negut per Berenguer de Llançà per conservar el nom dels batlles 
hereditaris de Llançà, signà els capítols matrimonials amb Ca-
talana, filla de Ponç del Catllar, que li portà en dot 9.000 sous 
melgoresos21. El 1313 trobem Berenguer de Llançà signant dife-
rents actes referents a la jurisdicció de la vila. El 29 de març 
de 1313 Berenguer de Llançà reconeixia davant del notari Be-
renguer Jonquer de Castelló, escrivà de Pere Sobrevila, clergue 
i notari de Llançà, que tenia la batllia de Llançà en alou del 
monestir i que els monjos podien exercir la jurisdicció que els 
pertanyia tant si ell i els seus oficials eren a Llançà com si no28. 
Poc temps després, el 2 de gener de 1314 també la seva mare 
Ermessenda reconeixia tenir diversos alous en feu del mones-
tir 29. Berenguer de Llançà morí jove deixant una filla petita, 
Ermessenda Satrilla, àlias Llançà, que quedà sota la tutoria del 
seu oncle Asbert Satrilla30; aquest reconegué, el mes de setem-
bre de 1319, que la seva pupil·la tenia la batllia, amb els seus 
drets, i les possessions de Llançà en feu de Sant Pere de Rodes 
i prestà a l'abat del monestir jurament de fidelitat i homenatge31. 

Si en aquesta època no es registraren dificultats en les rela-
cions entre el monestir i els Satrilla-Llançà, n'hi hagué, en canvi, 
més tard, quan l'herència d'aquests passà als Castellbisbal, 
potser pel matrimoni d'Ermessenda. Tan considerables degue-
ren ésser les dificultats, que exigiren la intenvenció del comte 
d'Empúries, que llavors era l'infant Pere, fill del rei Jaume II. 
La raó de la disputa era la jurisdicció criminal de Llançà, que 
l'abat sostenia que li pertanyia pel que feia a alguns delictes. 
La pretensió de l'abat no era pas infundada; ja hem vist que 
la sentència de Guillem Domènec de 1299 li havia reconegut 
el dret d'exercir la jurisdicció criminal en delictes molt lleus, 
bé que és possible que l'abat intentés ampliar-la. En tot cas 

27. GOLOBARDES, Els remenees, doc. XCII. El comte Ponç Hug d'Empúries signà 
com a testimoni dels capítols. 

28. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, fol. 4 i 22. 
29. Id., fol. 22. 
30. No creiem pas possible que aquest Asbert Satrilla sigui el personatge del mateix 

nom que fou governador i reformador de Càller i Gallura, a Sardenya, del 1362 al 1379. 
Si el 1319 era tutor de la seva neboda, cal suposar que ell mateix era major d'edat i que 
tenia, doncs, més de 25 anys, ço que ens portaria a una data de naixença mínima vers 
1294. Si fos el mateix governador, que morí el 1379, hauria viscut 85 anys, edat que no 
és verosslmll que assolís en aquella època i menys que, a una edat tan avançada pogués 
exercir un càrrec de tanta responsabilitat com el de governador de Sardenya. Probable-
ment es tracta, doncs, del pare o d'un oncle del governador. Sobre aquest vegeu M. COS-
TA, Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya (segle XIV K Notes biogràfiques, "Archivio 
Storico Sardo", XXIX (Cagliari, 1964), pàgs. 351-56. 

31. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, fol. 16. 
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sabem que la sentencia de l'infant, pronunciada el 25 d'octubre 
de 1335, fou favorable al monestir i contraria a Bernat de Cas-
tellbisbal, hereu dels Llançà. És significatiu a aquest respecte 
el comentari del recopilador del llibret de Sant Pere de Rodes, 
que nosaltres seguim, quan diu que cal treure còpia autèntica 
d'aquesta setència i d'altres escriptures contigudes en un cap-
breu que no ens ha pervingut, que són totes "coses boníssimes 
per dit monestir"32. 

Malgrat la sentència, les dissensions continuaren. El 14 d'oc-
tubre de 1344 Arnau de Soler pronuncià una altra setència 
sobre les jurisdiccions que posseïa el monestir33 i uns anys més 
tard, el 1351, Bernat de Castellbisbal, àlias Berenguer de Llançà, 
sostenia un altre procés amb el monestir de Sant Pere de Ro-
des, que sembla que continuava encara el 1361 34. En l'entremig 
sabem que Bernat de Castellbisbal reconegué que tenia la bat-
llia de Llançà en feu de Sant Pere de Rodes (17 de juny de 
1351)35 i sabem també que el monestir aprofità aquesta supre-
macia per a exigir un canvi del batlle que aquell tenia a la vila 
el 30 d'abril de 1357» 

Probablement Bernat de Castellbisbal, àlias Berenguer de 
Llançà, és el mateix personatge que des de 1362 fou veguer de Cà-
ller i després lloctinent del seu parent Asbert Satrilla, que era go-
vernador de Càller i Gallura a Sardenya, fins que morí el 1365 37. 

L'hereu de Bernat, que fou el seu germà Ramon de Castell-
bisbal o de Llançà, hagué d'ésser requerit el 1372 perquè reco-
negués al monestir el feu de la batllia de Llançà i de diverses 
possessions que tenia en el terme, amb les conseqüents obliga-
cions d'alberga, foriscapi, etc.38. Però les exigències de l'abat i de 
la comunitat de Sant Pere sembla que no van tenir èxit imme-
diat: l'abat hagué de recórrer a incautar mitjançant l'empara 
reial tots els béns de caràcter feudal o emfitéutic que Ramon 
de Castellbisbal posseïa a Llançà en feu del monestir, bé que 
el 12 de març de 1373 hagué de precisar que tothom estava obli-
gat a respectar la jurisdicció i altres drets que el dit Ramon 
tenia en feu del comte d'Empúries o d'altra persona i a re-
conèixer-lo com a hereu del seu germà Bernat en tot menys 

32. Id., fol. 22 r.-v., citat per F. MONSALVATJE, Colección Diplomática, II, pàg. 392, 
i Monasterios, pàg. 40. 

33. Id., tol. lr.-v. 
34. Id., íols. 16V.-17. 
35. Id., fol. 17. 
36. Id., tol. 19v. 
37. COSTA, Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya, pàgs. 351-356. 
3 8 . ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 9 9 6 , tols. 1 4 V . - 1 5 . 
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en els béns i rendes que aquest posseïa en franc alou i que 
pertocaven a la vídua Elisenda39. 

Les qüestions entre els Llançà i el monestir desaparegueren 
en comprar aquest la batllia, els drets jurisdiccionals d'aquells 
sobre la vila de Llançà i altres béns en el seu terme; la venda 
es féu a Vilasacra el 26 de febrer de 1377, davant el notari 
Guillem de Mallorca, i la presa de possessió tingué lloc el 5 de 
desembre de 1379. Per a poder realitzar aquesta compra, segu-
rament somniada molt de temps, el monestir no dubtà a des-
prendre's d'altres alous i rendes. Amb aquest motiu donà po-
ders a dos monjos el 26 de desembre de 1377 perquè fessin les 
vendes necessàries40. A la jurisdicció de Llançà fou sacrificat 
el castell i vila de Pollestres, al Rosselló, venuts el 13 d'abril 
de 138041. Bona part dels drets i béns comprats a Llançà pas-
saren a la cellereria del monestir de Sant Pere de Rodes, dignitat 
que havia avançat la suma de 10.000 sous per a la compra42. 

De tota manera, si bé les qüestions directes entre els Llançà 
i el monestir desaparegueren, indirectament foren encara causa 
de disputa entre el monestir i els comtes d'Empúries, ja que 
aquests pretenien també haver comprat, no sabem quan ni com, 
els drets dels Llançà43. 

Amb tot, malgrat les possibles discussions jurídiques, el po-
der del monestir sobre Llançà havia avançat un gran pas, ja 
que passà a exercir realment una sèrie de drets d'indubtable 
importància en la vida pública de la vila com eren la batllia 
i una part de la justícia criminal. 

