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Barcelona, 
una capital 
mediterrània 
a través de les 
seves cartes: 
1381-1566

Vicent Baydal Sala 

Des de la baixa edat mitjana l’enviament  
de cartes esdevingué un art i, alhora, una eina 
comunicativa, administrativa i diplomàtica 
de primer ordre. En són una bona mostra les 
desenes de milers de cartes que es conserven 
a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
trameses pels governants municipals.

En la present obra s’analitzen les cartes 
redactades pels consellers de la ciutat entre 
final del segle xiv i mitjan segle xvi per tal 
d’observar la xarxa de relacions epistolars  
de Barcelona. Quan s’enviaven cartes?  
Amb quin contingut? Per què? A qui? On? 
Com? Amb quina evolució al llarg del temps?  
El resultat perfila una ciutat que no només era  
la capital indiscutible de Catalunya, sinó també 
un dels principals nuclis econòmics i polítics  
de la Mediterrània occidental.
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La geopolítica d’una capital mediterrània
Ramon J. Pujades i Bataller

Als darrers anys, diversos corrents historiogràfics han reivindicat el pa-
per de les ciutats com a grans agents de la història europea, oposant-se 
així a la llarga tradició que havia atorgat tot el protagonisme històric als 
imperis i els estats. Per raons òbvies, aquesta perspectiva renovada que 
fa justícia a l’actuació històrica de les urbs occidentals s’adapta parti-
cularment bé a les característiques del relat històric que els museus de 
ciutat han d’oferir.

La participació decisiva de les ciutats en la marxa política i socio-
econòmica d’Europa havia requerit la seva transformació prèvia en ens 
polítics, és a dir, en municipis dotats d’un nivell competencial variable 
segons el cas, però sempre prou ampli per conferir-los una remarcable 
autonomia d’actuació. En el cas de Barcelona, la citada metamorfosi va 
començar amb el privilegi reial atorgat per Jaume I l’any 1249, pel qual 
es fixava el primer règim municipal de la ciutat. La negociació entre 
les elits urbanes i el rei es va veure així molt potenciada, amb el con-
següent increment exponencial de l’autonomia municipal, obtingut a 
canvi de les freqüents subvencions lliurades a una monarquia ofegada 
per les seves despeses bèl·liques.

Com a resultat de l’expansió competencial, particularment forta en 
el primer segle d’existència del municipi de Barcelona, l’estructura or-
gànica del govern municipal es va haver d’anar redefinint i ampliant, 
fins a la consolidació d’un sistema basat en un executiu col·legiat de 
cinc consellers, una assemblea legislativa general o Consell de Cent, 
l’assemblea restringida coneguda com el Trentenari, i les nombroses 
comissions (vuitenes, dotzenes i setzenes) i òrgans personals (oficials) 
que es van anar creant per gestionar els diversos àmbits específics, 
sempre sota les directrius dels consellers. 
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L’aferrissada defensa dels interessos de la ciutat que els diferents 
òrgans municipals van dur a terme portava implícit un marcat compo-
nent geoestratègic, atès que abastava des del control gairebé absolut 
del territori més pròxim fins al posicionament de la ciutat en la polí-
tica internacional, tot passant per la capitalitat fàctica del país que es  
derivava de la presidència del braç reial ostentada per la ciutat en les 
Corts Generals catalanes.  A més d’enviar les instruccions oportunes als 
seus representants en altres llocs i del constant estira-i-arronsa amb la 
Corona i els seus oficials, la defensa dels interessos municipals obligava 
els diversos òrgans a comunicar-se sovint amb molts altres agents polí-
tics, des de batlles de dominis senyorials i autoritats eclesiàstiques fins a 
monarques i senats d’altres estats.  Ateses les limitacions comunicatives 
de l’època, la lletra closa o carta remesa a través dels correus de la ciu-
tat va esdevenir l’instrument més útil i quotidià per teixir la immensa 
xarxa de relacions requerida. El volum de correspondència es va fer 
tan gran, que l’any 1434 la ciutat arribà a enviar 272 correus, molts dels 
quals portaven cartes per a diversos destinataris.

Conscient de la importància que el sistema de comunicacions ana-
va adquirint, en 1381 el municipi ja havia introduït notables millores 
per al control sistemàtic de la correspondència expedida: el tenor defi-
nitiu de les cartes originals es traslladava a un registre de còpies auten-
ticades just abans de la seva expedició. 

En el marc de les recerques preparatòries de l’exposició Barcelona 
capital mediterrània: la metamorfosi medieval (segles xii-xv) —exhi-
bida al Tinell entre març i desembre de l’any 2019—, es va fer evident 
per al MUHBA, doncs, que la sèrie de còpies registrals de la correspon-
dència municipal preservada a l’Arxiu Històric de la Ciutat constituïa 
un fons documental extraordinàriament valuós, essencial per millorar 
el coneixement de la Barcelona dels segles finals de l’edat mitjana i 
dels inicis de l’època moderna. El MUHBA va aliar-se llavors amb la 
Institució Milà i Fontanals del CSIC per iniciar-ne un estudi sistemàtic 
que, atès l’immens volum de cartes conservades, calia dur a terme a 
través d’un sistema de mostreig ben ponderat. La persona escollida 
per realitzar l’encàrrec va ser un jove historiador valencià arribat a 
Barcelona per completar la seva formació com a medievalista, Vicent 
Baydal.  Ara, assolida la plena maduresa professional, ens presenta els 
resultats condensats d’aquella llarga investigació amb una combinació 
poc habitual de lucidesa i precisió. En l’afany de poder transmetre al 
lector els trets característics i l’extraordinària riquesa informativa dels 
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texts de les cartes municipals, l’autor ha acompanyat el seu estudi 
històric amb una petita selecció de quaranta originals, que el MUHBA 
presenta en una acurada edició revisada i regularitzada per Maria Toldrà. 
El lector també podrà escoltar, d’aquesta manera, les veus de les auto-
ritats municipals dels segles xiv-xvi. Mentre totes les argumentacions 
historiogràfiques acaben acusant l’inevitable desfasament produït pel 
pas dels anys, els testimonis directes mantenen infinitament la possi-
bilitat de ser reinterpretats al ritme marcat per l’evolució del coneixe-
ment i de les sensibilitats. 



8  UNA CAPITAL MEDITERRÀNIA A TRAVÉS DE LES SEVES CARTES: BARCELONA (1381-1566)



  9

Estudi preliminar

Plantejament, fonts i metodologia

El present llibre és el resultat d’una investigació desenvolupada a instàn-
cia del Centre de Recerca i Debat del Museu d’Història de Barcelona per 
tal de conèixer les característiques de la correspondència del Consell 
municipal de la capital catalana entre finals de l’edat mitjana i princi-
pis de la moderna, concretament entre el 1381 i el 1566: quan enviava 
cartes?, per què?, a qui?, on?, com?, amb quin contingut i amb quina evo-
lució? Les epístoles objecte d’estudi, però, no han estat les desenes de 
milers contingudes en els 57 volums corresponents a l’esmentat període 
de la sèrie «Lletres closes» de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
sinó que, per tal de fer manejable la recerca, ens hem centrat en l’anàlisi 
de determinats talls cronològics escollits de manera espaiada dins del 
lapse temporal establert. En aquest sentit, en tractar d’abordar l’examen 
conjunt de les missives barcelonines al llarg d’un període tan extens, 
de gairebé dos segles, vam tenir inicialment en compte l’existència de 
tres recerques anteriors de característiques semblants: les de Laurence 
Buchholzer-Rémy per al cas de Nuremberg, Agustín Rubio Vela per al de 
València i Ivan Martínez Araque també per a aquesta darrera ciutat.

En particular, com a fruit de la seva tesi doctoral, la primera realitzà 
un inventari exhaustiu dels diversos tipus de relacions econòmiques, 
polítiques i simbòliques que quedaven reflectides en la correspondèn-
cia de l’esmentat municipi germànic durant bona part del segle xv.1

1  Laurence Buchholzer-rémy, Une ville en ses réseaux: Nuremberg à la fin du Moyen 
Âge, París, Belin, 2006.
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 El segon, en canvi, dugué a terme una tasca ingent de selecció epis-
tolar a través de la transcripció i edició de les «millors lletres missives 
eixides de la Sala de la ciutat de València» entre el 1311 i el 1478, bo i 
consultant totes i cadascuna d’elles, alhora que en els estudis prelimi-
nars dels dos volums publicats procedia a realitzar una síntesi analítica 
d’algunes de les principals matèries tractades en els textos.2 Finalment, 
el tercer també s’acostà a les cartes valencianes, però d’una manera 
similar al cas de Nuremberg, és a dir, per tal d’estudiar les relacions 
urbanes mitjançant criteris estadístics, tot i que, atesa la naturalesa de 
la seva recerca —un article—, es limità a tractar els aspectes polítics i 
econòmics d’un període molt més reduït —un lustre— de mitjan del 
Quatre-cents.3

Així les coses, hem tractat de treure profit de totes aquestes pautes 
mitjançant la tria d’un model que permetés, d’una banda, l’anàlisi de la 
xarxa de relacions del Consell de Barcelona en el llarg termini a través 
de l’estudi sistemàtic de les cartes redactades i, de l’altra, l’edició de les 
que poguessin ser representatives de la multitud d’afers que desfilaven 
per la font epistolar. Per tant, el mètode finalment desenvolupat ha con-
sistit en l’examen qualitatiu i estadístic de deu biennis complets —dos 
exercicis anuals de conselleria, iniciats i finalitzats cada 30 de novem-

2  Agustín ruBio vela, Epistolari de la València medieval, València, Institut de Filologia 
Valenciana, 1985-1998, 2 vol. 
3  Ivan martínez araque, «“Mare e cap del regne”: Las relaciones de la ciudad de Valencia 
a finales del reinado de Alfonso el Magnánimo (1449-1454)», dins Beatriz arizaga i Jesús 
Ángel Solórzano (ed.), La ciudad medieval y su influencia territorial, Logronyo, Ins-
tituto de Estudios Riojanos, 2007, pàg. 255-278. En el cas de la ciutat de València hi ha 
hagut una especial dedicació a l’anàlisi de les epístoles municipals d’època medieval 
per part de diversos autors: M. Luisa caBaneS, «Relaciones epistolares entre el “Consell 
de València” y Mallorca:  Estudio diplomático», dins xiii Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 1990, vol. II, pàg. 171-177;  Agustín 
ruBio vela, L’escrivania municipal de València als segles xiv i xv Burocràcia, política i 
cultura, València, Consell Valencià de Cultura, 1995;  M. Luisa caBaneS, Correspondencia 
entre el «Consell» de Valencia y las tierras alicantinas en el siglo xiv, Alacant, Institut 
de Cultura Juan Gil-Albert, 1996; José hinojoSa montalvo, «Las relaciones del municipio 
valenciano con Murcia y Lorca durante los siglos xiv y xv», dins Homenatge al doctor 
Sebastià Garcia Martínez, València, Universitat de València, 1988, vol. 1, pàg. 127-141;  
José hinojoSa montalvo, «Intereses valencianos a través de las relaciones epistolares 
con Alicante durante el Trescientos: un intento de sistematización», Anuario de Estudios 
Medievales, 29 (1999), pàg. 429-445; Guillem chiSmol, «Las relaciones epistolares de los 
jurados de la ciudad de Valencia con las villas y lugares valencianos a principios del siglo 
xv», eHumanista/IVITRA, 14 (2018), pàg. 122-138.
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bre—, seleccionats en funció de la disponibilitat arxivística al llarg d’un 
període cronològic extens.  Aquest, a més a més, ha tractat d’enllaçar  
les dècades finals del segle xiv amb els dos primers terços del xvi per 
tal d’afegir una nova perspectiva als estudis anàlegs fets fins al moment: 
la dels possibles canvis socials i polítics produïts entre la tardor de 
l’edat mitjana i les albors de l’edat moderna, que, com veurem, queden 
clarament evidenciats en el mitjà epistolar.4

Consegüentment, malgrat que no sigui complet —car existeix una 
mancança documental dels darrers cinc mesos, de juliol a novembre—, 
el primer dels talls analitzats correspon al registre de missives més an-
tic conservat als arxius barcelonins, referent als exercicis de 1381-1383. 
No debades, amb anterioritat, si més no durant la primera meitat del 
segle xiv, moltes de les lletres trameses se solien copiar als Llibres de 
Consells juntament amb altres tipus de documents, de manera que no 
és fins aleshores que trobem un volum específic per a la seva anotació.  
Amb tot, aquest no gaudeix de continuïtat temporal dins de la sèrie 
arxivística, ja que no es reprèn de manera ininterrompuda fins al 1433, 
any a partir del qual sembla que hi ha un enregistrament sistemàtic de 
totes les cartes enviades pel Consell.5 Per tant, el següent bienni esco-
llit és el que inclou els dos períodes de conselleria compresos entre el 
30 de novembre de 1433 i el mateix dia de 1435, i a partir d’ací s’ha 
espaiat la tria documental aproximadament cada tres o quatre lustres 
per tal d’abastar l’amplitud del període seleccionat.  Així, el tall següent 
correspon al bienni 1448-1450, mentre que el subsegüent és més pro-
per, de 1461-1463, ja que la resta dels pertanyents al temps de la guerra 
civil es caracteritzen per l’escassesa d’epístoles —a penes dos volums 
entre el 1463 i el 1472. Finalment, ultrapassat el parèntesi de la guerra, 
hem examinat dos cicles pertanyents al regnat de Ferran II, 1483-1485 
i 1499-1501, tres al de Carles I, 1520-1522, 1535-1537 i 1548-1550, i un 
al de Felip II, 1564-1566. 

