
DELS CAPÍTOLS D E  1413 ALS D E  1422: U N  PRIMER 
INTENT D E  FER VIABLE LA GUARDA D'ESCLAUS 
D E  LA GENERALITAT D E  CATALUNYA 

Roser Salicru' i Lluch 

El 1413, amb la intenció de salvaguardar els propietaris d'esclaus del Principat de 
Catalunya de l'elevat nombre de fugues que s'hi produ'ien, les Corts de Barcelona van es- 
tablir una asseguranga contra elles, obligatbria per a tots els amos d'esclaus mascles i adults 
de Catalunya. 

Els drets d'aquesta asseguranp foren administrats per un organisme de nova crea- 
ció, també regulat per aquelles mateixes Corts, la Guarda dJEsclaus, una institució no pas 
del tot desconeguda1 que es va posar en funcionament a recer de la Generalitat de Catalu- 
nya, amb dependkncies a l'interior de la prbpia Casa de la ~ i ~ u t a c i ó ~ .  

Tot  i que els capítols que feien referkncia a aquest organisme i que concretaven el 
mecanisme d'exacció de les taxes de l'asseguranp van ser aprovats el 1413', no v ~ n  tenir 
vigkncia fins el 1421. Foren els Di utats del trienni 1419-1421, a partir de les disposicions ? de les Corts de Tortosa del 1421 , els qui feren arrencar la institució i els qui imposaren 

1. La Guarda d'Esclaus ja va ser analitzada, el 1917, per J. MIRET i SANS, La esclavitud en Catalutia en 10s rílti- 
mos tien-zpos de la Edad Media, "Revue Hispanique" XLI (1917), 109 plgines; posteriorment, va ser objecte d'estudi 
de Ch. VERLINDEN, Esclaves fugitifs et assurances en Catalogne (XIVe-XVe szecles), "Annales du Midi" 62 (1950), 
301-328, reprEs a Ch. VERLINDEN, L'esclavage dans I'Europe tnédGvale. Tome pretnier. Péninsule Ibhique - 
France, D e  Tempel, Bruges 1955, 497-509. Recentment, jo mateixa m'he basat en el llibre de comptes de la Guarda 
d'Esclaus de la Vegueria de Barcelona del primer semestre del 1425 que es conserva a ]'Arxiu de la Corona d'Arag6 
(ACA, Generalitat, Varia, 15) per analitzar la propietat d'esclaus a la Barcelona d'aquell moment (R. SALICRU i 
LLUCH, Esclaus ipropietaris d'esclaus a la Barcelona de 1424-1421. linn aproxitnació des delpunt de vista sbcio-pro- 
fessional, dins "111 Congrés d'histbriade Barcelona. Laciutat i el seu territori, dos mil anys d'histhria. Barcelona, 20, 
21 i 22 d'octubre de 1993", volum I, 225-232). 

2. Grlcies aun informe presentat a les Corts de Barcelona del 1431, sabem, en concret, que els Diputats del trienni de 1419- 
22 assignaren en la Casa de ka dita Deputnció una cambra on se cullusen 10s dits drets, amb una Taula on 10s dits drets se cullat i on 
hauriad'estar-se Joan Simon, ajudant del'esaivlmajor, com arecaptador (cf. Cntes..., XVIII,29-30,i/o el document que publica 
J. MiRE5 La esckavitud. .., 31-32, extret, segons sembla, del Regitre d'Alb~zram de Pa Generalitat de 1413-19). 

3. Cortes de 10s Antiguos reino de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluñn, Real Academia de la Historia, 
Madrid, vol. XI (1907), 286-295. J. MIRET, La esclavitud. .., 26-29, i Ch. VERLINDEN, Esclaves ..., 318-320, glossen 
el contingut dels disset capítols sobre la Guarda d'Esclaus aprovats el 1413. 

4. Encaraque els fragments coneguts i ~ublicats #aquestes Corts (Cortes ..., XIII, 1-616, i Cortes ..., XVI, 116-133) no ho  
reflecteixin, un document que aporta Miret i Sans -que sembla extret del Regitre &Albarans de la Generalitat del 1421 per6 
del que no dóna la referkncia exacta- posa de manifest que la Cort General delPrincipat de Catnlunyn deweramerttper 10 se- 
nyor rey huy benaventuradament regnant celebrada en ka ciutnt de Tmtosrz hagués dat d n e c i ~  e comanat n nosaltres[D@utats 
del General de Catalunyalque ?netésson en real e x e ~ b '  10s cap2ools que en [n Cmt General celebrada en 10 monastk de frares 
prei~icadors de Barci~inoltn per 10 senyor rey en Fermndo, de g&iosa me?nbria, foren ordonats sobre la parda e seguretat dels 
sclarcs e sclaves depersonespobkades, i~eretades o stans en 10 dit Principat de Catalunya (cf. J. MIRET, La esclavitud ..., 29-30). 



5 l'exacció de l 'asseg~ranp . I, en efecte, el primer termini d'aquesta, de venciment semes- 
tral, va entrar en vigor el 26 de juliol &aquell any6. 

Els capítols del 1413 

Segons els disset capítols aprovats el 1413', els propietaris &esclaus del Principat ha- 
vien de declarar-los a la Diputació del General o a les Diputacions Locals de Catalunya en 
un termini de quinze dies des de la publicació de la normativa. 

En fer-ho, els esclaus havien de ser inscrits en un registre específic, que havia de fer 
menció dc la seva edat i de l'estimació o valor econbmic que l'amo els atribtiia8. 

Des d'aleshores, sota diverses condicions i segons els terminis establerts, quan un 
dels esclaus assegurats aconseguia fugir i no podia ser encal~at, la Guarda &Esclaus havia 
de satisfer al propietari el seu valor, en base a l'estimació que aquest li havia atorgat en as- 
segurar-lo. 

La inscripci6 dels captius havia de ser renovada anualment. Els propietaris, en fer-ho, 
podien, si ho creien convenient, actualitzar o modificar les estimacions anteriors, tant si 
opinaven que els propis esclaus havien augmentat de valor com si consideraven que, per 
envelliment o malaltia, s'havien devaluat. Aixi, no obstant, un esclau mai no podia ser es- 
timat per sota de les 25 lliures9. 

Tan bon punt un propietari trobava a faltar un dels seus esclaus, havia de notificar 
les seves sospites de fuga a algun dels representants del General, fos als diputats generals, 
als diputats locals, o bé als guardes del Principat. 