El toc final que arrodonia el domini del monestir sobre Llan-
çà, tan laboriosament construït durant gairebé un segle, el 
constituí la compra a Joan I, comte d'Empúries, de la resta 
de la jurisdicció civil i criminal que havia conservat en les seves 
mans, així com del mer i mixte imperi. Ja abans, el 29 d'abril 
de 1318, el comte d'Empúries havia venut al monestir de Sant 
Pere de Rodes el dret que tenia sobre els homes i vassalls de 
Llançà, de Sant Esteve de Mata, de Canyelles i de Santa Creu 
pel preu de 4.000 sous melgoresos, davant el notari Bernat de 
Jonquer, de Castelló. No sabem quin abast tenien aquests drets; 
el llibret que ens dóna la informació no especifica res més, però 
potser es tractava de drets senyorials44. En tot cas la venda de 

39. Id., fol. 36v.-37r. 
40. Id., fols. lv.-r., 2 i 2r-v. 
41. Id., fol. 17v. 
42. Id., fol. 3r.-v. 
43. ACA, Monacals de Girona, llig. 4, Memorial, pàg. 3 i 18. 
44. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, fol. 2. 
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veritable trascendència fou la ja citada de Joan I d'Empúries. 
Fou feta en franc alou, és a dir, sense reserva de cap mena de 
dependència envers el comte, el 26 de novembre de 1381, davant 
el notari Bossagays de Castelló d'Empúries, pel preu de 8.500 
sous melgoresos. El monestir podria així jutjar i castigar tota 
mena de delictes, fins i tot els comesos en el camí públic, i po-
dria tenir a la vila costell i forques, signes de la seva autoritat, 
com efectivament s'esdevingué45. En els grans plets dels segles 
xvi i xvii amb els comtes d'Empúries l'argument principal apor-
tat pel monestir per provar els seus drets jurisdiccionals fou 
l'existència d'un costell a la plaça de la vila, i de forques cla-
vades al coll de la Farella, al coll de Madres i a Cap de Ras, on 
havien estat castigades i ajusticiades respectivament diverses 
persones46. 

L'exercici dels poders públics per part de persones o entitats 
privades, fossin laiques o eclesiàstiques, no donà sovint prou 
bon resultat, almenys no el donà a Llançà, si jutgem pels intents 
de la població per deslliurar-se, encara que fos en part, de la 
jurisdicció del monestir. 

El 2 de gener de 1402, després de la mort sense successió 
de Joan II d'Empúries i del seu germà Pere II, el rei Martí 
l'Humà anexionà el comtat a la Corona47. La nova encengué 
esperances de tota mena entre els habitants del comtat. El pres-
tigi del domini reial era molt més gran que el de qualsevol se-
nyor i semblava que aquell havia d'ésser menys exigent i que 
la seva justícia, deslligada de les conveniències, simpaties o an-
tipaties dels senyors locals i malgrat la freqüent corrupció dels 
seus oficials, havia d'ésser més imparcial que la d'aquests. És cert 
que la substitució de la senyoria del comte d'Empúries per la del 
rei no podia afectar gaire la situació dels habitants de Llançà 
que, com ja hem vist, estaven completament sotmesos al mones-
tir de Sant Pere, però els llançanencs sabien prou bé que era una 
política constant de la reialesa de recuperar la plena jurisdicció 
i la sobirania dels llocs on havia estat cedida als senyors locals 
i devien saber també, a més, que el rei Martí havia demostrat 
precisament un gran interès per aquesta recuperació, i que s'es-
forçava per potar-la a terme a tots els seus regnes amb la col·la-
boració dels habitants dels llocs afectats i contra la voluntat, 

45. Id., fol. 6 i 77v. i també ACA, Monacals de Girona, llig. 4, Memorial, pàg. 3 i 18; 
vegeu també MONSALVATJE, Colección Diplomática, I, pàg. 463, que cita la primera 
d'aquestes notes documentals. 

46. ACA, Monacals de Girona, llig. 4, Memorial, pàgs. 10-12. 
47. MONSALVATJE, Los condes de Ampurias vindicados, pàg. 212. 
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sovint, de la noblesa i de la clerecia48. En aquest sentit, el no-
menament d'un batlle reial a la vall de Banyuls i a Llançà, el 
22 de gener de 1402 pocs dies després de l'anexió, a favor de 
Miguel de Navardún, escuder aragonès que s'havia distingit molt 
a la guerra de Sicília, podia ésser interpretat, i ho fou segura-
ment, com un símptoma del desig del rei de fer sentir el seu 
poder en els dominis novament incorporats a la Corona49. 

La nova situació provocà moviments d'impaciència en la 
població afectada pel canvi; el primer es registrà entre els ho-
mes de remença sotmesos al monestir, que es negaren a capbre-
var, és a dir, a declarar davant l'abat de Sant Pere, o d'un 
representant seu, els camps, masos o cases que tenien pel mo-
nestir i els censos i serveis que havien de prestar per aquests 
béns, i es negaren també a prestar jurament i homenatge a l'a-
bat per aquesta raó. L'abat de Sant Pere de Rodes recorregué 
al rei, el qual, en aquest cas, li donà la raó. El 21 de febrer de 
1405 manà al governador de Catalunya, al procurador general 
i al veguer del comtat d'Empúries, als veguers del Rosselló i Var 
Hespir i als de Girona i Besalú, així com als batlles de Cotlliure 
i de Cadaqués que obliguessin a prestar jurament i homenatge 
a l'abat Bertran de Sant Pere de Rodes els homes del monestir 
que trobessin dins llurs respectives jurisdiccions i dels quals 
sabessin amb seguretat que eren homes propis i de remença del 
dit monestir50. Si bé els homes de Llançà, ni de cap altra po-
blació, no són especificats en concret en el document, el nombre 
i la diversitat d'oficials reials als quals anava adreçada la carta 
ens permeten de creure que es tractava d'un moviment d'am-
plitud, en el qual podem considerar-hi involucrats també els 
remenees del monestir a Llançà. El primer intent d'insubordi-
nació contra el monestir, sortit de l'estament inferior dels pa-
gesos, havia fracassat, doncs, pel desig del rei de no trastornar 
les estructures agràries del seu regne, que haurien trontollat 
si hagués afavorit la iniciativa dels remenees i l'exemple s'ha-
gués estès a d'altres comarques. 

Més audiència van tenir, en canvi, les reivindicacions pre-
sentades per les capes més altes de la població de Llançà, ja 
que l'interès del rei coincidia amb el llur. El mateix any 1405, 
cap al mes de juliol, els homes de Llançà enviaren un repre-

48. Cf. sobre aquest tema el meu treball El patrimoni reial i la recuperació dels senyo-
rius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, "Anuario de 
Estudios Medievales", 7, pàgs. 351-492. 

49. ACA, Pergamins del rei Marti, núm. 205. 
50. Apèndix, 2. Ja anteriorment el monestir havia tingut dificultats amb alguns dels 

seus pagesos del Voló: ACA, C., reg. 2025, fol. 22 (1396, maig, 4). 
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sentant a la cort a Barcelona per a queixar-se de l'abat de Sant 
Pere de Rodes, que intentava cobrar-los una quèstia o impost 
extraordinari i a més els molestava fent-los acudir per afers 
civils al tribunal eclesiàstic de Girona. Els llançanencs prete-
nien que el monestir no tenia sobre llur vila altre dret que la 
jurisdicció civil, mentre que les quèsties, jurisdicció criminal 
i mer i mixt imper pertanyien al rei. Com que aquesta interpre-
tació convenia tant als de Llançà com al rei, aquest darrer la 
féu seva tot seguit. El 30 de juliol enviava una carta a l'abat 
de Sant Pere, en la qual, donant per fet que el monarca posseïa 
els drets citats de la jurisdicció, el mer i mixt imperi i les 
quèsties de Llançà, amonestava l'abat pels greuges inferits als 
llançanencs en perjudici de les regalies de la Corona i li orde-
nava de cessar en les seves demandes i de revocar tot el que 
havia fet contra els homes de Llançà. En tot cas hauria de 
mostrar els seus pretesos drets perquè fossin examinats pel rei 
i pels seus oficials, amb la seguretat que el monarca li faria 
justícia, si tenia raó. Però si desobeïa les ordres reials seria 
castigat amb la incautació de les rendes del seu càrrec51. 