4  Mostràrem una primera anàlisi dels resultats a Vicent Baydal Sala, «La xarxa epistolar 
del Consell municipal de Barcelona, 1433-1550», dins XI Congrés d’Història de Barcelo-
na. La ciutat en xarxa, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2009.
5  Tot plegat, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es poden trobar entorn d’un 
miler de lletres missives copiades als Llibres de Consells des del 1302 fins a mitjan segle, 
un primer volum de «Lletres closes» entre el 1381 i el 1383, un segon volum, molt frag-
mentari, del 1383 al 1393 i 111 volums més entre el 1433 i el 1714, gairebé de forma 
ininterrompuda. D’altra banda, existeixen un parell de volums d’«Esborranys de lletres», 
que enregistren apunts epistolars fets majoritàriament entre el 1334 i el 1432.
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Tot plegat, doncs, tant l’anàlisi global com la tria de les epístoles 
publicades s’ha centrat en vint exercicis de conselleria diferents, des-
envolupats al llarg del període tractat: 1381-1382, 1382-1383 (aquest 
incomplet), 1433-1434, 1434-1435, 1448-1449, 1449-1450, 1461-1462, 
1462-1463, 1483-1484, 1484-1485, 1499-1500, 1500-1501, 1520-1521, 
1521-1522, 1535-1536, 1536-1537, 1548-1549, 1549-1550, 1564-1565 i 
1565-1566. Un total de 4.061 unitats documentals a través de les quals 
hem assajat de respondre una sèrie de qüestions derivades de la matei-
xa naturalesa de la font: per quin motiu s’escrivien les cartes?, en quins 
termes s’establien les relacions de correspondència?, amb quins actors 
socials i amb quines coordenades geogràfiques enllaçaven la capital 
catalana?, com evolucionaren al llarg del temps tots aquests factors? 
En consonància amb això, hem dividit l’estudi en quatre parts diferen-
ciades: en primer lloc, hem tractat de sintetitzar i classificar la munió 
de raons per les quals el Consell redactava i trametia lletres; tot seguit, 
hem abordat l’anàlisi formal dels textos; a continuació, hem tractat de 
fer visualitzar la intensa xarxa de connexions territorials bastida mitjan-
çant la correspondència i, finalment, hem provat de copsar els canvis 
històrics produïts en el poder municipal a partir de l’evolució de la 
mateixa activitat epistolar. 

Ultra això, hi hem afegit la transcripció de 40 lletres tot seguint un 
doble criteri: d’una banda, n’hem triat algunes que revelen un interès 
intrínsec pel seu acurat estil o per la riquesa de les seves informacions, 
i, de l’altra, també d’altres que, independentment de la seva forma i 
contingut, serveixen de complement i exemple de tot el que exposem 
en aquest estudi preliminar. No són, doncs, les millors ni les més belles 
del conjunt analitzat, ni, encara menys, del llarg període comprès entre 
1381 i 1566, del qual se’n conserven moltíssimes més que no hem 
analitzat.  Amb tot, hem volgut presentar una mostra per tal d’exposar 
les seves característiques, oferir una petita col·lecció documental que 
pugui interessar filòlegs i altres investigadors i, alhora, recalcar les po-
tencialitats de l’acostament a les fonts epistolars municipals.6 En aquest 

6  En general, la historiografia europea s’ha centrat eminentment en l’edició de lletres 
privades i reials, l’estudi de la retòrica textual i l’anàlisi dels sistemes d’informació i co-
municació de l’època. Es pot trobar una guia bibliogràfica bàsica sobre la qüestió a escala 
europea a Giles conStaBle, Letters and Letter-Collections, Turnhout (Typologie des sour-
ces du Moyen Âge occidental), 1976; Julian halSendine, «Epistolography», dins Frank An-
thony Carl mantello i Arthur George rigg (ed.), Medieval Latin.  An Introduction and 
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sentit, més enllà del seu aprofitament fragmentari per a la cerca d’in-
formacions relatives a una temàtica determinada o un procés històric 
concret, hem volgut evidenciar la utilitat del seu estudi global a través 
de les anàlisis estadístiques i diacròniques que explicarem a continua-
ció.7 Una perspectiva que demostra, com anirem observant, que ja des 

Bibliographical Guide, Washington, The Catholic University of America Press, 1996, pàg. 
655-658. Quant a l’anàlisi de la circulació de la informació, a banda de l’estudi clàssic de 
Renouard, destaquen altres treballs més recents fets als àmbits francès i germànic: Yves 
renouard, «Information et transmission des nouvelles», dins L’Histoire et ses méthodes, 
París, Encyclopédie de la Pléïade, 1961, pàg. 95-142; Claire Boudreau, Kouky Fianu, Clau-
de gauvard i Michel héBert (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen 
Âge, París, Éditions de la Sorbonne, 2004; Nicole reinhardt et alii, «Culture politique et 
communication symbolique/Politische Kultur und symbolische Kommunikation», mono-
gràfic de Trivium, 2 (2008).
7  En l’àmbit de Catalunya i la Corona d’Aragó també s’ha repetit l’esquema de l’edició de 
lletres privades i sobretot reials; només en el cas de la ciutat de València sembla haver-se 
produït l’especial confluència d’estudis al voltant de les lletres enviades pel Consell mu-
nicipal que hem comentat adés. Vegeu, entre d’altres: Francesc martorell, Epistolari del 
segle xv: recull de cartes privades, Barcelona, Barcino, 1926; Ramon guBern, Epistolari 
de Pere III, Barcelona, Barcino, 1955; Josep M. madurell i marimon, Mensajeros barcelo-
neses en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón, Barcelona, CSIC, 1963; Juan F. ca-
BeStany Fort, «Repertorio de Cartas Reales conservadas en el Instituto Municipal de His-
toria (1269 a 1458)», Documentos y Estudios, XVI (1966), pàg. 57-281 i XVII (1967), pàg. 
121-316; Carmelina Sánchez-cutillaS, Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al 
Consell de València, Barcelona, Rafael Dalmau, 1967; Josep lladonoSa Pujol, «Aportación 
documental para el estudio del reinado de Fernando II el Católico en Lérida», Revista de 
Historia Jerónimo Zurita, 21-22 (1968-1969), pàg. 281-351; Margarita tintó Sala, Cartas 
del baile general de Valencia, Joan Mercader, al rey Fernando de Antequera, València, 
Institució Alfons el Magnànim, 1979; Francisco de moxó y montoliu, «La relación epis-
tolar entre Alfonso XI y Alfonso IV en el Archivo de la Corona de Aragón», En la España 
medieval, 3 (1982), pàg. 173-196; Francisco de moxó y montoliu, «Cartas reales de Alfon-
so XI a Pedro IV en el Archivo de la Corona de Aragón», Anuario de Estudios Medieva- 
les, 18 (1988), pàg. 275-288; Roser Salicrú i lluch, «Cartes de captius cristians a les presons 
de Tunis del regnat de Ferran d’Antequera», Miscel·lània de Textos Medievals, 7 (1994), 
pàg. 549-590; Sebastià riera, Cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona (1479-1515), 
Barcelona, Arxiu Municipal de Barcelona, 1999; M. Josepa arnall juan, Lletres reials a la 
ciutat de Girona (1293-1515), Barcelona, Fundació Noguera, 2000, 4 vol.; Eulàlia de ahu-
mada Batlle, Epistolaris d’Hipòlita Roís de Liori i d’Estefania de Requesens (segle xvi), 
València, Universitat de València, 2003; Carlos lóPez rodríguez, Epistolari de Ferran I 
d’Antequera amb els infants d’Aragó i la reina Elionor:1413-1416, València, Univer-
sitat de València, 2004; Eduard Sierra valentí, «Lletres dels consellers de Barcelona als 
jurats de Girona (Segles xiv-xv)», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 50 (2009), pàg. 
139-172; Enric guinot rodríguez, Pergamins, processos i cartes reials. Documentació 
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de l’edat mitjana la ciutat de Barcelona exercí no només com la capital 
del principat de Catalunya, sinó també com una de les capitals de la 
Mediterrània occidental.

dispersa valenciana del segle XIII, València, Universitat de València, 2010; Epistolari 
català dels Borja, a cura de Miquel Batllori (†), Joan Requesens i Maria Toldrà, València, 
Edicions Tres i Quatre / IIEB, 2017; Javier Fajardo PañoS, «La correspondència de les 
Diputacions Generals del principat de Catalunya i el regne de València com a font per 
a l’estudi de les identitats nacionals. Una aproximació (1460-1472)», Scripta, 12 (2018), 
pàg. 13-33; archivo de la corona de aragón, La muerte en la Casa Real de Aragón: 
Cartas de condolencia y anunciadoras de fallecimientos (siglos XIII al XVI), Saragossa, 
Institución Fernando el Católico, 2018; Pere iii el cerimonióS, Epistolari, edició crítica de 
Stefano M. Cingolani, Barcelona, Barcino, 2019.
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Les raons epistolars

Com veurem en el moment de tractar el seu aspecte formal, les cartes 
redactades per ordre del Consell municipal barceloní sempre tenien 
com a objectiu la transmissió d’un prec, d’un manament —en funció 
de la jerarquia del destinatari— o d’una informació a una persona o 
una altra institució.  A grans trets, les motivacions principals d’aquests 
precs i manaments epistolars es poden agrupar en dos grans blocs: 
les missives que obeïen a l’exercici dels «càrrecs» del Consell, és 
a dir, les obligacions inherents a l’ofici de la conselleria, i les que, 
altrament, responien al desenvolupament del poder projectat per 
la institució municipal en la seva doble condició de senyora feudal 
i, alhora, capital del principat de Catalunya. Això és, si bé d’una 
banda els regidors reconeixien com a tals tenir especial càrrec de 
l’avituallament de Barcelona, la gestió del govern urbà, el sosteniment 
dels privilegis de la ciutat, dels ciutadans i dels mercaders barcelonins, 
el manteniment de l’ordre públic o la protecció dels establiments 
eclesiàstics radicats a la ciutat, d’una altra banda també dedicaven la 
seva activitat a exercir el poder adquirit pel Consell especialment a 
partir del segle xiv, ja fos material, com a senyor de baronies feudals, 
o simbòlic, mitjançant la interacció amb altres poders i la pràctica  
de la capitalitat al Principat a través de la direcció dels conflictes 
bèl·lics, la negociació amb la Corona, el lideratge dels afers tractats en 
les assemblees parlamentàries, la defensa de la terra o la transmissió 
de noves i coneixements. 

 Així les coses, a l’hora de classificar les cartes analitzades en fun-
ció de la raó de la seva redacció hem diferenciat deu grans sèries per  
tal de copsar les finalitats principals que els consellers perseguien en 
fer ús del mitjà epistolar. En primer lloc, hem separat totes les missives 
suscitades per la gestió de les baronies adquirides per la ciutat, que 
al seu torn responien a la multiplicitat d’afers que qualsevol senyor 
feudal havia de tractar.  A continuació, hem realitzat tres agrupacions 
expressades clarament en el tenor de les cartes: les relatives a l’avitua-
llament de la ciutat, al patronatge municipal d’institucions eclesiàsti-
ques i a la conservació de la pau pública a Barcelona i altres llocs del 
territori català. Tot seguit, hem agrupat, d’una banda, les lletres refe-
rents a qüestions que podríem qualificar de polítiques —destriant les 
relatives als conflictes bèl·lics que tingueren lloc al Principat, especial-
ment importants en 1461-1463 i 1483-1485, de totes les altres— i, de 
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l’altra, hem aglutinat les concernents a la defensa dels interessos del 
municipi o els seus ciutadans —distingint també entre les que espe-
cíficament es destinaven a l’afer cabdal de la protecció del comerç de 
la resta. Finalment, hem reunit les que tenien com a objectiu bàsic la 
circulació d’informacions i coneixences de tot tipus, alhora que hem 
deixat per a un apartat d’«Altres» tot un seguit de missives diverses, 
com ara les que no explicitaven el seu contingut, atès que era trans-
mès en documents adjunts.