Si el propiet;u-i vivia a Barcelona o al seu territori, disposava d'un dia per efectuar la 
denúncia. Si estava domiciliat en un radi de fins a set llegiies de la ciutat, en tenia dos. Perb 
si, en canvi, habitava a més de set llegües de Barcelona, havia de comunicar-ho als diputats 
locals de Girona, I'erpinyi, Puigcerdi, La Seu &Urgell, Tremp, Lleida, Tarragona, Cer- 
vera, Tortosa, Montblanc o Vilafranca del Penedks, o als de la població mis propera que 
disposés de Diputació Local, dins els mateixos terminis. 

Quan les denúncies no s'ajustaven a la normativa, el General quedava lliure de tota 
responsabilitat. Pe~rb, quan eren cursades correctament, la Guarda havia de fer-se carrec de 
totes les despeses generades per i'intent de recuperació dels esclaus. Si durant els dos mesos 
successius a la fuga la persecució donava bons resultats, la Diputació havia de fer front a les 
expenses de recerc,&, capltura i repatriació tlels fugitius que, un cop recobrats, havien de ser 
retornats als seus amos. Si no era així, al cap de dos mesos de la desaparició es considerava 
que la fuga havia tingut kxit, i el General, per compensar el propietari, li havia de satisfer el 
valor de l'esclau en base a l'estimació enregistrada a1 Llibre de la Guarda. 

Si els fugitius eren atrapats després &efectuat aquest pagament, quedaven en prc)pic- 
tat del General, que disposava de 20 dies per vendre'ls, amb corredor, al mts donant. No  
obstant aixii, quan els antics amos estaven interessats en recuperar-los, tenien prioritat d'a- 
dquirir-los, sempre que paguessin el mateix preu que havien rebut del  ene eral'^. 

Un cop recuperats, els fugitius eren assotats segons la durada de la fuga i podien rc- 
bre diverses punicions corporals. Si els Diputats ho requerien, als esclaus majors de 10 anys 

5. Cortes ..., XVIII, 27-30. 
6. Vegeu, per exemple, Cortes ..., XVII, 350 i 465, o Cortes ..., XVIII, 35. 
7. Vegeu la nota 3. 
8. Cortes ..., XI, 287 288. 
9. Corte5 ..., XI, 288.289. 
10. Cortes ..., XI, 289-290. 
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se'ls podia fer un senyal de foc a l'orella esquerra per a quk, en endavant, fossin més ficil- 
ment identificables1'. 

Les Corts del 1413 van establir que els propietaris havien de pagar, anualment perb 
en dues pagues semestrals, 1 florí per mil sous &estimació per cada testa d'esclau assegurat 
major de 14 anys, fos del sexe o procedkncia que fos. Els amos no estaven obligats a ins- 
criure a la Guarda ni les esclaves ni els esclaus menors de 10 anys, perb si, lliurement, vo- 
lien, podien fer-ho, i no havien de pagar res fins que no sobrepassaven aquesta edat. 

Els propietaris havien de declarar els esclaus i pagar els drets de les assegurances al 
mateix lloc on, en cas de fuga, els corresponia presentar la denúncia. 

Quan un esclau moria, el seu amo havia d'abonar, igualment, la taxa del semestre en 
curs12. 

En endavant, per poder identificar amb més facilitat els nous propietaris i els nous 
esclaus, caldria, lbgicament, que tota persona, mercadera o no, que entrés al Principat es- 
claus de qualsevol edat, sexe o procedkncia, tant per mar com per terra, ho notifiqués tot 
just arribar-hil3. 

Per contra, quan un propietari volia treure del Principat algun dels esclaus compre- 
sos a la Guarda, també havia de fer-ho saber als Diputats Generals o als Diputats Locals 
més propers, ja que, per evitar fraus i simulacions de fugues, el General estava exempt de 
tota fugida o pkrdua que es produís fora de les terres catalanes14. 

Finalment, per reduir les ocasions de fuga per mar dels esclaus, les Corts van decidir 
que, anualment, serien fetes dues crides, a despeses del General, a totes les ciutats i viles i 
els llocs marítims del Principat, per prohibir que, durant la nit, ningú deixés, sense bona 
guarda, cap llagut o fusta de rems a les riberes de la mar, llevat que fossin trets els rems i les 
veles de les embarcacions i es guardessin sota pany i clau, per impedir que els possibles fu- 
gitius se'n poguessin servir. En cas de negligkncia, tot mariner, pescador o propietari d'em- 
barcació perdria les veles i els rems15. 

Els capítols del 1422 

Segurament, i de manera gairebé immediata a la seva entrada en funcionament, no 
tan sols va fer-se del tot evident que la Guarda d'Esclaus de la Generalitat de Catalunya no  
podia ser rentable, sinó que, a més, va posar-se de manifest que era excessivament onerosa, 
almenys tal com havia estat concebuda en un principi. 

Perquk, quan la institució devia tenir amb prou feines un any de vida, a causa de la 
magnitud de pkrdues que ja havia representat a la Generalitat, la Cort General del Princi- 
pat, reunida a Barcelona, va considerar oportú, sense derogar-10, introduir diverses modi- 
ficacions a aquell primer reglament del 1413, probablement més per intentar atenuar el d b  
ficit que la Guarda significava que no pas amb l'esperanga que deixés de ser gravosa. 

El 25 de setembre del 1422 -poc després, per tant, &haver-se iniciat el segon exercici 
de la Guarda i d'haver entrat en vigor el tercer semestre de l'asseguranga- la reina Maria de 
Castella, en nom del seu marit, va concedir el vist-i-plau als nous capítols fins ara descone- 
g~ts16  de la Guarda &Esclaus. 

11. Cortes ..., XI, 290-291. 
12. Cortes ..., XI, 291. 
13. Cortes ..., XI, 289. 
14. Cortes ..., XI, 291-292. 
15. Cortes ..., XI, 294. 
16. Capittrln stdper ordittatione sclavorum Principatus Catbalotzie, Arxiu de la Corona d'Arag6 (ACA), Cancelle- 

ria (C.), registre (reg.) 2796, ff. 61 v. - 64 r. (1422, setembre, 25. Pedralbes). Vegeu 1'Api.ndixDocumental. N i  Miret i 
Sans ni Verlinden no donen cap notícia d'aquesta nova reglamentació de la Guarda. 



Segons al-lega la nova normativa, la majoria de pkrdues que, al llarg del 1421, havia 
tingut el General de Catalunya per raó de la Guarda &Esclaus havien estat ocasionades per 
fugues d'esclaus barbarussos blancs o llors, que comunament sdn mariners e saben nave- 
gar''. Per aixa, les Corts van acordar que, en endavant, fos doblada la tarifa de l'asscgu- 
r a n p  d'aquests esclaus, és a dir, que els seus propietaris paguessin 2 florins d'or d'Aragó 
per miler de sous d'estimació (en lloc d'l florí), sempre i quan el seu valor no superés les 
50 lliures. En canvi, si algun amo volgués assegurar el seu esclau barbarús a més de 50 lliu- 
res, la taxa es tripliciaria, i hauria de pagar 3 florins per milenar de sous. Malgrat tot, l'esti- 
mació &aquests escllaus mai no podria superar les 60 l l i~res '~ .  