La carta reial fou lliurada al síndic de Llançà, el qual s'en-
carregà de presentar-la a l'abat. La resposta d'aquest no es féu 
esperar; per demostrar els seus drets, l'abat hi adjuntà una 
còpia de la confirmació feta pel rei Martí, el primer de març 
de 1402, del compromís signat pel comte Ponç Hug d'Empúries 
el 2 de març de 1303, al qual ja ens hem referit. En aquest do-
cument de 1303 quedava clar que el monestir posseïa efectiva-
ment el dret de la quèstia que el rei li negava, però el monarca 
i els seus consellers no ho veieren així o no ho volgueren reco-
nèixer així, perquè perjudicava les regalies de la Corona i els 
interessos de la població de Llançà. En una carta adreçada el 
22 d'agost de 1405 a Bernat de Senesterra i a Manuel de Rar 
jadeil, procuradors l'un del rei i l'altre de la reina en el comtat 
d'Empúries, Martí l'Humà els recordà, a propòsit d'aquest afer, 
un altre manament d'abast general que els havia enviat poc 
abans perquè vetllessin per la conservació i la integritat de les 
regalies i drets de la Corona, en cas que fossin usurpats per 
nobles o eclesiàstics, i castiguessin els culpables, si no es retrac-
taven, amb la mcautació de llurs rendes. El rei es limitava, 
doncs, a confirmar el seu manament i a ordenar que fos aplicat 
en aquest cas específic si, examinada la qüestió, ambdós oficials 
creien que les regalies de la Corona havien estat usurpades 
efectivament per l'abat de Sant Pere de Rodes52. 

51. Apèndix , 3. 
52. Apènd ix , 4. 
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Després d'aquesta temptativa dels llançanencs d'aconseguir 
l'ajut del rei en la disputa que tenien amb Sant Pere de Rodes, 
sembla que l'afer passà a les vies judicials normals. Tenim 
notícia en efecte d'una sentència pronunciada per Berenguer 
Ponç, jurista de Castelló d'Empúries i assessor provisional de 
la procuració del comtat d'Empúries, en un plet entre Llançà 
i el monestir. La sentència fou publicada abans del 4 de març 
de 1406 i condemnà els homes de Llançà i llurs representants, 
els síndics Guillem Benet de Matacalda i Bernat Tou a pagar 
a l'abat de Sant Pere la quantitat de 100 francs d'or que aquest 
els havia demanat, més les costes del judici53. El plet havia 
versat, doncs, sobre el pagament per part dels llançanecs d'una 
quantitat demanada per l'abat, cosa que fa creure que es trac-
tava encara de l'afer de la quèstia. Després d'aquesta sentència 
desfavorable, però, els síndics retornaren a la cort per apel·lar 
al tribunal reial. 

Ara els síndics dels llançanecs coneixien ja prou bé el camí 
de la cort. Encara en el 1405 hi havien tornat a acudir per a 
implorar l'ajut reial en una altra disputa que tenien amb l'abat 
de Sant Pere de Rodes, que no respectava un privilegi que ell 
mateix havia concedit als llançanecs, abans segurament que les 
relacions mútues es deterioressin a causa de la quèstia. Aquest 
privilegi els autoritzava a elegir cada any dos homes de la vila 
perquè resolguessin les causes civils i criminals, així com les 
relatives a camins, fites i servituds urbanes i rústiques entre 
ells, prerrogativa substanciosa que hom comprèn que tingues-
sin interès a conservar. El 2 de desembre de 1405 obtingueren 
un manament del rei a l'abat de Sant Pere de Rodes commi-
nant-lo a observar el privilegi en qüestió54. 

Pocs mesos després, com deiem, els síndics de Llançà retor-
naren a la cort per a apel·lar contra la sentència de Berenguer 
Ponç. També en aquesta ocasió aconseguiren el suport del rei, 
que acceptà l'apel·lació al seu tribunal propi i manà a l'esmentat 
Berenguer Ponç, en una carta del 6 de març de 1406 que no 
portés a execució la sentència pronunciada contra els síndics 
Guillem Benet de Matacalda i Bernat Tou i contra el municipi 
de Llançà en general, i que, si havia proceït en alguna manera 
contra ells, ho retornés al seu estat anterior, fins que hagués 
estat pronunciada la sentència en el tribunal reial. Li manava, 
a més, que remetés a la cort els papers del procés menat per 

53. Apènd ix , 6. 
54. Apènd ix , 5. 
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ell55. La vista de la causa en apel·lació fou confiada pel "rei el 
24 de gener de 1407 a dos juristes: el doctor en lleis de Girona, 
Guillem Domenge, d'una banda, i Gabriel Cardona, llicenciat 
en lleis de Barcelona, germà del famós jurista i conseller reial 
Esperandéu Cardona, de l'altra56. 

Desconeixem el resultat d'aquest nou procés, ja que no hem 
trobat la sentència corresponent en els volums de sententiarum 
del rei Martí, on hauria d'ésser registrada. Això ens fa pensar 
que potser el procés no es portà a terme, puix que en la comis-
sió de la causa als juristes esmentats el rei Martí deixà a llur 
mà de determinar si procedia o no de portar endavant el procés 
d'apel·lació. 

En tot cas resulta una mica difícil de creure que els llan-
çanencs reeixissin a obtenir una sentència favorable. Altrament 
el Memorial editat en el segle xvn, tantes vegades esmentat, 
n'hauria fet referència, segurament, de la mateixa manera que 
cita i comenta la carta del 30 de juliol de 1405, adreçada pel 
rei Martí a l'abat de Sant Pere de Rodes i que nosaltres hem 
trobat en els registres de la cancelleria reial de l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó57. 

D'altra banda no havia de passar gaire temps, només dos 
anys, perquè el rei deixés d'interessar-se directament pels afers 
de Llançà en desprendre's dels seus drets a la vila, empenyorats, 
com els que tenia en els llocs de Cadaqués, Roses, Empúries, 
Garriguella i la muntanya de Sant Pere de Rodes, als diputats 
de la Generalitat de Catalunya, a canvi d'un préstec de 105.800 
florins d'or destinats a les despeses de la guerra de Sardenya. 
L'acord al respecte fou pres a la sessió de Corts del 29 de març 
de 1409 58. El 10 d'abril del mateix any els diputats prengueren 
possessió de la muntanya de Sant Pere de Rodes, a la plaça del 
monestir, i després de Llançà59. La resta dels drets que encara 
quedaven al rei en el comtat d'Empúries foren empenyorats 
també posteriorment, el 13 de setembre del mateix any, a la 
ciutat de Barcelona per la quantitat de 50.000 florins que foren 
destinats igualment a la guerra de Sardenya60. 

55. Apèndix, 6. 
56. ACA, C., reg. 2150, fol. 123; i reg. 2149, fol. 141. 
57. ACA, Monacals de Girona, llig. 4, Memorial, pàg. 25 i Apèndix d. 3. 
58. Corles de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña, 

publ. por la Real Academia de la Historia, Cortes de Cataluña, VI, Madrid, 1901, pàgi-
nes 204-205. 

59. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, íols. 20V.-21. 
60. AHCB, Llibre del Consell, 28, fol. 127r.-v.; ACA, Cartes Reials Diplomàtiques, 

Marti I, caixa 10, quadern del 13 de setembre de 1409. 
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Llançà romangué lligat a la Diputació de la Generalitat 
de Catalunya almenys fins a 1457, en què el rei Alfons el Mag-
nànim demanà la seva reincorporació al Patrimoni reial61, es-
timulat sens dubte per la reversió a la Corona dels drets sobre 
el comtat d'Empúries, que la ciutat de Barcelona havia tornat 
l'any anterior al rei a canvi de la concessió del privilegi que 
democratitzava les eleccions municipals barcelonines62. Tot això, 
però, no afectà els drets del monestir sobre la vila, que eren 
vigents encara el 1801 63. 

Les incidències de les relacions entre la vila i el monestir 
i d'ambdós amb els diputats ens són desconegudes per ara. 
Esperem que, en el futur, la documentació de la secció de la 
Generalitat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, així com la dels 
arxius de Girona, ens permeti d'ampliar les notícies que hem 
exposat aquí. És segur també que la documentació de l'arxiu 
particular dels ducs de Medinaceli, successors dels comtes d'Em-
púries, instal·lat ara a Sevilla, permetrà, el dia que pugui ésser 
estudiada a fons, de reconstruir la història de les comarques 
empordaneses i concretament la de Llançà. 

Departament d'Estudis Medievals del 
C.S.I.C. (Barcelona) 

61. ACA, Reial Patrimoni, Batllia, Processos, llig. de 1456-59, núm. 1: expedient sobre 
la reincorporació de Llançà, Cadaqués, Roses, Garriguella, Empúries i muntanya de Sant 
Pere de Rodes a la Corona, 8 de gener de 1457. 

62. C. BATLLE, La crisis social y econòmica en Barcelona a mediados del s. XV, 
Barcelona, 1973, I, pàg. 319. 

63. ACA, Monacals d'Hisenda de Girona, lligalls grans núm., 3, sentència del 9 de 
gener de 1801. 
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A P È N D I X 

1 

1402, març, 1. Castelló de la Plana. 

El rei Marti, en virtut de la incorporació del comtat d'Empúries a la Corona, i a petició 
de Francesc de Blanes, canonge de Girona i conseller reial, confirma el privilegi concedit 
per Ponç Hug d'Empúries al bisbe de Girona, als abats de Sant Pere de Rodes, Sant Quir-
ze de Colera, Santa Maria de Roses, Sant Miquel de Fluvià, Amer i Santa Maria de Vila-
bertran i als priors d'Ullà i de Lledó, reconeixent que els comtes d'Empúries no posseïen 
els drets d'host i exèrcit, cavalcada, tragines, obres, quèsties i altres serveis forçats sobre 
els homes de les possesions del bisbe i dels monestirs citats. 

Prelatorum, militum et hominum de paratico comitatus Impuriarum. 
Pateat universis quod nos, Martinus, Dei gratia Rex Aragonum etc., 

attendentes vos, dilectum" consiliarium nostrum Ffranciscum de Blanis, 
decretorum* doctorem negotiorumquec nostre curie promotorem et in sede 
Gerunde canonicum et archidiaconum dea Silva, procuratorem per capi-
tulum dicte sedis et omnes prelatos, milites et homines de paratico in 
comitatu Impuriarum populatos constitutum, nobis humiliter supplicasse 
ut eo quia comitatus Impuriarum, qui iure vinculi et alias certis iustis 
titulis, iuribus sive causis est ad nos et nostram coronam regiam devo-
lutus, spectet et pertinet, dignaremur ex nostra sólita clemencia munimi-
ne confirmationis roborare privilegia, donationes, immunitates, libertates 
et alias gratias et concessiones per comitès Impuriarum antiquitus, et 
ante dictum vinculum, dictis capitulo seu antistibus sedis predicte et 
etiam prelatis et militibus ac hominibus de paratico dicti comitatus et 
hominibus ac vassallis ipsorum et cuilibet eorum', tam generaliter quam 
specialiter, concessa et concessas et etiam omnes declarationes inter dic-
tos capitulum, prelatos et milites et eorum homines ex una parte et 
comitès supradictos ex altera factas, inter alia quoddam instrumentum 
quod est' tenoris sequentis: 

"Noverint universi quod nos, Poncius Ugonis, Dei gratia comes Impu-
riarum et vicecomes Capprarie, recognoscimus et confitemur esse verum 
vobis reverendo patri domino Bernardo, Dei gratia Gerundensi episcopo, 
et vobis venerabilibus fratri Arnaldo, Dei gratia abbati monasterii Sancti 
Petri Rodensis et fratri Berengario, abbati monasterii Sancti Cirici, et 
fratri Dalmacio, abbati monasterii Sánete Marie de Rosis, et fratri Iohan-
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ni, abbati Sancti Michaelis de Fluviano, et fratri Berengario, abbati 
monasterii Amerensis, et Bernardo, priori de Ulliano, presentibus, et ve-
nerabili abbati Sánete Marie de Vilabertrando et venerabili priori de 
Letone, licet absentibus, et ceteris prelatis, clericis, religiosis et aliis eccle-
siasticis personis habentibus homines habitantes in locis infrascriptis 
comitatus Impuriarum, quod nos et successores nostri non habemus nec 
habere debemus nec predecessores nostri habuerunt hostem seu exercitum 
nec cavalcatam nec traginam nec operas ñeque questias nec servitia for-
ciata nec possumus eos ponere in stabilitis, gueytis sive gradis aliquorum 
locorum in locis infrascriptis seu in hominibus habitatibus in eisdem, 
presentibus et futuris, videlicet in parrochia de Cavanellis et de Mata 
et de Fonolleriis, quantum ad homines qui ibi sint ecclesie, et de Serra 
et de Libiano et de Vals et de Gahusis et de Saus et de Columbariis et de 
Sancto Petro de Valle et de Jaffero et de Garrigulis et de Montirono et 
de Palaciolo et de Ermedanis et de Garrigates et de Vilaumala et de Sanc-
to Michaele de Fluviano et de Sancto Thoma et de Villacolumbo et de 
Vilamocorem et de Sancto Felice de Gardia et de Sancto Paulo de Cal-
ciata et de Faro et de Villasacra et de Baucigis et de Sancto Cirico et 
de Coleria et de Rabedonibus et de Marzano et de Stagneolo. ítem nec 
in locis infrascriptis, videlicet in locis de Sobiranagues, de Sancto Matheo, 
de Diana et de Camalleria, de Pins, de Olivis, de Sauleto, de Palacio 
Borrelli, de Vilademato, de Villarobau, de Palacio Archidiachoni, de Stay-
neto, in manso de Costa, d'Uigla, de Ffraxino, nec in hominibus quos 
ecclesia habet apud Canetum nec in loco de Sacares nec in mansis quos 
monasterium Sancti Petri habet apud Sanctum Petrum Piscatorem, qui 
mansi sunt hii, videlicet mansus Iohannis Aldegerii et mansus Raimundi 
Obrini et mansus Petri Spanoerii et mansus Petri Vilapriu et borda 
Guillelmi Spanoerii. Item recognoscimus nos non habere hostem vel 
cavalcatam tamen in loco de Buyga. Item non habemus nec habere de-
bemus in parrochia de Lanciano et de Silva et de Valle et de Sancta 
Cruce hostem et cavalcatam seu exercitum nec traginam nec operas nec 
questias nec servitia coacta nec possumus eos ponere in stabilitis, gueytis 
seu gradis; salvo et nobis et comitatui Impuriarum retento hoste et ca-
valcata in mansis et hominibus eorumdem in castro2 de Lanciano et 
parrochia eiusdem et in montanea Sancti Petri videlicet in illis homini-
bus de Lanciano et dicte montanee tamen qui sunt assueti nobis et nos-
tris successoribus facere hostem et cavalcatam. ítem recognoscimus nos 
non habere nec debere habere in parrochia Sancti Iohannis de Crosis 
hostem, exercitum vel cavalcatam, traginam, operas, questias nec servitia 
coacta nec possumus eos ponere in stabilitis, gueytis vel gardis aliquorum 
locorum sed in quantum ad istos istius parrochie Sancti Iohannis de 
Crosis; retinemus et salvamus nobis et nostris omnes illos homines ibi 
habentes mansos et possessiones qui tamen faciant domicilium in villa 
Castilionis. Intelligimus tamen et nobis salvamus quod si aliquis de pre-
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dictis hominibus dictorum locorum habet et tenet vel in futurum habebit 
aliquam possessionem que fuerit antiquitus hominum alicuius castri nos-
tri, pro quibus terris consueverunt illi quorum fuerint mittere in talliis 
que fiunt in castro, de quo ipse possessiones fuerunt, et in aliis servitutibus 
et iuribus et operibus in dicto castro fieri consuetis, quod pro ipsis terris 
ipsi tenetores teneantur facere seu contribuere in predictis dicto castro 
fieri consuetis, promittentes per nos et successores nostros vobis predicto 
domino episcopo stipulanti et recipienti nomine vestro et katedralis eccle-
sie Gerundensis et ceterarum ecclesiarum et locorum et personarum eccle-
siasticarum habentium homines habitantes in locis predictis et vobis 
predictis abbatibus et prioribus, quod nunquam nos vel nostri cogamus 
vel compellamus aut compelli faciamus nec permitamus homines in locis 
et parrochiis predictis tamen degentes ad eundum in hoste vel cavalcatis 
seu exercitus nec ad faciendum traginas vel operas nec ad contribuendum 
vel solvendum questias sive exacciones nec ad prestandum servitia coacta 
nec ad ponendum eos in stabilitis, gueytis vel gardis aliquorum locorum 
salvis superius exceptis, eo tamen modo et forma quibus superius est 
exceptum et retentum, recognoscentes quod quecumque contra predicta 
retroactis temporibus fecimus seu fieri fecimus indebite et iniuste et per 
cohercionem, per que incideramus in sententiam excommunicationis, a 
qua per vos satisfaccione premissa et prestita per nos cautione in posse 
vestro de parendo iuri coram vobis et petita humiliter absolutione de-
bemus de permissu predictorum prelatorum per vos absolvi. Et sic omnia 
supradicta, ut superius scripta sunt, attendere et observare et contra non 
venire in aliquo, tactis sacrosanctis Dei quatuor Evangeliis corporaliter, 
iuramus. Et nos nobilis Uguetus de Impuriis, predicti domini comitis 
primogenitus, asserentes nos esse maiores annis XIIIIcim. et de iure nos-
tro cerciorati, laudamus et firmamus omnia supradicta, promittentes ea 
rata habere et nunqüam contravenire aliqua ratione, tactis sacrosanctis 
Dei quatuor Evangeliis corporaliter, iuramus, virtute cuius iuramenti de 
iure nostro cerciorati renunciamus súper his iuri minoris etatis et benef-
ficio in integrum restitutionis et omni alii iuri obvianti. 