 D’aquesta manera, segons es pot observar a les figures 1 i 2, les 
dues raons principals que motivaren l’enviament de les 4.061 cartes 
examinades entre 1381 i 1566 foren, per un costat, l’aprovisionament 
de la ciutat —sobretot de blat—, que concentra 707 missives, un 17,4%, 
i, per l’altre, la gestió de les baronies adquirides, amb 674, un 16,6%.  
Així, aquests dos factors conformen més d’un terç de les unitats docu-
mentals analitzades, alhora que gairebé la meitat del total són relatives 
a conflictes bèl·lics interns i afers polítics d’altre caire, 596 i 479 cartes, 
14,7% i 11,8% respectivament, o a la protecció dels interessos de la 
ciutat i els ciutadans o el comerç barceloní, amb 588 i 354 documents, 
un 14,5% i 8,7%. La sisena part restant l’ocupen les 207 lletres escrites 
per tal de mantenir l’ordre públic, un 5,1%; les 158 enviades amb el 
propòsit de transmetre informacions, un 3,9%; les 125 o 3,1% sobre 
afers eclesiàstics urbans i, finalment, les 173 relatives a altres qüesti-
ons diverses, un 4,3%.  Amb tot, cal fer notar que aquesta panoràmica 
global tingué una evolució diversa al llarg del temps, en consonància 
amb la conjuntura i certes tendències generals que explicarem amb 
deteniment a l’apartat cinquè, referent a l’evolució global de l’activitat 
epistolar durant els biennis estudiats.  A continuació, però, tractarem 
d’endinsar-nos en el tipus de matèries tractades en cadascuna de les 
raons epistolars que hem diferenciat.

Els «càrrecs» del Consell

Entre les epístoles redactades amb l’objectiu d’exercir les funcions que 
els consellers municipals consideraven intrínsecament lligades al seu 
ofici —1.983 de les analitzades, un 48,8% del total— destaquen en pri-
mer lloc les destinades a garantir allò que ells mateixos qualificaven 
com «lo principal càrrec que als regidors de les coses públicas se sguar-
de [...] és tenir aquelles provehides de forments y altres vitualles a la 
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sustentació de la vida humana necessàries».8 No debades fins al 17,4% 
del total absolut de les cartes analitzades són relatives a l’avituallament 
urbà, bo i destacant aclaparadorament les destinades a la provisió de 
gra —un 92,8% de la sèrie—, encara que també hi ha algunes referents 
al peix i sobretot a les carns.9 Aquest elevat percentatge global, tot i 
resultar esbiaixat per la important crisi de blat de 1521-1522, és igual-
ment alt, del 12,3%, si descomptem les dades d’aquest bienni.10 Així, al 
llarg de cada tall documental examinat s’observa que els magistrats mu-
nicipals tenien una cura especial d’assegurar l’avituallament cerealístic 
de Barcelona posant en marxa tota una sèrie de mecanismes que ja han 
estat estudiats i sintetitzats per altres autors.11

 En condicions normals, l’estratègia habitual era la d’afavorir 
l’arribada del gra a la ciutat i garantir-ne la suficiència de l’oferta 
mitjançant l’adquisició directa a mercaders de l’interior i el sud de 
Catalunya, que el trametien des dels ports de Tortosa i Tarragona. Ultra 
això, en temps d’especial fretura els consellers optaven per una via 
múltiple: tractaven d’obtenir del rei o el lloctinent la inhibició de la 
treta de blat del Principat, vigilaven les mars amb galeres pròpies per 
tal de negociar o interceptar els vaixells en trànsit fent ús del privilegi 

8  AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Lletres closes, 44, f. 42v-43r (17-VII-
1521). Hem classificat en aquesta sèrie les cartes de la selecció epistolar que apareixen 
a l’apartat «El blat».
9 Pel que fa al peix, només hem trobat uns pocs documents relatius a la defensa de l’espai 
marítim on els pescadors barcelonins podien actuar amb plena llibertat i a la seva provi-
sió en moments d’escassesa: AHCB, Lletres closes, 3, f. 146rv (6-X-1434); 15, f. 13rv (23-II-
1450), 115r (31-VIII-1450). Quant a les carns, les missives del Consell també servien per 
tractar d’assegurar-ne l’aprovisionament, sobretot mitjançant la correspondència amb 
enviats a terres ceretanes i menorquines per a la compra de moltons; respecte d’això, cal 
indicar que s’ha fet un ús exhaustiu d’aquesta font a Ramon a. BanegaS lóPez, Aprovisi-
onament de carn a la ciutat de Barcelona (Segles XIV i XV), Barcelona, Universitat de 
Barcelona, Tesi doctoral, 2007, 2 vol.
10 Com es pot copsar a la figura 30, les cartes relatives a l’aprovisionament de blat en el 
bienni 1520-1522 arribaren al 58,5%. 
11  Juan José càcereS nevot, La participació del Consell municipal en l’aprovisiona-
ment cerealer de la ciutat de Barcelona (1301-1430), Barcelona, Universitat de Barce-
lona, Tesi doctoral, 2006; Antoni riera i meliS, Crisis frumentàries, iniciatives privades 
i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat 
mitjana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2013; Mercè renom (ed.), Proveir Barce-
lona: el municipi i l’alimentació de la ciutat (1329-1930), Barcelona, Museu d’Història 
de Barcelona, 2016.
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Vi vel gratia que els en permetia la confiscació, enviaven comissionats 
especials per comprar forments on n’hi hagués i, alhora, feien servir 
les prerrogatives de la ciutat que garantien el guiatge i l’assegurament 
de totes les vitualles destinades a la capital, tot tractant d’escapar  
així de les prohibicions de venda locals que també es declaraven en els 
moments de carestia.  A més a més, la possessió de la baronia de Flix, 
que fou la que Barcelona mantingué durant més temps per aquesta 
mateixa raó, es revelava clau a l’hora de detenir les naus carregades de 
cereal que baixaven pel riu Ebre amb la intenció d’obligar-les a dur la 
càrrega a la ciutat,12 una tàctica compartida amb la cerca de blat a les 
illes de Sicília i Sardenya, que sembla d’especial importància al llarg 
del segle xvi.13

El cas de la carestia de 1521-1522 fou especialment important i pot 
exemplificar alguns dels processos suara esmentats. Ja pel desembre 
del 1520 es detecten tal vegada certs problemes de «stretura de for-
ments» en els contorns de Barcelona, ja que el registre epistolar muni-
cipal deixa constància de l’empenyorament d’una nena d’onze anys, 
Eulàlia Solà, a canvi de quatre quarteres de blat per part d’una família 
de la parròquia de Santa Creu d’Olorda, prop de Sarrià.14 Amb tot, les 
urgències generalitzades no van arribar a l’urbs fins a l’any següent, 
quan després de la collita de blat, a partir del juliol del 1521, les cartes 
comencen a multiplicar-se per intensificar tots els mecanismes d’apro-
visionament frumentari a l’abast del Consell.  Així, pel setembre, en 
demanar al virrei del regne de Sardenya la concessió d’una llicència 
per treure forments de l’illa, els regidors municipals mostraven la seva 
preocupació pel fet «que no sie dada causa als mals hòmens, dels quals 
sempre se troben alguns en les comunitats, de pervertir los bons sots 
motiu de la necessitat de forments, que és un crit que més pot noure 
los pobles».15 I pel desembre es documenten diverses cartes dirigides, 
d’una banda, a mercaders de la Conca de Barberà per tal que compres-

12  M. Teresa Ferrer mallol, «Flix, un port fluvial blader per a Barcelona», Anuario de 
Estudios Medievales, 31 (2001), pàg. 466-507.
13 A partir del tall cronològic de 1535, un 27% de les lletres destinades a l’avituallament es 
dirigeixen a mercaders radicats en aquelles dues illes mediterrànies, una proporció molt 
més gran que la dels períodes anteriors, dominats per l’abastiment als circuits interiors 
de distribució frumentària de Catalunya.  A la figura 28 es pot visualitzar la importància 
d’aquestes trameses epistolars d’edat moderna.
14 AHCB, Lletres closes, 44, f. 1rv (4-XII-1520).
15 AHCB, Lletres closes, 44, f. 66r-67r (5-IX-1521).



  19

sin blat a l’Urgell i a residents a Tarragona perquè el carreguessin en 
naus cap a la capital i, de l’altra, als cònsols d’aquesta mateixa ciutat i 
als procuradors de Tortosa, als primers perquè havien arribat a trencar 
les portes de les botigues dels comerciants barcelonins que hi residien 
per treure’n el gra i als segons perquè estaven permetent el seu descar-
regament «en Xerta, y aprés per terra són portats en dit regne de Valèn-
cia», per la qual cosa els consellers concloïen que «poc aprofitaria a la 
ciutat haver comprat aquexa baronia [de Flix] si en temps de mester 
com vuy concorre no se’n servia». Igualment, també es van enviar lla-
vors lletres a alguns algutzirs reials i Consells municipals perquè fessin 
complir i observar els privilegis que asseguraven la lliure arribada de 
vitualles a Barcelona.16  

De fet, la necessitat s’agreujà tant que més del 60% de les cartes 
enviades pel Consell durant aquest període estigueren originades per 
la qüestió frumentària, i els mateixos consellers triats per a la següent 
anualitat confessaven que aquesta «sort nos hauria molt plagut fos 
cayguda en altres per ésser tant gran lo càrrec dels dits offici e regi-
ment, majorment la present temporada en què concorren [...] grans 
necessitats de forments no solament en aquesta ciutat e Principat, mas 
encara en tots los regnes occíduus».  Així, a la primeria del 1522 els mis-
satges a mercaders, oficials reials i autoritats locals i estrangeres es re-
petiren desesperadament, i hom cercà fins i tot l’auxili del recentment 
elegit papa Adrià VI, fins llavors regent de Castella, a qui, en vista de la 
seva arribada a la ciutat camí d’Itàlia, es demanà favor per importar blat 
de «la terra de Romanya», on hi havia «molta abundància de aquells».17 

Tanmateix, totes aquestes provisions no pogueren evitar l’esclat popu-
lar a final de març del 1522. 

En primer lloc, el divendres 26 «lo poble» trencà les portes dels 
magatzems municipals de cereal, de manera que, com relataven els 
consellers, «ab los ànimos yrritats no han duptat de entrar dins aquells 
[...] y comensar de pendre forsívolment del dit forment», fins que els 
mateixos magistrats i el governador aconseguiren controlar la situació. 
El dissabte foren «les dones qui en gran nombre vingueren a casa del 
dit governador, y de allí en Casa de la Ciutat y aprés als pallols ab crits 

16 AHCB, Lletres closes, 44, f. 101r-122v (3 a 31-XII-1521); les citacions als f. 110r-111r (11-
XII-1521) i 117v-119r (19-XII-1521).
17 AHCB, Lletres closes, 44, f. 66r-67r (5-IX-1521), 130v-132r (11-I-1522) i 167v-168v (6-
III-1522).
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y modos avolotats demanant forment», raó per la qual el Consell s’aple-
gà d’urgència l’endemà per tal de modificar el sistema de distribució 
del cereal entre els barcelonins: si fins llavors s’havia repartit entre els 
caps de les cinquantenes, a partir de dimarts es donaria directament als 
flequers per tal que el redistribuïssin en forma de pa cuit a certs menes-
trals principals, que el vendrien per les places acostumades. El mètode 
aconseguí reposar momentàniament «los moviments dels pobles», tot i 
que no evità que apareguessin cartells «per plaças y cantons» contra els 
governants municipals, contínuament preocupats perquè «no·s segues-
que gran moviment, scàndol y dan força yreperable», car no podien «fer 
comportar los pobles sens dar-los a menjar».18 Finalment, sembla que 
l’adquisició de blat d’alguns vaixells i l’arribada de diverses trameses 
des dels ports de Tarragona i Tortosa permeté superar els moments més 
difícils de la carestia cap a mitjan abril fins a enllaçar amb la nova collita 
del mes de juny. Tot plegat, la gran quantitat d’informacions i detalls 
proporcionats per les cartes assenyala la importància de la font episto-
lar municipal a l’hora d’estudiar globalment les caresties.

En un altre ordre de coses, el segon dels «càrrechs» constitutius de 
l’ofici dels consellers era el del «regiment de aquesta ciutat», que com-
portava alhora el de «procurar y mirar totes les coses que concerneixen 
la total protectió y conservació de les franqueses, libertats e inmunitats 
a la present ciutat consentides, e als ciutadans y poblats en aquella».19 

Aquesta obligació es traduïa, doncs, en tot un seguit de funcions inhe-
rents que implicaven, d’una banda, el desenvolupament quotidià del 
govern urbà i, de l’altra, la vindicació permanent dels privilegis munici-
pals, bé fos de manera genèrica, referits a la ciutat com a actor polític, 
bé fos particularment, en defensa dels interessos privats dels ciutadans 
de Barcelona. Per això, una bona part de l’activitat epistolar del Consell, 
fins a un 14,5% de les cartes analitzades, s’adreçava a cobrir aquestes 
missions assumides pels magistrats.20 Així, per exemple, pel que fa al 
regiment de la ciutat podem trobar des de missives trameses en bene-
fici dels mateixos consellers fins a d’altres referents a tot tipus d’afers 

19 AHCB, Lletres closes, 44, f. 190rv (28-III-1522) i 192v-195r (1-IV-1522), transcrita al  
doc. 3 de la selecció epistolar; 45, f. 1v-2v (8-IV-1522).
20  Per exemple, hem classificat en aquesta àmplia sèrie els documents de la selecció 
epistolar que apareixen als apartats «El regiment de la ciutat» i «Les llibertats urbanes i les 
constitucions de Catalunya davant la Corona».
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tocants al conjunt de la institució municipal, com ara els que afectaven 
la tasca dels oficials o la marxa de les finances locals. 