Per la resta d'esclaus de la Guarda de totes les altres procedsncies, que tinguessin en- 
tre 10 i 50 anys, la tarifa només seria augmentada un 50%. Els seus amos, en consequkncia, 
haurien de pagar 16 sous 6 diners de Barcelona per cada mil sous de valor, o sia un flori i 
mig en lloc del flori pagat fins aleshores19. 

Si l'increment de les quotes dels esclaus barbarussos va ser legitimat per l'elevat 
nombre de fugues que protagonitzaven, els capítols del 1422 van justificar l'augment de la 
taxa a pagar per a tots els altres esclausper tul com 10 dit Genera1,per rahó de Iu dita guarda 
e seguretat dels dits schuus e schves, ha sostenirgrans d~rechs, rnesions e despeses en Iliver- 
ses manere?'. 

Com en el cas dels esclaus barbarussos blancs o llors, els capítols del 1422 també van 
introduir condicions i limitacions a l'estimació dels esclaus de tota altra natura o gencraeid. 

Els esclaus drets de sos membres d'asseguranp obligatbria -els mascles sans de 10 a 
50 anys- no podrien ser estimats a menys de 40 lliures ni a més de 75. 

Els menors de 10 anys seguirien sense quedar compresos a la Guarda. En canvi, els 
amos podrien assegurar, voluntiriament, com les esclaves, els esclaus de més de 50 anys, 
encara que sempre haurien de fer-ho d'acord amb l'administrador general de la Guarda o 
amb els diputats locals2'. 

El 1413, abans que la Guarda entrés en funcionament, per impedir que els amos po- 
guessin escapolir-se de pagar l'asseguranp contra fugues falsejant la condició dels seus es- 
claus, les Corts havien disposat que la inscripció a la Guarda dels esclaus a talla, en vies 
dknfranquiment, fos obligataria fins que la seva manumissió hagués c~lmina t*~ .  

Les modificacions introduides el 1422 indiquen, en canvi, que, a la practica, allb que 
va aparkixer com a realment preocupant i nociu per a la institució no foren pas, precisa- 
ment, els intents de frau dels propietaris, sinó l'elevat nombre de fugues que protagonitza- 
ven els esclaus d'aquestes característiques, probablement potenciat, de manera indirecta 
per6 possiblement no del tot inconscient, per la passivitat dels amos. 

Consegüentment, la reglamentació del1422 va esdcvenir, també en aquesta direcció, 
més rigorosa. En endavant, els propietaris, a part d'estar obligats a assegurar els esclaus a 
talla corn a tots els altres, no només haurien &estimar-10s d'acord amb l'administrador ge- 
neral de la Guarda sinó que, a més, i encara estiguessin sota la guarda i seguretat del Gene- 
ral, haurien d'obtenir fermances per la mateixa quantitat a qui. haguessin estat tallats. Al- 

17. Ibidetn, i. 62 r. Vegeu I'ApEndix Documental. 
18. Ibidctn, f. 62 r. - v. Vegeu I'ApEndix Documental. 
19. Tota la documentació que emptem que fa referbncia a la Guarda d'Esclaus, tant si té caricter legislatiu com 

qu.w es tracta de comptes, utilitza el flori d'or d'Arag6 com a moneda de compte, i li atribueix, de manera constant i 
urniforme, tuia cotització $11 sous de moneda de Barcelona. Aquest vdor is, de fet, el que li havia assignat Pere "el 
Cerirnoni6s3', que es mantingué fins als reajustaments monetaris del 1455, en quE passi a valer 13 SOLIS, amb la qud 
cosa perdi la sobrevaloració que havia tingut fins aleshores (cf. M. CRUSAFONT i SABATER, veuflorídins niccio- 
tznui dlHistbrirt de Cntal,4nyrz, Edicions 62, Barcelona 1992,467-468). 

20. ACtl, C., reg. 2796, f. 62 v. (1422, setembre, 25. Pedralbes). Vegeu I'Apendi~ Docutnental. 
21. Ibidem, f. 62 r. Vegeu 1'Apbndix Documental. 
22. Cortes ..., XI, 290-291. 
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trament, quan un esclau d'aquestes característiques fugís, el General no estaria obligat a fer 
cap esmena al propietari23. 

Tant el canvi de condicions de vida que experimentaven la majoria d'esclaus a talla 
com la modificació de les seves relacions amb els amos havien de fer, per f o r~a ,  que la seva 
asseguranp anés en detriment de la Guarda. En general, els esclaus a talla s'independitza- 
ven i adquirien casa prbpia, que molt sovint era compartida amb altres esclaus en semblants 
condicions. I, com que deixaven d'estar sota la vigilincia directa dels propietaris, les seves 
fugues passaven molt més desapercebudes. Per poc temps que fossin encobertes, ja era su- 
ficient per a que les possibilitats d'kxit de la persecució fossin molt minses i les de captura 
gairebé n ~ l a l e s ~ ~ .  

Al capdavall, doncs, la decisió de gravar els esclaus en vies &emancipació -presa, en 
un principi, per acorralar el frau fiscal-, s'havia acabat girant en contra de la mateixa 
Guarda. Segurament, i des del moment que la recerca de la fórmula per a la seva correcta 
administració havia esdevingut una de les principals preocupacions de la institució, podem 
dir que havia estat pitjor el remei que el mal. 

En darrer terme, els capítols del 1422 van modificar tant el termini per trobar els fu- 
gitius abans d'haver d'indemnitzar els propietaris com el termini per cursar correctament 
la denúncia de les fugues, que era el que garantia als propietaris la possibilitat de gaudir de 
les prestacions de la Guarda. Sempre, evidentment, en benefici de la institució. 

En el primer cas, el període per trobar els fugitius va, lbgicament, allargar-se, de dos 
a quatre mesos25. D'aquesta manera, el General disposaria de dos mesos addicionals per 
trobar els esclaus i, significativament, retardaria també dos mesos la satisfacció del seu va- 
lor als propietaris. 