Actum est hoc in loco et monasterio Sancti Michaelis de Fluviano, VI 
nonas martii, anno Domini ,M°CCCIII°., in presencia dicti domini epis-
copi et abbatum et prioris de Ulliano predictorum* presentium. 

Sig (signe) num Poncii Ugonis, comitis predicti. Sig (signe) num no-
bilis Ugueti eius filii, predictorum, qui hec laudamus et firmamus. 

Testes huius rei sunt: Arnaldus de Solerio archidiaconus Bisullensis, 
Berengarius de Pavo archidiaconus Impuritanensis et Guillelmus de So-
carrats, scriptor dicti domini episcopi et Guillelmus de Jaffero et Guil-
lelmus de Palacio milites et Guillelmus de Villacuto et Guillelmus Domi-
nici et Bartholomeus Burdelli iurisperiti de Castilione, et Bernardus 
Turricella de Maioricis miles. 

Signum Raimundi Petri, publici notarii dicti domini comitis eiusque 
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auctoritate in ómnibus terris et iurisdictionibus suius, qui hec scripsit et 
clausit". 

Idcirco supplicationem huiusmodi gratiosius admittentes, cum presenti 
carta nostra perpetuo valitura, gratis et ex certa sciencia ac sporitàriéa 
volúntate, dictum instrumentum et omnia in eo contenta necnon etiam 
alia omnia et singula privilegia, concessiones, donationes et gratias per 
dictos comitès coiunctim vel separatim tam capitulo quam etiam prelatis 
et aliis personis ecclesiasticis supradictis ac militibus et hominibus de 
paratico dicti comitatus ac hominibus et vassallis ipsorum et cuilibet 
eorum, antequam comitatus iamdicti esset domino genitori nostro sup-
ponitus vinculo factas, laudamus, approbamus ac presentium serie in 
ómnibus et per omnia confirmamus, prout largiflue continetur in dicto 
instrumento et in aliis instrumentis dictarum concessionum, sententia-
rum et declarationum et in quolibet eorumdem, prout melius et plenius 
dicti prelati et milites ac homines de paratico et homines et vassalli 
ipsorum et alii in quibus habent iurisdictionem usi fuerunt ante vin-
culum preambulum, mandantes serie cum eadem serenissimo principi 
Martino, regi Sicilie ac ducatuum Athenarum et Neopatrie duci, primogé-
nito nostro precaro et post dies nostros prosperos utinam et longevos 
felici, Deo propicio, successori, gubernatori Cathalonie generali ceterisque 
universis et singulis officialibus nostris et subditis tam principatus Ca-
thalonie quam comitatus iamdicti quam aliis etiam quibuscumque ad 
quem seu quos spectet dictorumque officialium locatenentibus presentibus 
et futuris quatenus laudatione, approbatione, ratifficatione et confirma-
tione huiusmodi et omnia alia suprascripta teneant firmiter et observent 
tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque et non con-
traveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius 
rei testimonium presentem cartam fieri iussimus sigillo maiestatis nostre 
pendenti munitam. 

Data in villa Castilionis Planiciei Burriane, die prima martii, anno 
a nativitate Domini M° quadringentesimo secundo regnique nostri sép-
timo. Nicolaus de Canyellis, regens cancellariam. 

Signum^ Martini Dei; gratia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, 
Testes sunt: Hugo, episcopus Valentinus, / Iacobus de Prades, Petrus de 
Fonolleto, vicecomes Insule, / Berengarius de Crudilis et Berengarius 
Arnaldi de Cervilione, milites camerlengi. 

Dominus rex mandavit mihi Guillermo Poncii. Probata. 

ACA, C, reg. 2197, fols. 130v.-132. 

o. segueix nostrum ratllat. —b. l'original diu decretorem. — c. que afegit a l'espai in-
terlineal sobre una altra abreviatura ratllada. —d. segueix sub ratllat.— e. eoriim escrit 
a l'espai interlineal. — f . quod est afegit a l'espai interlineal. — g. segueix et parrochia rat-
llat.—h. segueix presentum. — i. sembla que hi digui signatim. Entre sig- i -num hi ha 
un espai en blanc. Segueix nostro ratllat. — k. Després de signum segueix un espai en 
blanc. — l. l'original diu de. 
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2 
1405, febrer, 21. Barcelona. 

El rei Marti ordena al governador de Catalunya, al procurador general i veguer del 
comtat d'Empúries, als veguers del Rosselló i del Vallespir i de Girona i Besalú i als bat-
lles de Cotlliure i Cadaqués que, quan l'abat de Sant Pere de Rodes els ho demani, obliguin 
els homes de remença del monestir a capbrevar i a prestar jurament i homenatge al dit 
abat, cosa que aquests homes es neguen a fer. 