Quant a les llibertats i els privilegis urbans, eren eminentment al-
legats pels consellers per garantir el poder que concentraven en les 
seves mans. En conseqüència, les lletres revelen moltes vegades una 
fèrria defensa de la capacitat de decisió del Consell per tal d’influir en 
les decisions de la Corona, per evitar els manaments d’aquesta o per 
imposar una direcció pròpia en els afers urbans a través de les ordina-
cions municipals, que qualificaven de «leys municipals per les quals és 
provehit a la indempnitat de la cosa pública», ja que «si a cascú era lícit 
separar-se de les ordinacions de la ciutat e fer ordinacions particulars 
e contràries, la dita ciutat restaria frustrada e mirarie’s més a les utili-
tats pròpries que al bé comú».21 Així mateix, la retòrica epistolar també 
associava el bé i l’estat de la ciutat a l’observança dels seus privilegis, 
llibertats, usos i costums, pels quals constantment s’al·legava que els 
seus pobladors havien fet nombrosos serveis.

En consonància amb això, els regidors municipals desplegaven la 
seva acció no només en defensa genèrica d’aquestes llibertats, sinó 
també de manera concreta en favor del conjunt d’habitants que «se 
alegra dels privilegis de la dita ciutat», envers els quals sentien la res-
ponsabilitat de no «fallir a la defensió dels dits nostres ciutedans per 
observació dels dits privilegis, ans nostre offici nos obliga a la manu-
tenció de aquells».22 I, en efecte, bona part de les lletres analitzades 
eren trameses en ajuda de ciutadans barcelonins, tant del patriciat 
urbà com ocasionalment d’altres estaments —menestrals, camperols 
o fins i tot «pobres y miserables»—, que rebien la protecció municipal 
per tal d’emparar les seves persones o custodiar la possessió, immu-
nitat i circulació dels seus béns, que recurrentment eren objecte de 
captura, taxació o confiscació per part d’altres poders feudals.  Així, 
nombroses epístoles tenien la finalitat d’alliberar empresonats o se-
grestats procedents de la capital, obtenir beneficis i càrrecs eclesiàs-
tics i civils per a barcelonins —particularment els fills de l’oligarquia 
en aquest cas—, assistir en les causes judicials, evitar contribucions 
fiscals en altres senyorius o protegir els seus havers, com ara deutes i 
censals no pagats, dominis atacats, esclaus fugits i béns robats, confis-

21  AHCB, Lletres closes, 36, f. 191v-192r (22-V-1500), transcrita al doc. 5 de la selecció 
epistolar.
22  AHCB, Lletres closes, 37, f. 6v-7r (22-VIII-1500) i 1rv (22-VI-1500). 
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cats o emparats. En conseqüència, d’una banda, el Consell tenia per-
manentment advocats a l’Audiència Reial amb la missió de gestionar 
molts d’aquests afers, mentre que, de l’altra, adreçava constantment 
missives a les corts, els oficials, les autoritats i els senyors que havien 
de ventilar plets i decidir sobre els interessos que afectaven els ciuta-
dans de Barcelona.23

Altrament, el tercer dels càrrecs que hem identificat com a propis 
del Consell tenia molt a veure amb aquesta defensa global dels privi-
legis de la ciutat i els ciutadans, ja que consistia en la protecció preci-
sa de les mercaderies i el comerç barceloní, raó que motivà fins a un  
8,7% de les cartes enviades en el conjunt dels biennis analitzats.24 Per 
tant, la correspondència municipal mostra clarament la importància 
assolida per la ciutat com a gran nucli mercantil mediterrani i, de fet, 
la retòrica epistolar traspua l’estreta connexió que els governants mu-
nicipals observaven entre el desenvolupament del comerç i la bona 
marxa dels afers urbans.25 Així, a banda de nomenar els cònsols de ca-
talans instal·lats als ports de les principals rutes mercantils i vetllar pel 
correcte funcionament dels mateixos consolats, mitjançaven en moltes 
ocasions per tal que el patrimoni dels mercaders traspassats fora de Ca-
talunya fos reintegrat als seus hereus, de la mateixa manera que també 
intercedien assíduament perquè les autoritats corresponents tornessin 
naus i nòlits naufragats i observessin les franqueses dels ciutadans bar-
celonins, tot restituint els carregaments marcats i els béns empenyo-
rats. Finalment, els consellers s’encarregaven d’altres qüestions tangen-
cials però essencials per al manteniment del «comú comerci», com, per 
exemple, la bona llei de les encunyacions monetàries, «car les monedes 

23  Vegeu, a tall d’exemple, els documents de la selecció epistolar inclosos a l’apartat «La 
defensa dels interessos dels barcelonins i els catalans».
24  Per exemple, hem englobat en aquesta sèrie els documents transcrits a l’apartat «El 
comerç marítim i terrestre» de la selecció epistolar.  Antoni de caPmany n’edità centenars 
en la seva monumental obra Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de 
la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, Antonio de Sancha, 1779-1792, 4 vol.
25  Agustín ruBio vela exposà per al cas de la ciutat de València la transformació de la men-
talitat del patriciat urbà al llarg del segle xiv, que passà de reivindicar la indústria com a 
motor econòmic a centrar-se fonamentalment en el comerç: «Ideologia burgesa i progrés 
material a la València del Trescents», L’Espill, 9 (1981), pàg. 11-38. En aquest mateix sentit, 
els consellers de Barcelona també vinculaven la salut del comerç a la dels ingressos fiscals 
que sostenien les finances reials i les institucions catalanes: «ne redunda gran utilitat a los 
diezmos de Castella y altres reals de vostra majestat y a les generalitats d’estos regnes, les 
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qui són de bona ley e aquelles que ésser deuen egualen tot lo comerç 
del món en univerç e en singular, e lo contrari és cosa perniciosa e 
pestilència general e abhominable», o la persecució dels vaixells pirates 
que actuaven al litoral català, puix que la inseguretat en el trànsit marí-
tim provocava el cessament del «negoci mercantívol».26

En relació amb això, el quart dels «specials càrrechs» que els conse-
llers consideraven com a propi del seu ofici era el de treballar «ab totes 
lurs forçes» per «tenir la ciutat pacífica» i «procurar en conservar en tota 
pau, repòs e tranquilitat los poblats de aquella».27 D’aquesta manera, un 
5,1% de les epístoles analitzades tenien la seva raó de redacció en el man-
teniment de l’ordre públic en diversos contextos: bé contra possibles 
esclats populars com els que es visqueren el 1522 —enmig d’una gran 
carestia i amb les revoltes agermanades dels regnes de València i Mallor-
ca de fons—, bé contra els qui realitzaven deseiximents envers ciutadans 
barcelonins o que havien estat gitats de pau i treva —considerada «una 
de la major regalia» de Catalunya—, o bé contra les violències provoca- 
des per les bandositats que afectaven els habitants de la capital, com  
ara les protagonitzades pels Vilalba contra els Sentmenat, els Sarrià con-
tra els Orta, els Fiveller contra els Bussot o els «hòmens de la Ribera» 
contra els del Raval.28 Així, inicialment aquesta activitat de pacificació no 
només es limitava a la mateixa jurisdicció urbana, sinó que també s’este-
nia a tot el Principat, ja que les lluites de bàndols implicaven «amichs e 
valedors» de molts altres llocs i, d’altra banda, el Consell també intercedia 
o actuava davant de viles, cavallers i grans nobles per tal d’aconseguir el 
«bé y repòs» que mancava quan es produïen conflictes entre ells.

 Finalment, el darrer «càrrech» que per raó de l’«offici de consella-
ria» impel·lia els regidors de Barcelona a trametre cartes ací i allà era el 
d’exercir com a «principals protectors de tots los monestirs y convents 
de dita ciutat» —un 3,1% de les examinades.29 En aquest sentit, com va 
fer notar Nikolas Jaspert, el poder municipal i l’esfera eclesiàstica ur-

quals totes servexen per als ordinaris servicis que fan en les Corts generals» (AHCB, Lle-
tres closes, 52, f. 54rv [28-III-1550], transcrita al doc. 16 de la selecció epistolar).
26  AHCB, Lletres closes, 14, f. 95r-96r (11-VII-1449). Igualment, els magistrats municipals 
consideraven que «la mercaderia» era «un dels singulars membres qui conserven lo món» 
(AHCB, Lletres closes, 14, f. 126v-127r [15-IX-1449]).
27  AHCB, Lletres closes, 14, f. 36v-37r (22-III-1449); 52, f. 32rv (1-VIII-1550).
28  Hem classificat en aquesta sèrie les cartes de la selecció epistolar presents a l’apartat 
«El manteniment de l’ordre públic».
29  AHCB, Lletres closes, 52, f. 27rv (15-V-1550).
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bana estaven estretament imbricats a través de forts lligams en nivells 
molt diversos i, efectivament, la font epistolar en deixa bona prova.30 

Durant tot el període analitzat els consellers, «com a pares de la repú-
blica» de la ciutat, tenien especial cura pel correcte funcionament dels 
establiments monàstics i conventuals radicats al territori urbà, com 
ara els de religiosos franciscans, dominics i agustins o els de monges 
de Santa Anna, Sant Pere de les Puel·les, Pedralbes, Valldonzella, Mont-
sió i molts altres més.31 Així, els defensaven de contribucions fiscals 
indegudes davant la Corona o el papat, els assistien jurídicament en 
causes judicials o intercedien per tal que poguessin rebre les rendes, 
assignacions, lleixes i altres tipus d’ingressos amb els quals es manteni-
en. Igualment, però, s’entremetien en el nomenament dels seus abats 
i priors o vetllaven, alhora, per evitar les conductes desordenades que 
els afectaven, amb l’objectiu que el seu comportament constituís un 
exemple moral: «de continu esvellats en lo que toca a la honra y reputa-
ció, conservació y augment de aquells, molt zelats que lo servey de Déu 
se fassa en dits monestirs tant religiosament que los poblats en dita 
ciutat, del bon exemple de aquells, sien incitats més al servey de Déu e 
moguts a major fervor y devoció». 32 Per això, eren habituals les missives 
als mestres dels ordes religiosos i als abats i les abadesses de les congre-
gacions per tal de posar fi a les controvèrsies i els «escàndols» causats 
pel comportament dels religiosos o per certs conflictes produïts entre 
les mateixes jurisdiccions eclesiàstiques.

En contrapartida, els frares i monjos de la ciutat havien de procu-
rar la protecció espiritual dels habitants de Barcelona mitjançant els 
seus oficis divinals, els seus estudis teologals i la seva predicació i guia 
evangèlica.33 De més a més, ultra aquesta estreta relació, el Consell de 
la ciutat potenciava els nexes amb els principals monestirs de Catalu-
nya, com ara els de Montserrat, Poblet, Sant Cugat, Santes Creus, Escala 
Dei o Sant Jeroni de la Murtra, que tenia sota «singular recomendació» 
i sobre els quals també tractava d’influir a l’hora de triar-ne els caps de 
les comunitats.  Així mateix, en ocasions d’especial importància els ma-

30  Nikolas jaSPert, «El Consell de Cent i les institucions eclesiàstiques: cap a una visió 
comprensiva», Barcelona Quaderns d’Història, 4 (2001), pàg. 108-127.
31  Vegeu algunes d’aquestes missives a l’apartat «L’Església» de la selecció epistolar.
32  AHCB, Lletres closes, 52, f. 27rv (15-V-1549).
33  Una de les cartes que publiquem reflecteix aquesta preocupació dels consellers apli-
cada al cas concret dels esclaus: AHCB, Lletres closes, 1, f. 103r (10-IX-1382), transcrita al 
doc. 22 de la selecció epistolar.
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gistrats municipals cercaven el favor celestial a través de les pregàries 
realitzades en aquests monestirs —car en «la sancta scriptura aparegua 
que la deprecació del just val molt per obtenir gràcia de nostre senyor 
Déu»—, com per exemple succeí el 1435, quan els demanaren l’oració 
per la victòria de l’estol reial contra els genovesos a Gaeta, en plena 
guerra civil per «endressar aquest Principat e signantment aquesta ciu-
tat» o, el 1484, per tal que la «majestat divina» fes arribar a bon port les 
negociacions contra l’establiment de la Inquisició.34

En darrer terme, existien altres institucions d’origen eclesiàstic que 
rebien un patrocini especial del Consell i, en conseqüència, motivaven 
igualment trameses epistolars, com ara l’almoina de la Seu, la Univer-
sitat, l’hospital de la Santa Creu i la casa de les Egipcíaques. Específica-
ment quant a l’hospital, les cartes tenien com a finalitat primordial que 
fossin cobertes les necessitats materials i financeres que permetien do-
nar servei als nombrosos «malalts y criatures» que s’hi aplegaven diària-
ment, mentre que, pel que fa a les Egipcíaques, la majoria estaven adre-
çades a la cerca i captura de les dones que escapaven de la institució, 
una mena de reformatori femení on —pel que es pot deduir del mateix 
contingut de les missives— podien anar a parar des de mullers maltrac-
tades que fugien del seu marit fins a d’altres dones que eren recloses a 
la força per tenir un comportament considerat com a «errant».35

La projecció del poder municipal

Ultra les epístoles originades per l’acompliment dels càrrecs inherents 
a la tasca del Consell, moltes altres —concretament 1.907, un 47% de 
les estudiades—36 estaven vinculades al desplegament del seu propi 
poder, ja fos estrictament executiu, als llocs on el municipi exercia com 

34  AHCB, Lletres closes, 4, f. 98v (10-VIII-1435); 23, f. 42v (15-X-1463); 31, f. 111v-112v (13-
II-1484). La primera citació correspon al document de 1463.
35  Sobre l’hospital en època baixmedieval vegeu, per exemple: Nativitat caStejón do-
mènech, Aproximació a l’estudi de l’hospital de la Santa Creu. Repertori documental 
del segle xv, Barcelona, Pagès, 2007. Sobre el veïnatge espacial d’ambdues institucions 
—l’hospital i les Egipcíaques—, en parla Antoni conejo da Pena, «Noves aportacions a 
l’evolució arquitectònica de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona: segles xvi-xvii», El 
món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, Barcelona, Univer-
sitat de Barcelona, 2003, vol. II, pàg. 539-572.
36  El 4,3% restant correspon a cartes que hem classificat a la sèrie «Altres».