Tot  i aixb, no podem pas donar una lectura simplista a aquest eixamplament del 
marge de seguretat de la Guarda. Allb essencial no podia ser, només, una demora de dos 
mesos en els pagaments, perque, bbviament, els efectes d'aquesta demora únicament es 
deixarien sentir els dos primers mesos, fins que tornessin a acumular-se les obligacions de 
satisfer els antics propietaris. Per tant, doncs, aquesta prbrroga és una prova de que es con- 
fiava que entre els dos i els quatre mesos de l'acompliment de les fugues podrien encara re- 
cuperar-se alguns captius, potser no en un nombre considerable, per6 si els suficients com 
per a que el dkficit de la Guarda se'n ressentís positivament26. D'una manera o altra, l'es- 
pera havia de beneficiar la Guarda i compensar-li les despeses addicionals de recerca. 

Si, després d'aquests quatre mesos, un cop els propietaris haguessin cobrat el seu va- 
lor, els fugitius eren recuperats, els antics amos seguirien tenint prioritat per a readquirir- 

23. Ibidem, f. 63 r. Vegeu I 'Aplndix Documental. 
24. Dades més tardanes, corresponents a u n  n o u  i veritable intent, l'any 1431, de reformar la Guarda d'Esclaus, 

h o  corroboren, i demostren, a més, que  les mesures del 1422 n o  van acabar amb el problema. Així, per exemple, a finals 
del 1431, l'administrador general de  la Guarda d'Esclaus del Principat, Rafael Ferrer, en pronunciar-se sobre les defi-  
ciencies de  la Guarda, va suggerir prohibir que, si n o  vivien amb els amos, n o  poguessin estar-se en  una  mateixa casa 
mt:s d e  dos  esclaus a talla. Segons ell, també calia impedir que  aquests esclaus tinguessin armes i que  acoliissin a casa 
seva, de  dia o de  n i t ,  altres esclaus. En darrer terme, c o m  que  el risc de  fuga d'aquest tipus d'esclaus augmentava qu.m 
n o  vivien subjectes als propietaris, Rafael Ferrer creia aconsellable que  paguessin u n  dret més elevat que  els que  vis- 
quessin a m b  els seus propietaris (Cortes ..., XVI I ,  462). L'opinió de  Joan Simon, el notari de  la institució, tan  qualifi- 
cada c o m  la de  l'administrador -per6 més realista i crítica amb el funcionament d e  la Guarda i mo l t  més drbt ica  a 
l'hora d e  proposar solucions-, va coincidir, en aquesta ocasió, amb la seva. Simon també creia que, per aconseguir fre- 
nar les perdues que  ocasionaven les fugues, calia que  els esclaus a tallao a temps, amb casaprhpia, paguessin al General 
una  tarifa més elevada que  tota la resta, fins i to t  superior a la dels moros blancs i Ilors. S imon va proposar un n o u  
augment generalitzat d e  les quotes: 33 sous per cada 53 lliures d'estimació pels esclaus moros blancs i Ilors, 22 sous 
pels esclaus d'altres procedencies i 55 sous pels esclaus a talla o temporals amb  casaprbpia (Cortes ..., XVI I I ,  89). 

25. A C A ,  C.,  reg. 2796, f. 63 r. (1422, setembre, 25. Pedralbes). Vcgeul 'Apkndix Documental. 
26. A i x b  n o  obstant, les dades que  tenim demostren que  f ou  una vana esperanp, i que  aquesta modificació n o  v a  

incidir en la recuperació de  més esclaus. Vegeu I'apartat titulat "Els efectes d e  la reforma", el segon quadre i la nota  
corresponent. 



10s pel mateix preu. Perb, des d'ara, per a fer-ho, haurien de carregar amb totes les despeses 
de persecució i captura que hagués tingut el   en eral^'. 

En canvi, quan un esclau o esclava fiugitiu pres durant aquell període hagués de ser 
castigat corporalment- per la Cort o per algun altre oficial reial a causa d'algun delicte, el 
General no estaria obligat a fer cap esmena ni restitució de la seva estimació al propietari, 
sinó només a tornar-li'l tal com estigués28. 

N o  cal dir, pel que fa als terminis de denúncia de les fugues, que allb que van fer Ics 
disposicions del 1422 fou escurpr-10s. En endavant, els habitants de Barcelona o de qual- 
sevol altra ciutat, vila o lloc amb diputats locals o administradors de la Guarda, i d t in  radi 
de fins a mitja llegua al seu entorn, ja no tindrien un dia sencer per a cursar-les: haurien de 
fer-ho el mateix dia, abans del toc del seny del lladre. I, als que vivien entre mitja i ser llc- 
giies de la localitat on havien de notificar la fugida, els dos dies que havien tingut fins alcs- 
hores se'ls van retallar a un dia natural des de l'al~amcnt de les sospites o des de l'adverti- 
ment de la fuga29. 

D'aquesta manera, els propietaris estarien obligats a vetllar constantment i directa 
pels seus esclaus. En haver &efectuar les denúncies dins de terminis tan ajustats, no po- 
drien permetre's el luxe que els escapessin del seu control, perquk qualsevol descuit o ne- 
gligkncia podia suposar-los, a més de la pkrdua de l'esclau, la impossibilitat de recuperar- 
lo o de rebre, a canvi, una satisfacció. 

Per aquest motiu, com que en cas de fuita no es podria cursar correctament la denún- 
cia perquk l'amo no podria adonar-se'n irnmediatament, des del 1422 els esclaus que no 
dormissin cada vespre a casa del seu propietari quedarien fora de la Guarda de la Genera- 
litat30. 

Aquestes darreres modificacions, que actuen com a mecanisme de seguretat per a la 
vigilincia dels esclaus, ens permeten deduir que, només en un any, la praxi ja havia dcmos- 
trat que els amos, amb les espatlles cobertes per l'asseguran~a obligatbria, havien tendit a 
desentendre's o a despreocupar-se en excés de la supervisió dels seus esclaus, i que aquesta 
relaxaciB de la seva autoritat s'havia tradui't en un bon nombre de fugues que, segons els 
responsables de la Guarda, haurien estat evitables3'. 

Per aixb no &s estrany que, el 1422, s'apliquessin els correctors necessaris per pena- 
litzar al m h i m  la passivitat dels amos, i que fos la mateixa Guarda qui volgués protegir-se 
les espatlles. 

Amb laexper:kncia d'un any de funcionament al davant, doncs, els capítols del 1422 
scin, clarament, una temptativa de racionalització de la Guarda d'Esclaus de la Generalitat, 
materialitzada en dues direccions. Per una banda, la fixaci6 de condicions més rigoroses 
per a beneficiar-se de les assegurances obligaria els propietaris a exercir un major control 
sobre els seus esclaus. I, per l'altra, l'augment de les tarifes (perb, també, la necessitat d'o- 
btenir fermances per als esclaus a talla o el fet que, en algunes ocasions, els amos haguessin 
dqpag?: despeses de persecució i captura) potenciaria un augment dels ingressos i una dis- 
minucio de les despeses, o, en definitiva, una reducció del dkficit que la Suarda havia rc- 
presentat, de bones a primeres, a la Generalitat. 