Abbatis monasterii Sancti Petri Rodensis. 
Martinus etc. nobili et dilectis gubernatoribus Cathalonie principatus et 

comitatuum Rossilionis et Ceritanie, procuratori generali et vicario comi-
tatus Impuriarum, vicariis Rossilionis ac Vallispirii ac Gerunde et Bisul-
duni, baiulis ville Cauquiliberi et de Cadaqueriis ceterisque universis 
et" singulis officialibus et subditis nostris et dictorum officialium loca-
tenentibus presentibus et futuris, ad quem seu quos presentes pervenerint 
et pertineant infrascripta, salutem et dilectionem. 

Recurrens ad nostre magestatis presentiam venerabilis et religiosus 
frater Bertrandus, abbas monasterii Sancti Petri Rodensis ordinis Sancti 
Benedicti, nobis reverenter exposuit cum querela quod ipse abbas seu eius 
monasterium habet et habere debet ac etiam possidet nonnullos homines 
redemptionis seu de* remença ac proprios et affocatos, sicuti alii prelati 
nostre regie dicionis, et alia iura respectu seu ratione eorum infra iuris-
dictiones vobis comissas, et licet pro parte ipsius abbatis, qui vuit et cupit 
capibreviare homines suos, redditus atque iura que habeat ubique, ne in 
futurum deperire valeant seu occultari, homines sui iamdicti fuerint 
pluries requisiti instantissime ut iuramentum et homagium prestent ei-
dem abbati vel eius procuratori, ut tenentur, et capibrevient ea que pro 
eo teneantur, nonnulli tamen ex ipsis et filii eorumdem sue naturalitate et 
fidelitate imemores seu obliti, nolunt coram dicto abbate seu eius pro-
curatore comparere, immo hincc et inde se latitando recusant et recusare 
nituntur minus debite et iniuste dictum iuramentum et homagium supra-
dicto abbati prestare et etiam capibreviare ea que pro ipso tenentur, in 
vilipendium pariter et iacturam ac damnum et preiudicium valde notum 
dicti abbatis et monasterii sui antedicti. 

Quocirca suplicato nobis humiliter súper his de condecenti iustitie re-
medio provideri vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus ex-
presse et de certa scientia, sub pena mille morabatinorum auri nostro, si 
contrafeceritis, applicandorum erario, quatenus omnes illos quos sciveritis 
ac vobis constiterit legittime esse proprios et de redemptione abbatis 
prelibati, si requisiti fueritis, confestim compellatis et etiam filios eorum-
dem hominum de remença ubicumque infra iurisdictionem vobis comis-
sam invenire poteritis agravando remediis pretoriis in eos quousque ipsi 
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et eorum filii prestiterint, ut moris est in talibus, iuramentum et homa-
gium memorato abbati seu alii eius nomine et etiam capibreviarint ea 
omnia supradicta medio iuramento, prout decet, et satisíecerint plenis-
sime eidem abbati in toto eo in quo sibi teneantur seu obligati existant 
qualitercumque. 

Data Barchinone, XXIa die ffebruarii, anno a nativítate Domini 
M°CCCC° quinto. Sperendeus. 

Bartholomeus Gras ex provisione facta per vicecancellarium ad rela-
tionem thesaurarii. Probata. 

ACA, O, reg. 2143, fol. 135*.-*. 

a. segueix singulis ratllat. — b. segueix rede- ratllat. — c. hinc escrit a l'espai interlineal 
sobre sint ratllat. 

3 
1405, juliol, 30. Barcelona. 

El rei mana a l'abat de Sant Pere de Rodes que deixi de maltractar i d'exigir contri-
bucions als homes del municipi de Llançà i de fer-los acudir per afers civils al tribunal 
eclesiàstic de Girona, ja que això atempta contra les regalies i la jurisdicció que el rei 
posseeix en el dit lloc. En cas de desobediència amenaça de segrestar les rendes i béns del 
seu càrrec. 

Martinus etc. venerabili et religioso" fratri Bernardo" abbati monas-
terii Sancti Petri Rotensis, salutem et dilectionem. 

Ut ex supplicationibus noviter per nuntium universitatis loci de Lan-
ciano comitatus Impuriarum percepimus vos, licet nos in ipso loco et 
eius terminis habeamus iurisdictionem, merum et mixtum imperium 
et questias atque demandas, multis quidem modis maltractatis et vexatis 
necnon et talliatis indistincte dictam universitatem et singulares de 
eadem et contra ipsos forcias et districtus facitis minus debite et iniuste 
ac etiam universitatem eandem et homines dicti loci pro factis et negotiis 
temporalibus conamini totis viribus trahere seu trahi facere ac etiam 
convenire coram officiali ecclesiastico Gerundensi, quod si ita est non 
solum in dampnum dicte universitatis et singularium eiusdem, quinimo 
etiam in preiuditium valde notum et enervatione nostre iurisdictionis et 
regaliarum nostrarum cernitur proculdubio redundare máxime cum nos 
tanquam suppremum in provincia Cathalonie principem in illa superio-
rem aliquem in temporalibus non agnoscimus. Quare volentes sicut nec 
convenit tantum lesionis tollerare dispendium tantumque preiuditium 
sustinere, quia dum preiuditio vel errorid ab hiis quibus resistere pertinet 
necnon resistitur illi utrumque presumitur consentire, vos requirimus 
instantissime sub fide quibus nobis tenemini vobisque dicimus et districte 
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precipiendo mandamus quatenus a predictis ómnibus vos totaliter desis-
tatis et ilico, visis presentibus, omnia processa et enantata minus debite 
et iniuste contra dictam universitatem et eius singulares ac contra iuris-
dictionem et regalias nostras revooetis, cassetis et anulletis et ad estatum 
reducatis protinus in primerium seu revocari, cassari et anullari ac sta-
tum pírimerium reduci faciatis ómnibus frivolis rationibus postpositis et 
reiectis. Et si aliquid agere vultis seu intenditis contra dictam universi-
tatem et singulares de eadem, subeatis iuditium seu examen nostrum et 
de iuribus vestris coram nobis seu officialibus nostris doceatis, quam nos 
et ipsi presto sumus vobis inde facere et ministrare iustitie complemen-
tum, sciturus quod si vos scriptis, mandatis et requisitionibus nostris, 
quod non credimus, presumeritis contrarium agere, fidelitate per vos inde 
prestita non servata, nos contra vos et bona vestra tam ad capiendum 
seu capi et haberi faciendum ad manus nostras temporalitates vestre 
dignitatis et alias procedere curaremus, taliter quod cognosceretis indu-
bie quantum huiusmodi insolentias regia magestas aborreat. 

Data Barchinone sub nostro comuni XXXa die iulii, anno a nativitate 
Domini MCCCCV0. Bernardus Michaelis. 

Bartholomeus Gras, ex provisione facta per vicecancellarium ad reía-
tionem thesaurarii, qui eam vidit. Probata. 

ACA, C, reg. 2146. fols. 30v.-31. 

a. venerabili et religioso, escrit a l'espai interlineal. — b. segueix nostro ratllat. — c. l'ó-
rignal diu singuales. — d. corregit sobre errore. 

4 
1405, agost, 22. Barcelona. 

Et rei Martí, a petició de l'enviat dels homes de Llançà, ordena a Bernat de Senesterra 
i a Manuel de Rajadell, procuradors seus i de la reina en el comtat d'Empúries, que im-
pedeixin que l'abat de Sant Pere de Rodes, que posseeix la jurisdicció civil sobre, aquells 
homes, s'extralimiti en els seus drets i els exigeixi, com pretén, una talla o quèstia que 
no pot demanar perquè és una regalía. En cas que l'abat atemptés contra les regalies de 
la Corona, els mana que procedeixin contra ell, segons les disposicions generals previstes 
per a aquests casos, contingudes en una carta que insereix. 

Loci de Lanciano. 
Martinus etc. nobili et dilecto consiliario et camarlengo Bernardo 

Senesterra, procuratori generali nostro, Manueli de Rajadello, militibus, 
procuratori et vicario pro illustri regina consorte nostra carissima in 
comitatu Impuriarum, vel eorum locatenentibus, salutem et dilectionem. 