26  UNA CAPITAL MEDITERRÀNIA A TRAVÉS DE LES SEVES CARTES: BARCELONA (1381-1566)

a senyor feudal, o més genèricament el poder d’influència i acció mit-
jançant el qual els governants de Barcelona desenvolupaven la seva 
pròpia voluntat i defensaven la posició preeminent de la ciutat com a 
capital del principat de Catalunya i nucli polític i econòmic de primera 
magnitud. 

Pel que fa al primer cas, sobresurten les 674 missives, un 16,6% del 
total observat, relatives a la gestió de les diverses baronies que van per-
tànyer a Barcelona durant tot o part del període seleccionat, com ara 
una porció del comtat d’Empúries, Flix i la Palma, Montcada, Tàrrega i 
Vilagrassa, Sabadell, Terrassa, Martorell, Elx i Crevillent, Caldes d’Estrac, 
les Franqueses del Vallès o Caldes de Montbui.37 En tots aquests llocs 
el Consell exercí com a senyor feudal i, conseqüentment, havia de re-
córrer amb més o menys assiduïtat al mitjà epistolar —en funció de 
la grandària i el volum d’afers que cadascun requeria— per tal de fer 
arribar les disposicions i ordres corresponents als batlles, síndics i pro-
curadors que actuaven en el seu nom. En relació amb això, una de les 
raons que ocasionava un major enviament de cartes era l’administració 
dels clams judicials entre els particulars de cada lloc, una funció juris-
diccional estretament lligada al domini senyorial, com ho palesa el fet, 
per exemple, que en comprar Marata, Corró d’Amunt i d’Avall —a les 
Franqueses—, una de les primeres actuacions del síndic de la ciutat fos 
la instal·lació de «forques, costell e perxes», i especialment d’una «perxa 
o bastó» al lloc on els seus habitants havien «acostumat de ajustar-se e 
tenir aquí cort e fer juhí».38

Així, tot i que els oficials triats des de Barcelona eren els encarre-
gats de fer justícia en els nombrosos conflictes quotidians, en ocasions 
alguns litigants recorrien directament als consellers per tal que instes-
sin els seus representants locals a perseguir un infractor, resoldre una 
causa o executar el pagament d’un deute. En aquest sentit, de vegades 
s’acabava requerint la presència a la capital dels batlles i de les parts 
implicades o es reclamava l’enviament d’una còpia de les enquestes 
i processos oberts a fi que fossin els advocats del Consell els que hi 
decidissin. I també en consonància amb aquesta facultat judicial, les 
lletres enviades assenyalen igualment que els regidors barcelonins pro-

37  Vegeu un resum general del panorama senyorial català a Coral cuadrada, «Senyors i 
ciutadans: Les senyories catalanes a la baixa edat mitjana», Revista d’Història Medieval, 
8 (1997), pàg. 57-78.
38  AHCB, Lletres closes, 1, f. 95rv (30-X-1382).
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curaven mantenir l’ordre públic en les seves baronies, bo i tractant 
d’apaivagar les bandositats, els possibles esclats populars, les violències 
causades per eclesiàstics que s’acollien a la seva pròpia jurisdicció, les 
bregues recurrents, els segrests i, fins i tot, les baralles intrafamiliars, 
que eren especialment jutjades com a «cosa massa greu de hoyr».39

Altrament, la senyoria barcelonina també es traduïa en la interven-
ció en nombrosos conflictes amb altres poders amb els quals entraven 
en conflicte els habitants de les baronies o xocaven els seus interes-
sos col·lectius.  Així, moltes de les cartes eren adreçades a la Corona, 
el papat i altres senyors i autoritats per tal de defensar els vassalls i 
les institucions dels llocs davant causes judicials, intromissions, atacs 
i incompliments de privilegis. Tanmateix, aquesta custòdia no sempre 
es revelava tan ferma com en el cas dels ciutadans de la capital, una 
situació de la qual deixa bona mostra el fet que a finals del 1535 els 
prohoms de Flix, a causa de la inacció dels consellers, arribessin a ame-
naçar de renunciar al jurament de fidelitat i cercar un nou senyor que 
els protegís de manera efectiva.40  Tot amb tot, l’eloqüència de les mis-
sives justificava el regiment senyorial tant en el «pervenir de la ciutat» 
com en l’«esguart de la baronia» i, si més no en termes generals, sí que 
semblava existir un interès especial en la gestió d’aquestes, atesa la tra-
mesa habitual de cartes adreçades a millorar la diligència i eficàcia dels 
oficials corresponents, i a incrementar la riquesa i les rendes produïdes 
en cadascun dels llocs mitjançant la cura de les infraestructures i l’aug-
ment de la seva població.

Deixant de banda els documents relatius a les baronies, el Consell 
de Barcelona enviava moltes altres lletres, fins a un 11,8% de les ana-
litzades, amb la finalitat de desplegar la seva actuació política en la 
marxa dels afers de la monarquia i de la terra, tot reproduint i poten-
ciant el seu paper com a ciutat «mestra y principal en Cathalunya»,  
que acomplia funcions de «cap y spill de tot lo dit Principat».41  Un dels 
interessos bàsics en aquest sentit era el de preservar la força i la unitat 
del reialenc, raó per la qual els consellers es mostraren especialment 
preocupats per la política d’alienacions del patrimoni reial duta a ter-

39  Vegeu, per exemple, les cartes de la selecció epistolar incloses a l’apartat «Les baronies».
40  AHCB, Lletres closes, 49, f. 135v-136r (29-XII-1535).
41  AHCB, Lletres closes, 44, f. 78v-79r (24-IX-1521), 48v-50v (17-VIII-1521). Vegeu, per 
exemple, algunes de les cartes de la selecció epistolar transcrites a l’apartat «Els afers 
polítics, la diplomàcia i la capitalitat».
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me a final del segle xiv, pel «gran dan e prejudici de aquesta ciutat» que 
causaven els traspassos fets «dins la vegueria de Barcelona e de Vallès» 
o en qualsevol altre lloc del territori, com ara en el cas del castell de 
Bellaguarda, contra la venda del qual al·legaren, entre d’altres coses, el 
jurament d’«uniment» del comtat de Rosselló a la Corona d’Aragó i la 
seva posició estratègica —entre els colls de Panissars i Pertús— com a 
«frontera e portell de Cathalunya envers França».42

Alhora, els governants de Barcelona exercien un clar lideratge sobre 
la resta de nuclis reials, un paper que prenia una especial rellevància 
en els moments en què els estaments i la monarquia s’aplegaven per 
celebrar Corts. D’aquesta manera, en algunes de les cartes trameses 
en ocasió de les assemblees —a través de les quals es pot resseguir 
amb extrem detall l’evolució dels tractaments duts a terme pels síndics 
municipals—, la ciutat comminava d’altres, com ara Lleida o Girona, 
a mantenir una «bona unitat e concòrdia» amb l’opinió barcelonina, 
presentada com la més convenient per als representants de «les ciutats 
e viles reyals», entre d’altres motius per la contraprestació que això 
comportaria: «los síndichs de aquesta ciutat faran semblant vers los dits 
vostres síndichs».43 Igualment, els consellers traslladaven instruccions 
als seus enviats per tal d’assegurar el correcte funcionament de les 
reunions parlamentàries i perquè negociessin amb la resta d’assistents 
la presentació de les proposicions que interessaven la ciutat: «veureu y 
sentireu y tentareu ab los dits staments si los capítols en dit memorial 
contenguts se deuen presentar y si presentant-los se porien obtenir».44 

Així mateix, la ciutat de Barcelona intercedia recurrentment per la 
resta de nuclis reials davant el monarca o altres senyors per qüestions 
jurisdiccionals i politicofiscals, com ocorregué el 1449 quan els regidors 
sol·licitaren —sense èxit— l’anul·lació d’un maridatge reial que aquells 
havien de pagar, bo i al·legant tant la feixuguesa del tribut —«los rams 
dels arbres se rompen quant són massa carregats del fruyt e no poden 
madurar»— com les «libertats de la pàtria, les quals [...] ab tant studi e 
treball per incolumitat de la cosa pública, ab escampament de sanch 
e ab despeses de grans donatius, han obtengudes e impetrades».45 En 

42 AHCB, Lletres closes, 1, f. 183v-184v (10-IV-1383) i 117v-118r (10-XII-1382).
43 AHCB, Lletres closes, 15, f. 43r (21-IV-1450).
44 AHCB, Lletres closes, 49, f. 166r-167v (18-VIII-1537). 
45 AHCB, Lletres closes, 14, f. 124v-125v (13-IX-1449). Els consellers també intervenien 
davant d’altres senyories, com, per exemple, quan ho van fer amb el papa per certes 
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relació amb això, val a dir que, més enllà de la capital i del reialenc, el 
discurs oficial dels dirigents barcelonins justificava les seves actuacions 
en la cerca del «benavenir de la cosa pública» i «no ten solament de 
aquesta dita ciutat». Consegüentment, tant a les Corts com fora d’elles, 
es feien ressò dels greuges reclamats per «tot lo dit Principat», alhora 
que es presentaven com els zeladors de les «libertats de la pàtria» i les 
«constitucions de Cathalunya»,46 enteses en clau de manteniment de 
l’statu quo polític i social davant les actuacions contràries de la Corona, 
puix que, com ells mateixos escrivien: «és molt pertinent cosa als reys 
e prínceps ornar sos vassalls de libertats e franqueses, però encare és 
cosa pus covinent que aquelles que an los sien conservades e en res no 
prejudicades, e no és cosa pus covinent a la majestat reyal que servar les 
libertats, car deffenen los reys e los regnes».47

Amb tot, malgrat que adesiara es parlés d’alguna «injustícia als catha-
lans feta», com ara que fossin «privats de obtenir les dignitats en lo dit 
Principat fundades e instituïdes», el canal epistolar no reflecteix gaire 
actuacions directes del Consell en defensa dels qui no eren concre-
tament ciutadans de Barcelona. El cas esmentat de les dignitats, per 
exemple, estava ocasionat per la negativa a Bernat Salba, «nadiu y ori-
ginari de aquesta ciutat»; i així mateix, quan els consellers intercediren 
per la redempció de 150 habitants d’Amposta presos per fustes mu-
sulmanes el 1521, ho feren especificant que en aquest cas sentien «de 
lur desaventura no menys que si fossen nostres conciutedans, axí per 
ésser tots jermans en Hiesuchrist com encara per ésser poblats en lo 

«perturbacions» que el bisbe de Girona causava «en tota la república de aquella ciutat» 
(AHCB, Lletres closes, 44, f. 178v-179v [14-III-1522]). 
46 AHCB, Lletres closes, 14, f. 124v-125v (13-IX-1449).  Aquesta vigilància era compartida 
amb els diputats del General, que es declaraven obligats a «mantenir e deffendre les 
constitucions generals de Cathalunya e capítols de Cort» (Josep Perarnau, «Felip de Ma-
lla, president de la Generalitat de Catalunya, defensa la vila de Cervera de les vel·leïtats 
dels Trastàmara», Arxiu de Textos Catalans Antics, 27 [2008], pàg. 87-113, doc. núm. 1 
[15-IV-1427]).
47 AHCB, Lletres closes, 14, f. 90v-92r (8-VII-1449). Els consellers fins i tot ordenaren es-
pecíficament als síndics de Barcelona enviats a les Corts que s’encarreguessin de donar 
la imatge de la ciutat com a rectora de tot el Principat: «per avant apparega que aquesta 
ciutat ha fet lo degut per lo benavenir del principat de Cathalunya, qui és una preciosa 
part del heretatge del senyor rey, e del qual Principat aquesta ciutat és la principal part e 
la ciutat mestre de aquell» (AHCB, Lletres closes, 14, f. 85r-86r [19-VI-1449], transcrita al 
doc. 32 de la selecció epistolar).
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principat de Catalunya, del qual Barcelona és la ciutat mestre y prin-
cipal».48 En tot cas, aquesta consciència de capitalitat i de domini pre-
eminent sobre el destí dels catalans generava també correspondència 
amb altres poders feudals, ja fos perquè aquests feien certes demandes 
al municipi o perquè eren els mateixos consellers els qui desitjaven 
desenvolupar relacions diplomàtiques amb grans nobles catalans que 
els podien auxiliar a la cort reial, a la del titular del Sacre Imperi o a la 
cúria pontifícia.49 Igualment, la capitalitat era el factor clau pel qual els 
consellers tenien cura de la defensa del Principat enfront d’enemics 
exteriors, com ho eren recurrentment els francesos que entraven pel 
nord i els musulmans que atacaven per mar, la qual cosa ocasionava 
una notable mobilització epistolar.50