Al capdavall, les disposicions del 1422 reflecteixen una nova orientació de la Guarda, 
fruit d'uria reacció immediata i necessiria per fer front als resultats de l'aplicació dels capi- 

27. ACA, C., reg. 2796, f. 63 r. - v. (1422, setembre, 25. Pedralbes). Vegeu I'Apkndix Documental. 
28. ILi~iem, f. 63 v. Vegeu I'Apkndix Documental. 
29. Ilidem, ff. 63 v. - 64 r. Vegeul'Apkndix Documental. 
33. Ibidem, f. 63 r. Vegeu I'ApSndix Documental. 
31. J. MIRET, La est-lrtvituk.., 39, tambd observa, i n'aporta diverses proves, el desct4ido y la itzdiferenrin con gtte 

10s riuetios proredíara desde que con el estallecirrziento rdel segtiro vievotz que, en dejinitivn, el Útzico perjrriiicncio por I(& 
fuga de e~rlrcoos s& la Genaakidad. 
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tols del 1413. La practica havia provat que allb que havia de témer la Guarda no era pas, 
com hom havia cregut inicialment, el frau fiscal, els intents de defugir l'asseguran~a. La rea- 
litat havia demostrat que all6 que calia combatre era el gran nombre de fugues evitables. 

La Guarda havia pogut acabar, en efecte, amb la indefensió dels amos davant de les 
fugides, per6 la confian~a inherent a l'asseguranp havia implicat que aquests es desenten- 
guessin, dins dels límits reglamentats, de la vigilincia dels seus esclaus. Els capítols del 1422 
van comprimir, encara més, aquests límits. Era qüestió de prevenir, com fos, les fugues, i 
com que no es podia aconseguir que els propietaris es responsabilitzessin de la custbdia 
dels seus esclaus per les bones, calgu6 fer ús de la coacció. 

Els efectes de la reforma 

Perb, evidentment, els capítols del 1422 no van acabar amb els problemes de la ins- 
titució; no van estancar el nombre de fugues ni van aconseguir deturar les perdues econb- 
miques. 

Tot i aixb, l'augment de les taxes va tenir, lbgicament, certa repercussió en els ingres- 
sos, clarament perceptible. Tanmateix, com que no hi va haver la justa correspondkncia en 
la contenció de les despeses, no podem considerar que els resultats fossin ni mínimament 
positius. 

H o  podem comprovar en el recull de dades que ens aporta una investigació duta a 
terme el 14313', feta pública a les Corts, que ens permet observar uina fou la incidencia X concreta d'aquest primer intent de reforma de la Guarda &Esclaus : 

En  canvi, al llarg de tot el temps de vida de la institució, i malgrat el reajustament del 
1422, el nombre de fugues reeixides es mantingué pricticament estable, a l'entorn de la 

32. Aquestes dades són fruit d'unanova temptativa de reforma de la Guarda, de proporcions molt mis vastes, per- 
que són consequincia d'un intent de reforma extensible a la prbpia Generalitat. Tot i que no  hem sabut trobar-ne cap 
notícia als estudis que teníem al'abast entre els que analitzen, d'unao altra manera, la Diputació del General al segle 
XV -és a dir, ni ai treball de I. RUBIO CAMBRONERO, La Deputncid del General de Catalunya en 10s siglos XV y 
XVI, vol. I, Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona, 1950; ni a l'estudi, inedit, de M. BERTHE, Les finances 
de  la "Gener~zlitat* de Catalogtze (1382-1479), Tolosa de Llenguadoc, 1959; ni al de V FERRQ, El Dret Públic Catal i .  
Les Imtitrtcions a Catalunyafins al Decret de Nova Planta, Eumo Editorial, Vic, 1987-, el setembre del 1431 els Di- 
putats del General de Catalunya van exposar a les Corts, reunides a Barcelona, la necessitat de reformar la Diputació 
del General (cf. Cortes ..., XVIII, 30), per a que hi provei'sssin de la forma que creguessin oportuna. Un mes després, el 
12 de novembre, amb clara i decidida voluntat deprovehir degudament a la indernpnitat e benave?zir del General del 
dit  Principat de Cathalunya e als desordres, abusos e defillitnents qr4i.s dien ésser en la Casa de  la Deputació del dit 
General e en 10s oficials e ministres de aquella (cf. Cortes ..., XVII, 445), les Corts van nomenar una comissi6 de nou 
persones, formada per tres membres de cada b r a ~ ,  amb plens poders per dur a terme una anilisi detallada de la situació, 
pensar, cogitar e ordonar totes e sengles provisions en 10s dits deffllimetzts necessdries e altres ordinacions útils e proj- 
toses a In dita casa, i, en darrer terme, de  totes les dites coses e altres quels occorreran, fer-ne rela& a In Cortperqu2.n 
prenga qo que bév t j t  l iseri  (cf. Cortes ..., XVII, 343 i 446). Les Corts van lliurar a la  Comissió dels Nou dotze punts 
concrets de treball, un dels quals es referia, explícitament, a si la Gunrda dels Sclaus és útil eprofitosa a la Casa o no, 
e sitotalwzent ne deu ésserrepel.lida o enpart, ne en quina manera modifFada (cf. Cortes ..., XVII, 342-343 i 446). Tot 
plegat va donar lloc a una detallada andisi de la Diputació i va suscitar una autgntica auditoria financera sobre el seu 
estat, sinó de gr.an transcendincia, almenys de gran intergs. L'estudi de hliret i Sans que hem esmentat reiteradament 
(i, de forma molt més superficial, els treballs de Ch. Verlinden) ressegueix aquest procis en tot allb que fa referhcia 
a la Guarda d'Esclaus. 

33. Font per al'elaboració del quadre: Cortes ..., XVII, 465-467. També Ch. VERLINDEN, Esclnves ..., 325-327, o L'es- 
clnvage ..., 507-508, publica aquestes dades, per6 li passa inadvertit el fet que, com que la Guarda va entrar en vigor el 26 de 
juliol del 1421, els seus anys o exercicis es computaven de juliol a juliol, no pas per anys naturals. Malauradsament, les dades 
publicades a Cortes ..., XVII, 465-467, queden interrompudes a l'any 1427-28, perque al document original el text finalitza 
amb un foli en blanc. Perb, per altres camins, podem saber que el 1431, en acahr I'exercici de 1430-31, el deficit ja havia 
ascendit fins a 11957 o 11857lliures i 2 sous (cf. Cortes ..., XVIII, 35 o Cortes ..., XVII, 350) o fins a 11632 lliures i 1C o 2 sous 
(Cortes ..., XVII, 330 i 449), segons les fonts; al mateix ritme, doncs, d'entre 1233 i 1133 lliures anuals. 



a. Són 1570 lliures pe: pagar 55 esclaus que fuglren I 1384 lliures 12 sous 4 d~ners de salarls i altres despeses. 

trentena per cada exercici. Tampoc no va variar la insignificant quantitat d'esclaus recupe- 
rats i venuts després de la satisfacció dels propietaris; podem dir, sense por a errar, que l'ex- 
tensió a quatre mesos del període per efectuar les captures no va tenir ca transcendkncia. 