Pridem nos et dicta consors nostra carissima vobis scripsisse recolimus 
sub hac forma: 
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"Martinus et Maria, Dei gratia rex et regina Aragonum etc., nobili et 
dilectis consiliario et camarlengo procuratorique generali nostri dicti re-
gis Bernardo Senesterra et Manueli de Rajadello, militibus, procuratori 
et. vicario pro nobis regina predicta in comitatu Impuriarum, salutem et 
dilectionem. 

Volentes ne preheminentie, regalie aut regia nostra iura et alia que-
libet nobis pertinentia pluribus titulis in comitatu predicto aliquid dete-
rioris effectus ullatenus patiantur, quinimo in ómnibus villis, castris et 
locis tam ecclesiasticis vel officialium ecclesiasticorum, quam baronum, 
militum et alioruma quorumlibet sistentibus et constitutis infra comita-
tum eundem conserventur, deffendantur et etiam manuteneantur viri-
liter per quoscumque eis viis, modis et formis quibus temporibus 
comitum comitatus predicti vita functorum debebat et erat fieri consue-
tum, vobis et vestrum utrique, de quorum sufficientia, legalitate et in-
dustria confidimus ab experto, dicimus, committimus et mandamus de 
certa scientia et expresse quatenus omnia et singula ex dictis nostris 
preheminentiis, regaliis, iuribus regiis et aliis quibuscu&rque conservetis, 
manuteneatis et etiam deffendatis, servari, manuteneri atque^ deffendi 
etiam faciatis inviolabiliter per quascumque personas ecclesiasticas ac 
etiam seculares in ómnibus villis, castris el locis predictis et quolibet 
eorumdem illis viis, modis et formis que superius sunt contenta. Et si 
forte aliquis prelatis aut quevis ex dictis personis ecclesiasticis vel secu-
laribus comitatus predicti presumpserit seu per eas fuerit attentatum 
eas usurpare vel aliquid preiudiciale attentaverint contra dictas prehe-
minentias, regalias, iura regia et alia quelibet supratacta et, requisitis, 
revocari noluerint dicta enantata et ad prestinum statum reducere, proce-
datis nostri nomine, post debitas requisitiones, ad sólita remedia et pos-
tremo in vim remedii ad capiendum et penes vos libere retinendum omnes 
temporalitates et alios redditus atque iura que repperire poteritis intus 
comitatum eundem dictarum personarum ecclesiasticarum vel secularium 
inobedientium ut superius continetur. Et súper premissis ómnibus et sin-
gulis faciatis seu fieri faciatis illas compulsiones, districtus, executiones 
et enantamenta et alia quelibet que vobis expedientia videbuntur queque 
facere nos possemus personaliter constituti. Quem nos ad uberiorem 
cautelam vobis súper eis committimus vices nostras plenarie cum pre-
senti. 

Data sub nostris sigillis secretis Barchinone, Xa. die martii, anno a 
nativitate Domini MCCCC°.V°. Bernardus Michaelis. Sperendeus". 

Nunc autem recurrens ad nostre magestatis presentiam nuntius uni-
versitatis loci de Lanciano querelose exposuit coram nobis quod^ licet 
nos in dicto loco et eius terminis iurisdictionem, meri et mixti imperi, 
questias atque demandas habeamus, tamen abbas Sancti Petri Rotensis, 
qui civilem dumtaxat in ipso loco habet iurisdictionem, ausu non modico 
nimiaque ductus audatia, indebite et iniuste ac in preiuditium et lesionem 
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valde notam iurisdictionis et regaliarium nostrarum, in hominibus uni-
versitatis dicti loci certam imposuit talliam sive questiam, pro quibus et 
aliis etiam negociis temporalibus, pro quibus idem homines per eundem 
abbatem vexantur indebite non formidant, set viribus quibus potest ipsos 
homines trahere seu trahi facere ac etiam convenire conatur coram 
officiali ecclesiastico Gerundensi, non obstante quod nos super hiis dicto 
abbati nostri cum littera scripserimus et mandaverimus quod a predictis 
desisteret et enantata per ipsum ad statum debitum revocaret, quequidem 
littera per sindicum dicte universitatis eidem abbati fuit legittime pre-
sentata et, facta presentatione, idem abbas in quadam sui responsione, 
quam fecit ad ipsam litteram, produxit quandam cartam confirmationis 
per nos facte quadam recognitione eidem abbati et aliis per egregium 
Poncium Hugonis comitem Impuriarum et vicecomitem Caprarie quon-
dam facta, per quam non videtur constare quod ipse abbas aliquod har 
beat ius ponendi talliam sive questiam in hominibus antedictis, prout 
hec in quodam publico instrumento de dicta presentatione facto, co-
ram nobis exhibito et hostenso, in quo confirmatioc instrumenti recogni-
tionis predicte totaliter est inserta, latius vidimus apparere, quod in damp-
num dicte universitatis et singularium de eadem et enervationem iuris-
ditionis et regaliarium nostrarum cernitur proculdubio redundare. Ea 
propter ipsius nuntii pro parte fuit nobis humiliter supplicatum quod 
super predictis dignaremur de opportuno iustitie remedio providere, tar 
liter quod eadem universitas et ipsius singulares a pressuriis et dicti ab-
batis vexationibus valeant ut convenit preservari. Nos vero dicta suppli-
catione tanquam iuri consona exaudita benigne, volentes ut convenit 
tanto preiuditio providere et universitatem dicti loci et singulares eius-
dem et iurisdictionem, regalias et preheminentias ac omnia iura nostra, 
que in dicto loco et aliis habemus, a predictis defendere et totaliter pre-
servare, dicimus et mandamus vobis expresse ac de certa scientia, sub 
incursu nostre indignationis et iré penaque mille florenorum auri 
Aragonie de bonis illius vestrum qui contra fecerit habendorum et nos-
tro erario applicandorum, quatenus si reppereritis predicta seu alia in 
preiuditium iuris seu regaliarum nostrarum per dictum abbatem seu 
alium eius nomine fore facta seu etiam aliqualiter attentata, dilationibus 
post positis quibuscumque, litteram preinsertam et contenta in ea contra 
dictum abbatem et bona sue abbatie cura pervigili exequamini et com-
pleatis et ad effectum debitum deducatis iuxta eius seriem et tenorem; 
caventes attente ne in predictis aliquid immutetis si penas predictas 
cupitis evitare ac habentes vos taliter super hiis ne dictus supplicans pro 
premissis ad nos recurrere habeat iterato, quod si fieret imputaretur et 
mérito culpe vestre. 

Data Barchinone, .XXII. die augusti, anno a nativitate Domini 
M°.CCCO°. quinto. Bernardus Michaelis. 

Mathias Iusti ex provisione facta per cancellarium regium ad relatio-
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nem Petri de Berga, consiliarii et promotoris curie, cui fuit comissa, qui 
eam vidit. Probata. 

ACA, C, reg. 2146, fols, 4&-49. 

a. aliorum escrit a l'espai interlineal. — 6. manutener! et escrit a l'espai interlineal. — 
c. confirmatio-ne, fou afegit i després ratllat. 

5 
1405, desembre, 2. Perpinyà. 

El rei Marti, a petició dels prohomes i de tot el municipi de Llançà, mana a l'abat de 
Sant Pere de Rodes que observi el privilegi que ell mateix havia concedit als homes del 
dit lloc, a fi que cada any elegissin dos d'ells per jutjar les causes civils i criminals, així 
com les relatives a camins, fites i servituds urbanes i rústiques que sorgissin entre ells, 
privilegi que ara no volia observar. 