D’altra banda, també podem considerar com a afers polítics els re-
latius als grans conflictes civils que es produïren durant els biennis es-
tudiats, com ara l’enfrontament del rei contra el comte d’Empúries de 
1381-1383, la conflagració de 1462-1472 o la segona guerra remença  
de 1484-1485. No obstant això, en la classificació de les raons epistolars 
realitzada hem preferit destriar-ne les cartes relacionades amb aquestes 
confrontacions, ja que, si més no en els dos darrers casos, l’activitat epis-
tolar quedava pràcticament paralitzada per l’especial conjuntura que 
generaven.  Així, fins a un 64,3% de les cartes de 1461-1463 i un 48,9% 
de les del bienni 1483-1485 contenen informacions relatives a l’orga-
nització i la marxa de la host barcelonina, la circulació d’informacions 
bèl·liques, la realització de demandes específiques ocasionades per les 
circumstàncies i, en definitiva, la gestió i participació directa en aques-
tes lluites.51 Malgrat que entre tots els biennis arriben a conformar un 
14,7% del total de les cartes analitzades, cal destacar que aquesta situa-
ció es produeix bàsicament pel fet que moltes de les lletres redactades 

48 AHCB, Lletres closes, 44, f. 21r-22r (28-II-1521) —transcrita al doc. 13 de la selecció 
epistolar—, 106r-107r (7-XII-1521). També quan s’intercedí aquest mateix any per «qual-
sevol cathalans» que volguessin tornar des de la València agermanada a «lur pàtria», la raó 
principal radicava en el regrés de diversos mercaders barcelonins (AHCB, Lletres closes, 
44, f. 75v-77r [11-IX-1521]).
49 caPmany, per exemple, edità una carta de felicitació a l’emperador Segimon per la seva 
coronació a Roma (Memorias históricas sobre..., vol. II, doc. 135 [7-IX-1434]).
50 Vegeu, per exemple, les dues cartes de la selecció epistolar incloses a l’apartat «La 
defensa del territori».
51 En aquest motiu epistolar hem classificat les missives de la selecció epistolar presents 
a l’apartat «Els grans conflictes civils». 
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llavors s’enviaven alhora a una multitud de destinataris; per exemple, un 
mateix text del 21 de maig de 1462 es va trametre a vint-i-vuit recep-
tors diferents, bàsicament cònsols, jurats, paers, consellers i procuradors 
de tot el territori català. Per tant, és necessari matisar la representativi- 
tat de les lletres motivades pels conflictes bèl·lics dins del conjunt gene-
ral de l’activitat epistolar barcelonina, ja que, sens dubte, hi ha elements 
de biaix que n’augmenten el volum.

En darrer terme, l’última de les grans raons que originaven la trame-
sa d’epístoles era l’intercanvi d’informacions i «continuats avisos» amb 
la institució reial i amb altres ciutats i viles, sobre l’estat de la terra, les 
batalles, les revoltes, els «moviments de pesta», el mateix funcionament 
de la vida municipal i tota mena de noves i rumors que es difonien per 
la capital.  Així, per exemple, a començaments de 1382 els consellers co-
municaven al monarca la mort de l’infant Pere d’Aragó, una notícia que 
havia arribat a través de la correspondència particular d’un mercader 
català establert a Pisa, mentre que el 1435 es dirigien a les principals 
autoritats de la Corona per informar-les sobre la «cruel nova» del naufra-
gi i la pretesa mort d’Alfons el Magnànim, un rumor escampat a partir 
d’una lletra enviada als cònsols de Perpinyà per un «fflorentí habitant 
en Monpeyler» i que no es pogué desmentir fins a uns dies després. En 
altres ocasions, però, la transmissió d’informació es produïa a instància 
de part, com ara en el cas de les preguntes realitzades pels jurats giro-
nins i tortosins sobre la contribució dels eclesiàstics en les imposicions 
i la tria dels consellers municipals, respectivament, o les demandes  
dels magistrats valencians i calleresos sobre les «serimònies de la pre-
sent ciutat».52

52 Vegeu, a tall d’exemple, les cartes que hem transcrit a l’apartat «Notícies i informacions» 
de la selecció epistolar.
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L’art de transmetre ordres, precs i súpliques

Ja des del segle xiii les cartes enviades arreu d’Europa seguien les 
fórmules de l’ars dictaminis nascuda a la península Itàlica durant la 
centúria anterior.  Aquesta era l’art d’escriure epístoles segons unes 
normes de forma i composició bastant estrictes que seguien cinc parts: 
la salutatio al destinatari de la carta; l’exordium o captatio benevolen-
tiae, una introducció destinada a guanyar el favor del receptor; la nar-
ratio o exposició de fets relatius a la demanda; la petitio o requeriment 
realitzat; i la conclusio, amb el comiat o clàusula de cortesia, la data tò-
pica i cronològica i, en el seu cas, la clàusula de sotmetiment.53 Aquesta 
estructura és la mateixa que trobem a les còpies de les missives redac-
tades per l’escrivania municipal de Barcelona, si més no quan s’adrecen 
a dignitats importants, ja que en dirigir-se a autoritats o particulars del 
mateix nivell o inferior se solia prescindir de l’exordi i, altrament, en 
fer-ho a oficials de la ciutat o vassalls de les baronies, la salutació inicial 
era substituïda per la intitulació dels mateixos consellers, alhora que 
desapareixia la clàusula de sotmetiment final.54

Així, doncs, el conjunt de lletres analitzades constitueix formalment 
una unitat documental bastant compacta, sense a penes modificacions 
considerables entre 1381 i 1566. En primer lloc, la llengua de les cartes 
era invariablement el català, excepte quan anaven destinades a alts càr-
recs eclesiàstics o autoritats estrangeres de fora de la península Ibèrica, 
moment en què es recorria al llatí.55 D’igual manera, les diferents clàu-
sules de salutació, cortesia i sotmetiment es reproduïen d’una manera 
estable, tot i que s’hi poden percebre canvis lleugers al llarg del temps, 
segons veurem a continuació. Únicament en el bienni de finals del se-

53 James J. murPhy, Three Medieval Rhetorical Arts, Berkeley, University of California 
Press, 1971; Alain Boureau, «La norme épistolaire, une invention médiévale», dins Roger 
chartier (dir.), La correspondance. Les usages de la lettre au xixe siècle, París, Fayard, 
1991, cap. 2; Gonzalo Pontón, Correspondencias. Los orígenes del arte epistolar en 
España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; Malcolm richardSon, «The Ars dictaminis, the 
formulary and medieval epistolary practice», dins Carol PoSter i Linda C. mitchell (ed.), 
Letter-Writing Manuals and instruction from Antiquity to present, Columbia, The Uni-
versity of South Carolina Press, 2007, pàg. 52-66.
54 De vegades, a més a més, s’hi pot trobar la subscripció del conseller que ha ordenat 
l’escriptura de la carta tot just darrere de la data cronològica. Sobre el procés de redacció 
de les lletres municipals, vegeu ruBio vela, L’escrivania municipal...
55 En el cas de les cartes trameses a autoritats que empraven l’àrab, com les del nord 
d’Àfrica, sembla que es redactaven en català i posteriorment eren traduïdes.
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gle xiv sembla observar-se una major diferència, reflectida si més no en 
el fet que el registre arxivístic és menys acurat, tot oblidant en ocasions 
l’anotació del nom dels destinataris, o en la menor rigidesa de l’estruc-
tura de les missives, en les quals, per exemple, no sol aparèixer cap 
fórmula de comiat —excepte, esporàdicament, en algunes adreçades 
al rei. En relació amb això, cal destacar que, com hem explicat anteri-
orment, la sèrie epistolar es trenca el 1393 i no reapareix fins al 1433,  
moment a partir del qual es pot copsar que el Consell vetllava ferma-
ment per enregistrar i sistematitzar les lletres enviades. En aquest sen-
tit, els escrivans municipals devien comptar amb formularis que els 
ajudaven a redactar-les de manera plenament reglada; això explicaria 
la repetició de formes epistolars diverses en funció de la jerarquia dels 
destinataris.  Així, depenent de la posició social de qui rebia la car-
ta, l’estil i la retòrica variaven: existia una notable diferència entre les 
adreçades als grans poders, les dirigides a autoritats equiparables als 
consellers municipals i les trameses als qui se situaven per sota d’ells.56

En primer lloc, el tractament dels destinataris en les salutacions man-
tenia sempre una clara distinció en funció del rang i responia a unes 
fórmules establertes, encara que al si d’alguns nivells s’observen certes 
innovacions a partir del regnat de Ferran el Catòlic. El tractament de 
les dignitats reial, imperial i eclesiàstica solia quedar circumscrit a les 
formes «molt alt e molt excel·lent», «molt notable e molt excel·lent», «sa 
excel·lent cathòlica e imperial magestat», «sa cesàrea, cathòlica y real 
magestat», «il·lustre e reverendíssimo», «molt reverend pare en Christ» o 
similars. En el pol oposat, els oficials i les autoritats de les baronies de 
la ciutat rebien simplement la qualificació d’«amats nostres», però, en 
canvi, els particulars i les autoritats de rang semblant al de Barcelona 
passaren de ser tractats d’«honorables» o «molt honorables e molt savis» 
a compartir aquest tractament amb altres de nous des de la dècada 
de 1480, com ara el d’«honorable y molt virtuós», «molt magníffich» 
o, sobretot, el de «molt magníffichs y de gran providència».57 Al ma-

56 Per exemple, a Nuremberg s’ha conservat un formulari escrit pel mateix secretari mu-
nicipal el 1462 que regulava amb detall totes aquestes gradacions (Buchholzer-rémy, 
Une ville en..., pàg. 169-170).
57 Concretament, en el cas dels governants municipals de les ciutats més importants de 
Catalunya i de la Corona es pot percebre que si bé en 1381-1383 eren qualificats de for-
ma general de «molt honrats e molt savis», en 1433-1435 havien passat a ser considerats 
«molt honorables e molt savis»; el primer tractament, en canvi, es mantingué per a les 
viles de menor grandària. 
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teix temps, des d’aquesta època també sembla detectar-se un augment  
de la deferència cap als grans senyors laics, tot afegint al tractament de 
«molt noble» els d’«excel·lent» o «spectable». En conseqüència, sembla 
que hi hagué una tendència al reforçament de la dignitat de les capes 
dirigents, ja fos per una simple modificació de les regles protocol·làries 
o per una intensificació de la jerarquia sociopolítica.

Igualment, les clàusules de cortesia dels comiats també experimen-
taren una certa evolució, car els escrivans acabaren per concentrar les 
diferents formes d’encomanar-se a la Trinitat, a l’Esperit Sant i a Déu 
en la figura d’aquest darrer exclusivament.  Així, mentre que durant les 
dècades centrals del segle xv les fórmules majoritàries eren «tengue-
us la Sancta Trinitat [lo Sanct Esperit o nostre Senyor] en sa guarda», 
«sie lo Sanct Esperit vostra endreça», «sia la divinitat vostre guarda» o 
semblants, novament des de començaments del regiment del Catòlic 
aquestes canviaren per tal de limitar-se a certes variacions al voltant 
de «sia nostre senyor Déu vostra protecció e guarda», «nostre senyor 
Déu vulle tenir en sa contínua protecció» i, majoritàriament, «conserve 
e prospere nostre senyor Déu vostra magnífica y virtuosa persona com 
desige» per als particulars i «nostre Senyor les providències y magnifi-
cències vostres guarde com desíjan» per a d’altres governants urbans. 
Concretament, pel que fa als comiats de les cartes adreçades als grans 
personatges, com els reis o el papa, aquells també anaren canviant, tot 
i que bàsicament se centraren sempre en un bon desig conjunt cap a 
les seves persones i el bon govern dels seus dominis —o també, si era 
el cas, els èxits militars. Per exemple, durant el bienni 1381-1383 des-
taca la fórmula «Déus, senyor, vos do bona vida e longa», bo i afegint de 
vegades «e victòria dels enemichs», mentre que durant la part central 
de la centúria següent ho fa la fórmula «la vostra molt excel·lent per-
sona vulle nostre Senyor conservar per molts anys al regiment de sos 
regnes e terres beneventuradament e votiva», i a partir de 1483-1485 
hi ha multitud de variacions, com ara «nostro senyor Déu conserve 
e prospere la sancta persona vostra ab benaventurat regiment de la 
sancta Sglésia sua» —al papa— o —al rei— «conserve nostre senyor 
Déu la vida y stat reyal per lonch temps al felicíssimo regiment de sos 
regnes e terres». 