39. H o  corroboren, de nou, les dades presentades a les Corts el 1431 . 

TOTAL 1 MITJINA 
224 ' 32'any 

1421-22 1422-23 1423-24 ' 1424-25 

55 

I VENDES 6 

1425-26 

31 

1426-27 1427-28 

33 28 

La veritable reforma: 1431, la fi de la Guarda 

La veritable reforma de la Guarda d'Esclaus hagué d'arrencar, finalment, de la ferma 
voluntat de reform:~r, en conjunt, la Diputació del General; una voluntat que, com ja hem 
dit, va posar-se de manifest a les Corts del 1431j5. 

Un co més es va fer pales, fins i tot a través del testimoni dels mhims responsables 
q6 de la Guarda , que la institució era inviable; era massa gravosa, i suposava una despesa in- 

sostenible per la Diputació, que havia &abocar-hi, any rera any, més &un miler de lliures3'. 
Per aixb, l'enquesta del 1431 va acabar posant fi a la Guarda d'Esclaus. Atts que 10 

fugiment dels scluus e les guardes quis'an a tenir en losportsper occasió de aquells dóna tnrz 
grans dans e despeses al General, tothom era de l'opinió que la Cort degués provehir- que 
d'aquiavant, 10 dit Generalno fos tengrt a la fuja dels dits scluus ne a L? guarda d'aquellr'8: 

34. Cortes ..., XVII, 465-467. Com en el cas del quadre anterior, les dades queden interrompudes I'any 1427-28 
(vegeu la nota 33). Aixi, no  obstant, sabem que fins el 26 de juliol del 1431 la Guazda pagi, en total, 325 esclaus fugi- 
tius, cosa que significa que, des del 1427-28 fins al 1433-31 tingueren Sxit 131 fugues més, 6s a dir, poc m6s de 33 
anuals. La proporció (.s, per tant, pricticament la mateixa que entre el 1421 i el 1428. Cf. Cortes.. , XVIII, 37-47; eia 
llistats que ens han permis obtenir aquestes dades foren publicats, també, per J. MIRET, Ln esclnvztud.. , 91-102. 

35. Vegcu la nota 32. 
36. Essencialment ens referim als Informes que van aportar ales Colts I'administrador genelal de la Guarda, Ra- 

fael Ferrer, i el notari de la institució, Joan Simon, ja esmentats a la nota 24. Cf. Cortes. , XVII, 461-462, i Cortes.. , 
XVIII, 88-93, respectivarnent. J. MIRET, La esclavztud.. ,75-77 i 78-79, també publica aquests informes. 

37. Vegeu, el primer quadre i la nota 33. 
38. Cortes ..., XVIII, 73-74. 
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Malauradament, el procés d e  Corts publicat queda interromput abans que poguem 
saber exactament quines resolucions concretes foren adoptades, pera l'estudi d e  Miret i 
Sans presenta, en apkndix, una crida publicada a tot el Principat el 1 4 4 0 ) ~  que prova que, 
després d e  llargues deliberacions, hom va acordar la suspensió de  la Guarda d'Esclaus d e  
la Generalitat a partir del mes de  febrer del 1432~' i que, des d'aleshores, els esclaus i escla- 
ves fugitius van quedar, únicament, a risc, perill i cirrec dels seus amos. 

La  veritable reforma de la Guarda va arribar, per tant, deu anys després que els capí- 
tols del 1422, i no  va poder suposar altra cosa que la seva desaparició. Per forqa, doncs, el 
pragmatisme va haver d'acabar superant les bones intencions que, d e  primer, havien donat 
lloc a la creació d e  la institució i que, després, incomprensiblement, havien volgut adequar- 
la a la realitat, encara que, tot  seguit, hagués quedat ben clar que, de  cap d e  les maneres, n o  
podia ser viable. 

Aptndix documental 

1422, setembre, 25. Pedralbes. 
A CA, C., reg. 2796, ff: 61 v. - 64 x 41 

Capitula super ordinatione sclavorum Principatus Cathalonie. 
Nos Maria, et cetera, visis et recognitis nonnullis capitulis pro parte Curie Generalis Catha- 

lonie Principatus quam ad presens in civitate Barchinone celebramus per viam supplicationis coram 
celsitudine nostra oblatis seriey sequentis, 

" Molt alta e molt excehlent senyora: 
Com la Cort present del Priicipat de Cathalunya, per bé, utilitat e occorrent necessitat del dit 

Principat sobre la guarda e seguretat dels sclaus e sclaves de persones stans o habitans en 10 dit Prin- 
cipat e la exacció de algun dret per rahó de la dita guarda e seguretat fahedora, haia fets e ordenats 
alguns capítols davall inserts, per FO, senyora, la dita Cort supplica molt humilment a la vostra gran 
excel.l~ncia que, en persona del senyor rey, marit vostre, e per 10 poder per ell a vós4', dat 
e atribu'it, vos plicia loar, approvar e confirmar 10s dits capítols e les coses en aquells contengudes, e 
posar auctoritat real e decret en 10s dits capítols, 10s quals, senyora, vos ofer la dita Cort sens preiu- 
dici dels capítols sobre la dita guarda en corts passades fets o ordenats sinó tant com en 10s capítols 
deiús scrits és contengut, 10s quals, senyora, són del tenor següent: 

"La Cort General del Principat de Cathalunya, congregada en 10 Capítol de la Seu de Barchi- 
nona, vists e reconeguts, ab gran consell e deliberació, 10s capítols devall inserts, 10s quals són stats 
ordenats per algunes persones havents bona o sana intenció a la consenració e utilitat del General de 
Cathalunya e de la cosa pública del dit Principat e, maiorment, atteses les necessitats occorrents, sup- 
plica a vós, senyora, queus plicia manar e fer complir e exequir 10s capítols deval inserts, de qu5.s 
speren a seguir molts profits e utilitats al dit Principat e a la cosa pública d'aquell: 

39. J. MIRET, La esclavitud. .., 104-109. Miret dóna, només, com a referkncia del document ACA, Generalitat, 
registre de 1443. 