Pro universitate parrochie de Lanciano. 
Martinus, Dei gratia rex Aragonum etc., religioso et dilecto nostro ab-

bati Rotensi salutem et gratiam. 
Querelose supplicatio pro parte proborum hominum et universitatis 

parrochie de Lanciano coram nobis exhibita continebat quod vos, propter 
grata et accepta servitia per dictos homines vobis impensa et que per 
eosdem in futurum sperabatis impendi, ad humilem supplicationem dic-
torum hominum concesistis eisdem quod anno quolibet ex ipsis possent 
eligere duos homines" qui potestatem haberent plenariam cognoscendi 
de ómnibus controversiis sive causis civilibus et criminalibus et etiam 
de ómnibus questionibus itinerum et viarum et de terminis sive fitis pos-
sessionum dicte parrochie ac servitutibus urbanorum aut rusticorum 
etiam prediorum", ut predicta et alia in instrumento per vos dicte univer-
sitati concesso et coram nobis exhibito clare vidimus apparere. Et licetc 

homines dicte universitatis fuerint in usu et possessione predictorum, 
attamen vos eisdem pretactum servare privilegium omnino recusatis, co-
mittendo causas eorum aliis, contra mentem privilegií prelibati in grande 
dampnum et ipsorum hominum preiuditium satis notum. Ob quod fuit 
nobis humiliter supplicatum ut dignaremur eisdem de opportuno iustitie 
remedio subvenire. Nos ideo, huiusmodi supplicatione velut iuri consona 
admissa benigne, vos requirimus vobisque dicimus et mandamus expresse 
ac de certa scientia quatenus dictum privilegium iuxta ipsius seriem et 
tenorem prefatis hominibus teneatis ac firmiter observetis et non con-
traveniatis ratione aliqua sive causa. Alioquin si contra ipsum privile-
gium aliquid presumpseritis attentare, quod nullatenus oppinamur, man-
damus per eandem nobili et dilecto nostro Bernardo Senesterra, procu-
ratori nòstro generali in comitatu Impuriarum, et pretoriis et aliis quibus 
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decebit remediis ad observandum privilegium prelibatum iuxta ipsius 
tenorem et seriem vos compellat, taliter se habendo ut de cetero non 
videamus coram nobis isto pretextu dictos homines querelantes. 

Data Perpiniani, sub nostro sigillo minori, secunda die decembris, 
anno a nativitate Domini M°.CCCC°. quinto. Vidit Petrus Oltzina. 

Iohannes de Leytago ex provisione facta per cancellarium regium. 
Probata Angusolis. 

ACA, C, reg. 2283, fols. 93v.-94. 

a. l'escrivà havia escrit viros i havia afegit probos a l'espai interlineal, després ho rat-
llà i escriví homines a l'espai interlineal, — b. l'original diu prodiorum. — c. segueix plu-
ries ratllat. 

6 
1406, març, 4. Perpinyà. 

El rei Martí mana a Berenguer Ponç, jurispèrit de Castelló d'Empúries i regent de 
l'assessoria de la procurado general del comtat d'Empúries, que no executi la sentència 
pronunciada per ell contra els síndics Guillem Benet de Matacalda i Bernat Tou i contra 
tot el municipi de Llançà, que els condemnava a pagar 100 francs d'or a l'abat de Sant 
Pere de Rodes, ja que aquesta causa ha estat presentada en apel·lació al rei i encomanada 
al jurista Francesc Despuig. 

Universitatis loci de Lanciano. 
Martinus etc. fidelibus nostris Berengario Poncii, iurisperito ville Cas-

tilionis Impuriarum, regenti officium assessoris procurationis generalis 
comitatus Impuriarum, necnon quibuscumque universis et singulis offi-
cialibus tam nostris quam aliorum quorumcumque eiusdema comittatus, 
ad quos infrascriptorum executio pertinere quomodolibet dignoscantur, 
et ipsorum locatenentibus, salutem et gratiam. 

Ecce quod nos causam appellationis ad nos emisse seu in nostri regium 
consistorium* noviter introducte per fidelem nostrum Guillermum Bene-
dicti de Matacalda, ut sindicum ac nomine et pro parte universitatis loci 
de Lanciano comittatus predicti, a quadam sententia seu declaratione 
per vos memoratum Berengarium Poncii, in virtute cuiusdam pretense 
comissionis ad instantiam abbatis monasterii Sancti Petri Rodensis, non 
est diu lata, per quam diffinitive pronunciastis et declarastis iamdic-
tum Guillermum et Bernardum Thou, sindicos dicte universitatis de 
Lanciano, et singulares de eadem teneris et fore obligatos ad tornandum, 
solvendum et restituendum predicto abbati seu Ffrancisco de Luis, eius 
procuratori, centum franchos auri petitos per dictum abbatem seu eius 
nomine eosdem sindicos dicte universitatis et singulares de eadem, ne-
dum in centum ffranchisc imo et in expensis lictis predicte sententialiter 
condempnando, prout hec in instrumento dicte appellationis in nostri 
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cancel·laria recognito latius est expressum, comissimus et cum presenti 
comittimus fideli nostro Ffrancisco de Podio iurisperito colligendam per 
eum et in nostri audientia sive consilio refferendam. Pro tanto vobis et 
vestrum singulis dicimus et de certa scientia mandamus vobis districtius 
inhibentes ne, amodo iam dicta pendente appellatione et donec causa 
ipsius appellationis per iustitiam in nostri audientia terminata fuerit seu 
decissa, contra predictos sindicos seu universitatem dicti loci de Lanciano 
aut singulares de eadem vel bona eorumdem pretextu seu vigore iamdicte 
sententie sive declarationis ullatenus procedatis vel modo aliquo enante-
tis seu procedi seu enantari per quempiam faciatis vel permittatis, imo 
si quicquam contra dictam universitatem vel eius singulares ipsa pen-
dente appellatione innovastis seu enantastis totum id ad statum ilico 
reducatis pristinum et primerium sicut et nos cum presenti reducimus 
et tornamus. Et nichilominus partes iamdictas una cum processu seu 
processibus inde factis vel eorum copia fidem ferente ad nostram can-
cellariam remittere non tardetis, iniungendo utrique partium earumdem 
sicut et nos iniungimus cum presenti quatenus infra decem dies a die 
qua presens nostra littera eis pressentata extiterit in antea continué 
sequturos, quem terminum eis precisse et peremptorie ac pro ómnibus 
dilationibus asignamus, compareat in nostri cancel·laria per se vel earum 
legitimos responsales plena potestate sufultos, una cum dictis processibus 
vel eorum copia fidem, sicut premittitur, ferente coram iam dicto Ffran-
cisco de Podio, iudice et relatore ad id per nos assignato, seu coram nos-
tro vicecancellario aut quovis alio tune nostram cancellariam regente 
parate in dicta appellationis causa et ad omnes et singulos actus eiusdem 
procederé usque ad diffinitivam sententiam inclusive; sciture quod alias 
nos predicto lapso termino in dicta causa et ad decissionem ipsius in 
alterius partis absentis procederemus prout iuris et rationis fuerit partis 
absentis contumatia id rationabiliter exigente. Nos enim vobis et vestrum 
singulis ad cautelam faciendi contrarium seu in predictis contra formam 
huiusmodi nostre provissionis modo aliquo procedenti potestatem auf-
ferimus omnimodam serie cum presenti, per quam irritum ac nullum esse 
decernimus totum et quicquid per vos in contrarium huiusmodi súper 
premissis processum extiterit seu quomodolibet enantatum. 

Data Perpiniani, 1111a. die martii, anno a nativitate Domini M°.CCCC°. 
sexto. Sperendeus. 

Guillermus Gibellini, ex provisione facta per vicecancellarium ad re-
lationem Francisci de Podio iurisperiti, cui fuit comissa per ipsum vice-
cancellarium, qui eam vidit. Probata. 

ACA, C, reg. 2146, fol. 168. 

a. aliorum quorumeumque eiusdem, escrit sobre un raspat. — b. corregit sobre consis-
toria, Thou, corregit sobre Thous, amb una s afegida novament i ratllada. — c. franchis 
corregit sobre franchos. 
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