Per contra, les clàusules finals de sotmetiment es mantingueren 
pràcticament inalterades al llarg del temps, tot diferenciant clarament 
les adreçades als pontífexs i els monarques, segons les quals els conse-
llers, com a «humils súbdits i vassalls», besaven respectivament els peus 
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o les mans d’aquells, de tota la resta, dominades per la fórmula «humils 
e devots servidors» en el cas d’altres grans senyors i, sobretot, «los con-
sellers de Barcelona, a vostre honor apparellats», una fórmula que sem-
bla que només començà a mudar a partir de mitjan segle xvi per «a la 
complacència de vostres magnificències, los consellers de Barcelona», 
la qual manifestava una cortesia més intensa cap als destinataris, segons 
que ho palesa el fet que inicialment només s’emprés en les cartes adre-
çades a nobles i dignitats eclesiàstiques. 

D’altra banda, les diferències més notables causades per la distinció 
jeràrquica dels receptors es produïen en el mateix desenvolupament 
dels components centrals de les epístoles, els més importants, ja que 
eren els destinats a tractar d’aconseguir la realització de la demanda 
dels consellers, sempre que no tinguessin com a missió principal l’agra-
ïment d’un determinat favor o la transmissió d’informacions. En aquests 
casos, minoritaris, els verbs dispositius solien ser, d’una banda, «regraci-
am» o «grahim» i, de l’altra, «notificam», «certificam» o «significam», mit-
jançant els quals es feien circular les comunicacions que interessaven 
les parts.  Altrament, la immensa majoria de les cartes tractaven d’obte-
nir una actuació concreta dels interlocutors mitjançant l’ordre, el prec 
o la súplica, segons la posició simbòlica de cadascun respecte de la 
ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, al llarg del temps s’utilitzaven 
invariablement uns determinats verbs i complements de mode per a 
cada receptor, que només canviaven lleugerament en funció de la ur-
gència de la petició o altres circumstàncies ocasionals. 

Per exemple, l’expressió bàsica emprada per transmetre ordres 
als oficials i procuradors que gestionaven les baronies era «vos de-
him e manam expressament», mentre que els enviats i comissionats 
per l’urbs solien rebre les peticions mitjançant el prec i l’encàrrec: 
«pregam y encarregam-vos molt». Pel que fa a les autoritats dels car-
rers, les parròquies i les mateixes baronies de Barcelona, el nivell de 
requeriment baixava usualment al simple prec: «vos pregam».  A partir 
d’ací, en les lletres adreçades a viles i ciutats, autoritats estrangeres, 
nobles, eclesiàstics i oficials amb poder, entraven en joc les relacions 
d’amistat i els precs es realitzaven sempre «molt affectadament», «ab 
molt gran affecció» o «quant més afectuosament» es podia. En darrer 
terme, en el cas dels grans senyors —papes, sobirans o nobles desta-
cats a la cort reial— la petició prenia forma de súplica: «supplicam 
affectadament», «humilment supplicam», «ab major humilitat que po-
dem supplicam», etc.
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Ultra això, dins d’aquest mateix camp d’afectes recíprocs,58 moltes 
de les missives explicitaven els motius pels quals els interlocutors ha-
vien d’intervenir en favor del municipi. Si unes vegades es mostrava 
l’«anuig» o la «gran admiració» per una actuació contrària als interessos 
de la ciutat, tot amenaçant amb accions que ultrapassaven la simple 
demanda epistolar, en altres ocasions es ressaltava la complaença, la 
gratitud i la recomanació que l’acompliment de la sol·licitud realitzada 
comportaria. D’aquesta forma, els consellers s’encarregaven d’emfa-
sitzar l’«assenyalat plaer» que tant ells com la ciutat obtindrien d’una 
resposta afirmativa, la qual menaria al seu agraïment i la seva bona 
voluntat envers les posteriors demandes dels altres: «Rescrivints-nos 
ab tota confiança de tot quant pugam fer per vostres pler e honor». 
En aquest sentit, a més a més, cal destacar que també la intensitat del 
reconeixement quedava jerarquitzada, des dels usuals «vos grahirem» 
o «molt vos grahirem» fins als «reputarem a singular mercè» o «ho repu-
tarem a singular gràcia e mercè», reservats a les més altes instàncies i 
els agraïments més sentits. Finalment, en certes ocasions els consellers 
proclamaven la justícia de la demanda per tal de mostrar les bondats 
de la seva consecució —«farets lo degut»—, mentre que en altres ca-
sos, quan podien fer-ho, s’afanyaven a ressaltar les bones qualitats de 
l’interpel·lat o els seus vincles filials, fraternals, històrics i patriòtics 
amb la ciutat. 

Així, per exemple, un dels arguments bàsics expressats en les 
epístoles per a la correcta actuació de les parts era el de la confi-
ança en els ciutadans industriosos i diligents, dels quals s’esperava 
que treballessin per a la ciutat com a conseqüència de l’estima que li 
professaven i l’honra que això els reportaria: «la fiança nostra és que 
vós, per lo que sou affectat a les coses de aquesta ciutat y per vostra 
acostumada prudència y diligència, dareu orde».59 Un lligam encara 
més fort que les mateixes aptituds i l’honorabilitat del receptor era el 
seu nexe afectiu i familiar amb l’urbs, puix que en moltes ocasions es 
recorria a un oriünd d’aquesta per tal que, com a «bon fill» i «natural» 
de Barcelona, intercedís per l’acompliment d’allò demanat a la mis-

58 Vegeu sobre això Reginald hyatte, The Arts of Friendship. The Idealization of  
Friendship in Medieval and Early Renaissance Literature, Leiden, Brill, 1994.
59 AHCB, Lletres closes, 44, f. 172v-173v (12-III-1522). En altres casos es parlava de la 
«molta confiança» que es tenia en el destinatari o de la seva «legalitat y diligència», «virtut, 
indústria y saber» o «molta fama». 
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siva.60 Així mateix, si el destinatari era algun consell municipal de la 
Corona d’Aragó. els vincles al·legats eren la «fraternitat e concòrdia», 
la «bona fraternitat y amor», la «confederació» o la «molt gran y antigua 
amistat» que existia amb la capital catalana,61 mentre que si ho era 
de Castella, a partir del regnat del Catòlic es clamava el fet d’«ésser 
tots de un rey e senyor». D’igual manera, el nexe patriòtic i el lligam 
històric amb Catalunya també eren objecte recurrent de vindicació, 
en adduir la condició de «bo y vertader cathalà» dels receptors o els 
actes a «defensió de aquesta terra» que les grans famílies nobiliàries 
havien de realitzar tot «seguint e imitant los loables vestigis e costums 
dels il·lustres pregenitors seus».62

En darrer terme, una altra de les vies per tractar d’aconseguir l’efec-
te desitjat per les missives era la de construir una retòrica curosa i bella, 
especialment emprada en les lletres dirigides a les grans dignitats o que 
tocaven afers de summa importància. En aquest sentit, tot i que desco-
neixem la composició concreta de l’escrivania municipal de Barcelona 
al llarg del temps,63 és ben cert que algunes de les cartes palesen la 
bona formació dels seus integrants i el seu virtuosisme a l’hora d’elevar 
la qualitat literària de l’escriptura epistolar.  Així, com es pot comprovar 
en alguns dels textos adreçats als reis, hi podien aparèixer nombroses 
referències bíbliques, per exemple, «segons feu la reyna Ester en con-
servació del poble de Israel» com a model d’actuació per a la reina 

60 Aquesta estratègia era molt recurrent i, per exemple, les cartes dirigides als monarques 
gairebé sempre eren trameses a altres personatges presents a la cort reial, alguns d’ells 
naturals de Barcelona, que intercedien per la ciutat.
61 A més a més, l’origen comú de catalans, valencians i balears a la Mediterrània era també 
apel·lat amb freqüència, per exemple en la voluntat mostrada de tractar els mallorquins 
«com si eren uns altres cathalans» o a l’hora de demanar un favor dels governants de 
Càller perquè «tots siam cathalans e procehits de una mateixa massa» (AHCB, Lletres 
closes, 23, f. 18rv [13-XI-1462] i 7v-8r [21-VII-1462], transcrita al doc. 1 de la selecció 
epistolar). D’altra banda, els consellers barcelonins també argumentaven de vegades la 
importància poblacional catalana en la conquesta valenciana: «lo regne dels quals és stat 
conquistat ab sforç, soccorsos y serveys precípuament de catalans, y los dits valencians 
y la major part dels hòmens de noblesa y condició haver treta lur orígine y prosàpia de 
Cathaluña» (AHCB, Lletres closes, 44, f. 21r-22r [28-II-1521], transcrita al doc. 13 de la 
selecció epistolar).
62 AHCB, Lletres closes, 44, f. 184v-185v (20-III-1522).
63 Vegeu les indicacions de Josep Antoni igleSiaS FonSeca, «El bibliòfil Bernat d’Esplugues 
(† 1433), notari i escrivà del Consell de la ciutat», Barcelona Quaderns d’Història, 5 
(2001), pàg. 57-78; Sierra valentí, «Lletres dels consellers...».
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Maria, o es podia recórrer igualment a l’ús d’intenses metàfores per tal 
de reclamar actuacions enèrgiques: «que lo foch no s’ensena massa, car 
al començament, abans que sia molt pres, se apaga ab pocha aygua, e 
com és molt encès e que y sobrevingue vent, ell ha a ffer son cors, que 
no y basta aygua per apagar-lo».64

Tot plegat, aquests recursos i aquest estil epistolar en el seu con-
junt formen part d’un marc general europeu, segons que ho palesa la 
confrontació amb altres casos que mostren unes característiques sem-
blants en tots els paràmetres analitzats, bo i seguint les normes bàsi-
ques de l’ars dictaminis.65 En relació amb això, la comparació amb les 
missives valencianes i mallorquines coetànies, que són pràcticament 
idèntiques quant a la seva evolució formal, no deixen lloc al dubte so-
bre els intensos vincles entre les diverses capitals de la Corona d’Aragó 
i la pertinença a un espai cultural comú durant la tardor de l’edat mit-
jana i principis de l’edat moderna.66

64 AHCB, Lletres closes, 14, f. 85r-86r (19-VI-1449); 15, f. 15r-16r (25-II-1450), transcrites als 
doc. 32 i 35, respectivament, de la selecció epistolar. Igualment s’hi podien incloure dites, 
com ara: «en aquestes parts antigament [...] se dehia: “Fe de mercader, hajats-la per certa 
ab pacte ferm e virtuós”» (AHCB, Lletres closes, 14, f. 136v-138r [3-X-1449], transcrita al 
doc. 8 de la selecció epistolar).
65 Roger auBenaS, Recueil de lettres des officialités de Marseille et d’Aix (xive-xve siè-
cles), París, A. Picard, 1937-1938, 2 vol.; Charles vulliez, «L’ars dictaminis, survivances 
et déclin, dans la moitié nord de l’espace français dans le Moyen Age tardif (mil. xiiie – 
mil. xve siècles)», Rethorica, 19 (2001), pàg. 141-153; Pierre chaPlaiS, English diplomatic 
practice in the Middle Ages, Nova York, 2003; Buchholzer-rémy, Une ville en... 
66 Vegeu Vicent Baydal Sala, ««Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València 
i Palma entre els segles xvi i xvii (c. 1510 – c. 1630)», Scripta, 1 (2013), pàg. 105-136.
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La xarxa de connexions territorials d’una capital

A través de les lletres portades per correus i missatgers bé als enviats, 
ambaixadors i comissionats de la ciutat, bé a altres autoritats i parti-
culars, l’activitat i la influència dels governants de la capital catalana 
s’estenia al llarg d’un extens àmbit territorial, bo i tractant d’acomplir, 
com hem vist, els seus deures públics i defensar prioritàriament els in-
teressos del mateix poder municipal i els seus conciutadans. En aquest 
sentit, mitjançant l’anàlisi geoestadística de les dades extretes dels deu  
talls documentals examinats podem accedir a una perspectiva determi-
nada de la xarxa de connexions de la ciutat, si més no la que és aprehen-
sible des del focus de les cartes enviades pel Consell de Barcelona.  Per  
tal de procedir a aquest tipus d’estudi, en primer lloc, hem decidit dei-
xar de banda totes les adreçades al rei, la reina o els lloctinents gene-
rals, així com a persones que acompanyaven les seves corts —pel seu 
ofici, per la celebració d’assemblees parlamentàries o per altres cau-
ses—, i també als exèrcits en campanya o, evidentment, als particulars 
que no hem pogut vincular a un lloc exacte. D’aquesta manera, podem 
traçar una visió geogràfica més equilibrada, sense els biaixos produïts 
pel canvi recurrent d’ubicació del poder monàrquic al llarg del perí-
ode seleccionat, tot tractant de mostrar les connexions efectives de 
Barcelona amb altres territoris mitjançant la correspondència munici-
pal.  Així, les missives descartades per les raons susdites són 1.357, un 
33,4% del total —majoritàriament destinades a les corts reials—,67 de 
manera que la resta, 2.704, gairebé dos terços del conjunt, conformen 
la massa documental sobre la qual hem realitzat les següents anàlisis 
estadístiques i geogràfiques.