40. Miret creu que es tracta de 1433, perque l'aprovació de les disposicions a les Corts tingué lloc el 1432 -encara 
que n o  sabem en quina data concreta-; com que el document menciona, només, el mes de febrerpus prop vinent, Miret 
n o  d u b ~  que es tracti del febrer del 1433 (cf. J. MIRET, La esclavitrrd ..., 81-82). Tanmateix, com que totes les dades 
publicades ales Corts sobre aquest afer eren de finals del 1431 i, per tant, podria molt ben ser quel'aprovació d'aquests 
capítols fos del gener del 1432, nosaltres ens inclinem a pensar que es tractava del febrer d'aquell mateix any. A més, 
el 24 de  novembre del 1431, ja havia estat suggerit com a data per a I'extinció de la Guarda el 26 de gener del 1432, 
data del venciment de les quotes del'asseguranp del semestre en curs; d'aquesta manera, els propietaris també podien 
disposar d'un temps prudencial per prendre les mesures necessiries per a fer-se cirrec de la vigilhcia dels seus esclaus 
(cf. Cortes ..., XVII, 350, i Cortes ..., XVIII, 36). 

41. Amb l'objectiu d'uniformitzar la transcripció i fer-ne coherent la lectura, hem optat per transcriure lliures, 
sous i diners de  Barcelona per I., s. i d.B., al marge de la grafia que aparegués a ]'original. 

42. a vós irztaliniat. 
43. segueix a vós ratllat. 
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Primerament, atti:s que lo maior dan que lo General del dit Principat de Cathalunya ha haiit 
l'any passat per rahó di: la guarda dels sclaus de persones stants o habitants en lo dit Principat, la qual 
guarda lo dit General, :per acte de Cort, ha pressa a chrrech seu, és stat seguit de e per rah6 dels scl:it~s 
barbarussos blanchs o Uors, qui comunament són mariners e saben navegar, per so, senyora, supplica 
la dita Cort, per conselvaci6 c augmentació de la dita guarda, de la qual se seguix gran profit e utilitat 
a la cosa pública del dit Principat, queus plhcia. ordenar que, per cascuna testa de sclau barbarur;, 
blanch o llor, paguen e sien tenguts pagar 10s senyors o dones d'aq~~ells tals sclaus qui seran meses 
en la dita guarda e seguretat a rahó de dos florins d'or d'rlragó de bon pes per milenar de s. ete 1.1 
quantitat a qui: seran stimats, segons més o menys pro rata, la qual stirna d'asb que 10s dits sclous 
valran, menys de cinquanta I,, sia e haie ésser remesa a coneguda del administrador general de la dit? 
guarda qui ara és o per avant serh, e als deputats locals o a qualsevol altres persones qui de la dita 
guarda hauran cirrechper 10s deputats de Cathalunya, cascli en sa deputaci6 local. E, si i s  cas que.1~ 
vullen stimar a mis de cinquanta l., que44 no.1~ puxen stirnar a més de sexanta 1. E que per aquesta 
stima e per tota altra quea facen pus munt a més avant de les dites cinquanta 1. hagen a pagar a rah6 
de tres florins per any. Per6 que4 dit sclau barbarg no puxa ésser stimat ;I més avant de les dites 
sexanta 1. 

Item, supplica la dita Cort, per tal com lo dit General per rahó de laJ5 dita guarda e seguretat 
dels dits sclauus e sclaves ha sostenir grans chrrechs, mesions e despeses en diverses maneres, e per 
conservació e augmentaei6 del dit General, vos plhcia ordenar que, per cascuna testa de sclau o 
s c ~ a v a ~ ~  v e  seran meses e scrits en la dita guarda e staran dins4' 10 dit Principat, de qualsevol natura 
o generació sien ab qui5 no sien de la dita nació de barbarussos blanchs o llors, que sien de edat ete X 
fins en I, anys, paguen e sien tenguts pagar 10s senyors o dones d'aqueils, cascun any, al dit General, 
a rah6 de setze s. VI de B. per rnil.lenar de s. de la quantitat a qui: seran stimats, segons mis o meys 
pro rata. E que algun sclau de la dita edat, pus sia dret de sos menbres, no pum ésser stimat rnem~ys 
de q~iaranid. B. ne rnés de setanta cinch 1. E que per aquelles sien tenguts pagar a la dita rah6 de XVI 
s. VI d. per cinquanta I.. E quie:ls dits drets annuals se paguen al General entre duesJs pagues del any 
segons forma e tenor dlel VIII". capítol fet e atorgat en Cort<s> passadesJ9. E que aquells qui seran 
de edat menor de X anys no sien compreses en la dita guarda, e 10s q~ i i  seran de edat de mn6s de I, 
anys sien stimats a coneguda del dit general administrador e dels dits deputats locals, declarat empert~ 
que sia lícit a cascun metre ses sclava o sclaves en la dita guarda qui metre-les-hi volrh, ernperb que 
no.n sia forsat de metre-les-hi, e que per aquelles que meses e scrites hi seran pach e sic tengut pagar 
10 dit dret a la dita rah6 de setze s. sis d. per cinquanta I. 

Itern, supplica 1.t dita Cort queus plicia ordonar que tot sclau qui sia donat a taylla per via de 
afranquiment a cert temps o en altra manera, sie extimat a coneguda del dit administrador, e segons 
la extirna lo senyor o clona de qui ser; pach e sie tengut pagar a la dita rahó de XVI s. VI d. per cin- 
quanta 1. E si tal sclau serh barbarn5 pach e sie tengut pagar a la dita rahó de dos florins per cinqu:~nt:~ 
I., e de tres florins si mis avant pujara, perb que la stima no puxa pujar mis avant de les dites sexanta. 

Itenh supplica la dita Cort quew plhcia ordonar que, com algun senyor o dona volri donar 
son sclau a taylla, que no contrastant que4 dit sclau sia e stiga en guarda e seguretat del dit general 
haia e sia tengut haver fermanses bones e suffients a la quantitat a q~ik.1 dit sclau se seri tayllat. I<, si 
no.u far& que.1 dit General no sie tengut a esmena alguna fahedora al senyor o dona del dit sclau en 
cas de perdua fugittiva de aquell tal sclau si doncs no jahia tots vespres contínuament en casa de son 
senyor o dona, per tal que en cas de fuyta puixen ésser denunciats segons devall se conti. E que ach 
mateix sia servat en 10s sclaus qui ja són donats a taylia. 

Iee~n, supplica a la dita Cort queas plicia ordonar que, corn algun scla~i o schva seran stats 
fuyts e aprés seran sta1.s atrobats, que 10s senyors o dones d'aquells paguen e sien tenguts pagar per 
les trobadures dels dits sclaus o sclaves dos florins d'or ci'rlragó de dret pes tantsolan~ellt, e lo Ge- 
neral sia tengtit pagar 13 dret de les aygiies navals e altres qualsevol drets e totes altres messions qL1e.s 
haurien a fer per recuperaci6 dels dits sclaus fuyts. 

44. segueix no.$ ratllat. 
45.  septeix q- mtllrrt. 
46. sclava, corvegit sobre sclave. 
47. dhs, itttalinint, esnit s o h e  en, mti'ltzt 
45. ,egt~Eiv parts ratiitzt. 
49. Corresponent: a Cortes ..., X I ,  291. 



Item, supplica la dita Cort queus plicia ordonar que si 10s dits sclaus o sclaves qui seran per- - - 
duts per via fugittiva tant~olament~axí terra com per mar segons que dessús se conté, seran Gro- 
bats e meses en poder del dit General o de qualque official o altre qualsevol persona qui seri dins 10 
dit Principat dins spay de quatre meses comptadors del dia que seran denunciats e perduts, segons 
deiús se conté, que aquelles persones de qui seran 10s haien a recobrar a messions del dit General, 
segons e en la forma que és dit dessús. E si passaran 10s dits quatre meses sens recobrar 10s dits sclaus 
axiperduts per via fugittiva tantsolament e no en altra manera, que1 dit General sie tengut pagar, en- 
continent passats 10s dits quatre meses, realment e de fet, 10 preu o valor dels dits sclaus o sclaves, 
segons llur stima, a aquelles persones de qui seran en aquell cas e temps. E si 10s dits sclaus o sclaves 
perduts o perdudes per via fugittiva o en altra manera no seran recobrats fins que sien passats 10s dits 
quatres meses, sien e romanguen al dit General qui de aquells fase a ses voluntats, qo és, que sien ve- 
nuts encontinent dins vint jorns, ab corredor, al més donant. Emperb si 10s senyors o dones dels dits 
sclaus axí perduts e gonyats al dit General 10s volran recobrar ans que sien venuts a altres, queu 
puixen fer restituhints 10 preu a que 10s seran stats stimats e pagats e les despeses per 10 dit General 
en sercar e proseguir 10s dits sclaus fuyts lavbs fetes, no contrastant qualsevol capítol de cort fet o 
ordonat en contrari, declarat emperb e axi entks que, si dins 10s dits quatre meses algun sclau o sclaya 
qui sie en la dita guarda del General seri pres o punit o punidor corporalment per la Cort o per'3 
qualque official per algun crim o delicte que haurh com+ que 10 General no sie tengit a alguna es- 
mena o restitució de la stirna feta de tal sclau, sinó restituhir 10 sclau tal com seri. 

Item, supplica la dita Cort queus plhcia ordonar que cascú qui haie sclaus o sclaves dins 10 
Principat de Cathalunya, pus sien denunciats e scrits segons deiús se conté, e perdri aquells o aquel- 
les per via fugittiva, haien e sien tenguts denunciar-ho als deputats generals e locals o al administra- 
dor general de la dita guarda o a altres persones a aqb ordonades en la forma següent, qo és, aquells 
qui seran poblats dins la ciutat o territori de Barchinona e dins qualsevol ciutats, viles o lochs hon 
haie deputat local o administrador de la dita guarda per 10 General, e5' miga legua entorn, tro a la 
hora que toch lo seny del ladre. E aquells qui seran poblats més avant luny de miga leguaS2, e fins a 
set leugues de la dita ciutat, vila o loch, ho haien a denunciar als dessús dits dins spay de un jorn na- 
tural aprés que sabran 0.s suspitaran de la dita perdua o fuyta. E si seran poblats pus luny de VI1 leu- 
gues de les dites ciutats, viles o lochs, aquells a qui fugiran 10s dits sclaus o sclaves quea  haien a de- 
nunciar dins 10s dits spays e en la forma demunt dita als deputats locals de Gerona, de Perpinyi, de 
Puigcerdi, de la Seu &Urgell, de Tremp, de Leyda, de Terragona, de Cervera, de Tortosa, de Munt- 
klanch, de Vilafrancha de Penadks o en altre loch hon haia deputat local o administrador per la dita 
guarda que.1~ sia pus avinent, e que la dita pkrdua o fuyta sien tenguts 10s senyors o dones . &aquells 
sclaus o procuradors o altra persona certa en nom llur, mgenqant sagrament, denunciar e fer scriure, 
per qo que cascú, pus ficilment, 10s puixen fer sercar, proseguir e recobrar e fer tornar a aquella o a 
aquelles persones de qui seran a messions del dit General, segons és dit dessiis, les quals denuncia- 
cions dels dits sclaus o sclaves haia e sia tengut fer'3 cascú dins 10 temps, spays e forma demunt dits. 
E si n0.u fari, que.1 dit General no li sie tengut a esmena o satisfaci6 alguna d'aquells sclau o sclaus 
o sclaves fuyts la fuyta dels quals no seri denunciada segons dit és en 10 presen?' capítol", 

capitula ipsa et ornnia et singula in eis contenta ad supplicationem dicte Curie laudamus, ap- 
probamus et confirmamus eaque concedimus iuxta illorum seriem et tenorem, iuredictione, prehe- 
minenciis et iuribus dicti domini resis et nostris in omnibus semer  s~lvis. mandantes subernatori " " 
p e r a l i  eiusque vicesgerentibus, vicariis, baiulis ceterisque universis et singulis officialibus et subdi- 
tis dicti domini regis et nostris et dictorum officialium locatenentibus, presentibus et futuris, quate- 
nus laudationem, ipprobationem, confirmationem et concessionem no-stras h~iiusmodi aliaque om- 
nia et singula supradicta teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per 
quoscumque, et non cc~ntrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permittant aliqua 
ratione seu causa. 

In cuius rei testimonium hanc fieri iussimus, regio comuni sigil10 inpendenti munitam. 

50. segueix altre ratllat. 
51 .  e interlitci~ct. 
52 .  segueix -ga. 
53 .  fer i~zterlitziat. 
54. present, itzterlitzitt, escrit sobre dit, ratllat. 



Data in monasrerio de Pedralbes, territori Barchinone, XXV" die septembris, anno a nativi- 
tate Domini millesimo quadringentesirno vicesimo segundo, regnique dicti domini regis segtimo. 

La reyna. 
Domina regina, visa per vicarium et per baiulum Cathalonie, mandavit mihi, Kaymundo 

Baiuli. 
Probata Angusolis. 