Globalment, el primer que destaca, com és ben lògic i com es pot 
observar a les figures 3 i 4,68 és la clara preeminència de les relacions 
epistolars amb destinataris ubicats a Catalunya, on es concentren 1.923 
missives, un 71,1% del total, per 781 trameses a la resta de territoris, 
un 28,9%. En aquest sentit, centrant-nos exclusivament en el Principat 

67 Fins a un 22,2% de les 4.061 cartes analitzades s’adreçaven al poder monàrquic: 188, 
un 4,6%, directament al rei; 115 a la reina, un 2,8%; 139 als síndics de Corts, un 3,4%; i les 
462 restants, un 11,4%, a persones que llavors es trobaven a la cort reial. L’altre 11,4% que 
hem separat de la mostra correspon als lloctinents de Catalunya i els particulars sense 
una ubicació estable a ciència certa, com ara els mestres provincials dels ordes religiosos, 
nobles de primer rang, enviats en trànsit o comissionats per comprar forment.
68 Les figures citades als capítols 4 i 5 es poden consultar a les pàgines 51-84.
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(vegeu les figures 5 i 6), sobresurten especialment les trameses a les di-
verses baronies de Barcelona, així com als carrers i parròquies de la ciu-
tat, fins a formar un 49,6% de les cartes trameses dins de les fronteres 
catalanes. En concret, les dirigides a les baronies arriben a representar 
un 34,6%, distribuïdes entre les 207 de la senyoria del comtat d’Empú-
ries, les 205 de Flix, les 71 de Tàrrega i Vilagrassa, les 62 de Montcada, 
les 58 de Caldes de Montbui —11 abans de pertànyer a la ciutat—, les 
30 de Sabadell, les 29 de Caldes d’Estrac i les 26 de Terrassa (vegeu la 
figura 7). D’altra banda, el nombre de lletres dirigides a carrers i parrò-
quies conforma un 15% bastant repartit, dins del qual ressalten les 24 
lletres enviades a Igualada, 18 a Mataró, 16 a Moià o 12 a Badalona. 69  Tot 
plegat, com es pot comprovar a la figura 5, la font epistolar revela una 
intensa relació amb les possessions senyorials i els llocs dependents de 
Barcelona, amb un extrem a l’Empordà —que desapareixeria després 
de la guerra civil— i l’altre a Flix, però especialment concentrats a les 
comarques centrals de Catalunya.

Quant a la resta de cartes, la majoria d’elles, un 32,1%, quasi un terç 
del total català, estan dirigides bé a les autoritats municipals —23,9%—, 
bé a oficials reials o altres particulars —8,2%— residents a la resta de 
ciutats i viles del Principat. En aquest apartat (vegeu la figura 8) des-
taquen les 67 connexions epistolars amb Tortosa, moltes d’elles per 
qüestions d’abastament frumentari, les 47 de Perpinyà i de Girona, les 
46 de Lleida, les 35 de Tarragona i de Cervera, les 28 de Vic, les 22 de 
Puigcerdà o les 18 de Manresa.  Així, doncs, com es pot observar a la 
figura 9, podem dir que la relació epistolar amb altres nuclis urbans 
catalans se centrava prioritàriament en les ciutats més importants del 
territori, a les quals caldria sumar un gran nombre de poblacions situa-
des al llarg de la zona costera. 

Finalment, el 18,3% de lletres restants està conformat per un 6,4% 
enviades a eclesiàstics, un 5,7% a nobles, un 3,8% a mercaders i un 
2,4% per als patrons de vaixells que navegaven per les aigües properes 
al litoral català i dels quals es requeria algun afer especial.  Així, entre 
les cartes trameses als primers destaquen les adreçades al bisbe de 
Barcelona i l’arquebisbe de Tarragona o els seus oficials, seguides per 

69 Sobre els carrers de Barcelona vegeu M. Teresa Ferrer mallol, «Viles i llocs associats 
a Barcelona a l’Edat Mitjana. El carreratge», dins El món urbà a la Corona d’Aragó del 
1137 als decrets de Nova Planta, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, vol. III, pàg. 
293-314.
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les connexions establertes amb els bisbes de Girona, Vic i Urgell, i els 
monestirs de Poblet, Montserrat, Sant Cugat i Santes Creus (vegeu la 
figura 12). Quant als segons, sobresurt la correspondència amb alguns 
dels grans nobles catalans, com els Cardona, Urgell i Empúries, o es-
pecialment amb certs cavallers del Vallès, amb qui es contactava per 
apaivagar les bandositats, tot i que en general les trameses es presenten 
d’una forma bastant repartida al llarg de les jurisdiccions nobiliàries del 
territori (vegeu la figura 10). En darrer terme, el mapa de les epístoles 
enviades a mercaders ubicats en diferents llocs de Catalunya —pràcti-
cament totes per demanar la compra o tramesa de forments— reflec-
teix la geografia de les zones que aprovisionaven la capital amb més 
intensitat, és a dir,  Tortosa i Tarragona, redistribuïdores del blat que els 
arribava, i les comarques interiors de la Conca de Barberà cap a l’Urgell 
(vegeu la figura 11).

D’altra banda, pel que fa a les cartes enviades fora de Catalunya 
(vegeu les figures 13 i 14), Roma és el nucli que despunta, amb 135, 
un 17,3%, atès que els consellers barcelonins hi adreçaven nombroses 
epístoles per tal de coadjuvar els seus ciutadans, vassalls i establiments 
eclesiàstics en la multitud de causes i afers que es decidien a la cúria 
pontifícia.  A continuació, els territoris amb els quals es mantenia una 
correspondència més intensa pertanyen a la Corona d’Aragó, que arri-
ben fins al 62,6% del total de les missives enviades fora del Principat, 
majoritàriament trameses per afers mercantils o d’avituallament: 138 
al regne de València, distribuïdes fonamentalment entre les 81 de la 
capital i les 35 d’Elx —com a baronia de Barcelona—; 101 al regne 
de Mallorca, repartides sobretot entre Palma, Ciutadella i Eivissa; 86 
a Sicília, bàsicament a Palerm, Messina i Siracusa; 71 a l’Aragó, con-
centrades preeminentment a Saragossa; 67 a Sardenya, especialment a 
Càller i l’Alguer; i 36 a Nàpols, corresponents de manera preponderant 
a l’època de domini aragonès.  Altrament, la resta d’enviaments, un 
20,1%, relacionats gairebé sempre amb peticions en favor o en de-
fensa de mercaders barcelonins i els seus béns, es divideixen entre 
els 32 d’Occitània, sobretot a la costa provençal, els 29 de Gènova i 
el ducat de Milà, els 21 de la resta de la península Ibèrica —Castella, 
Portugal, Navarra i Granada—, els 17 de la cort reial de França, els 16 
de la Toscana —Florència, Pisa i Siena—, els 15 d’Ultramar —a Rodes, 
Xipre, Famagusta, Damasc i Constantinoble—, i els 10 de Venècia, 7 de 
Flandes, 4 d’Anglaterra, 3 de Tunis i 3 del Sacre Imperi —2 a Hongria 
i 1 a Frankfurt. 



42  UNA CAPITAL MEDITERRÀNIA A TRAVÉS DE LES SEVES CARTES: BARCELONA (1381-1566)

Per tant, la correspondència arribava bàsicament a quasi tots els 
centres de poder on la ciutat i els ciutadans de Barcelona podien tenir 
interessos, ja fos per qüestions d’avituallament frumentari o per con-
flictes jurisdiccionals i relatius a la negociació mercantil, que apareix 
novament com un dels puntals dels interessos del govern municipal.  
Així, hi destaca clarament la relació amb la Mediterrània occidental, 
gairebé de manera exclusiva amb la part cristiana, atès que les cartes 
intercanviades pel Consell amb els poders del nord d’Àfrica són pràc-
ticament nul·les, si més no durant els biennis analitzats. I, en aquest 
sentit, deixant de banda els casos de Roma i Elx, nuclis amb els quals es 
mantenia un nexe epistolar ocasionat per qüestions específicament ju-
risdiccionals, les ciutats que més lletres reberen en el conjunt dels deu 
talls documentals examinats foren, pel següent ordre: València, amb el 
10,4% de les remeses fora de Catalunya; Palma, amb el 8,7%; Saragossa, 
el 8,1%; Palerm, el 7,8%; Càller, el 5,9%; Nàpols, el 4,5%; Gènova, el 3,5%; 
i Ciutadella, el 3,1% (vegeu la figura 15).

En suma, tot sembla indicar que l’anàlisi global realitzada reflecteix 
d’una manera bastant ajustada la xarxa de connexions del Consell mu-
nicipal de Barcelona, pròpia de la capital del principat de Catalunya i 
d’una de les capitals mercantils de la Mediterrània occidental, ja que, 
per un costat, sembla coherent que Tortosa, Perpinyà, Girona, Lleida, 
Cervera, Tarragona, Vic, Puigcerdà i Manresa siguin les vuit urbs cata-
lanes que compten amb més nexes epistolars amb la capital —una 
distribució geogràfica que abasta de manera prou equilibrada els prin-
cipals nuclis de tot el país—, mentre que, per un altre costat, també és 
ben lògic que durant aquest període la Corona d’Aragó i especialment 
els regnes de València, Mallorca, Aragó, Sicília i Sardenya conformin el 
destí prioritari dels interessos econòmics i diplomàtics de la ciutat. En 
relació amb això, resulta interessant comparar totes aquestes dades 
amb les recollides en altres estudis semblants, com ara el d’Ivan Martí-
nez Araque per al cas de la ciutat de València durant el període 1449-
1454, que podem acotar al bienni 1449-1451 per tal de confrontar-lo 
de manera directa amb el de 1448-1450 que hem analitzat per al cas 
barceloní.70

En concret, per tal de procedir a la comparació geoestadística, com 
hem fet en el cas de Barcelona, també hem exceptuat les missives tra-

70  martínez araque, «“Mare e cap”...».  Agraïm a l’autor que ens hagi facilitat el desglos-
sament de les dades.
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meses pel Consell municipal de València a les corts del rei, la reina i el 
lloctinent general, presents aleshores a Nàpols, Perpinyà i Pamplona.  
Així, acarats els mapes resultants, s’observen similituds, però també 
certes diferències significatives. En primer lloc, pel que fa a les con-
nexions epistolars dins del territori polític propi, a les figures 16 i 17 
es palesa la preeminència cabdal de la ciutat de València al seu regne: 
d’una banda, la major part dels destinataris de les lletres municipals són 
autoritats i habitants radicats a la mateixa capital, fins a un 26% del to-
tal —cosa que indica la gran concentració de poder a l’urbs—, mentre 
que, d’una altra banda, la resta s’estén de manera bastant homogènia i 
profusa per tot el territori, ja sigui al nord, el centre, el sud, l’interior o 
la costa.71 En canvi, en el cas de Barcelona, com hem vist que succeeix 
en l’anàlisi global de les dades, la tramesa de missives, deixant de ban-
da les baronies d’Empúries i Flix, s’agrupa en primer lloc a les zones 
circumdants a la capital, mentre que el desplegament posterior pel ter-
ritori es concentra amb major intensitat a les ciutats més importants.72 

Tot plegat, això assenyala una distribució territorial del poder urbà a 
Catalunya més equilibrada que la del regne de València, ja que la capital 
no tindria un poder tan omnímode i, al mateix temps, hauria d’acudir 
amb més assiduïtat a les capitals regionals per tal de gestionar els seus 
interessos sobre les diferents zones del Principat, una visió que tam-
bé mostra clarament l’anàlisi geoestadística de les epístoles enviades 
durant diversos talls cronològics dels segles xvi i xvii, segons es pot 
observar a les figures 18 i 19.73

71 L’excepció principal sembla correspondre’s amb les zones del regne de València  
de població majoritàriament musulmana, com les àrees muntanyenques meridionals i de 
l’interior, i també amb el nord de Castelló de la Plana fins a Morella, que era un territori 
dominat per les comandes de l’orde militar de Santa Maria de Montesa. D’altra banda, els 
llocs que sobresurten com a receptors són Oriola i Alacant, les ciutats més destacades 
del sud valencià, i Morvedre i Cullera, les dues viles més importants al nord i el sud de la 
capital en sortir dels seus límits immediats. La resta de zones valencianes connectades 
epistolarment són, de manera bastant homogènia: Dénia, Morella, Alzira, Xàtiva, el Puig, 
Calp, Xàbia, Benidorm, Castelló de la Plana, Gandia, Sogorb, Sollana, Sueca, Teulada, Al-
mussafes, Alpont, Altura, Borriana, Llíria, Oliva, Ontinyent, Portaceli, Puçol, Rugat, Xelva, 
Xèrica i Xiva. 
72 En aquest cas de 1449-1451 els sis primers llocs amb més cartes rebudes són, pel se-
güent ordre: Tarragona, Tortosa, Barcelona, Vic, Girona i Lleida.
73 Les dades d’aquestes dues figures provenen de Baydal Sala, ««Les relacions episto-
lars...».
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Altrament, pel que fa a les connexions fora dels territoris propis, 
que a mitjan segle xv poden ser copsades a les figures 20 i 21, tot i les 
semblances, també es poden advertir diferències remarcables.  Així, si 
bé hi ha un patró anàleg d’enviament de missives a les principals places 
mercantils de la Corona d’Aragó, la Mediterrània occidental i l’Atlàntic, 
es pot advertir, en primer lloc, que les relacions de la capital valenci-
ana amb Castella eren molt més intenses —fins a un 13,6% del total 
de les cartes analitzades es dirigien als territoris dels regnes de Toledo 
i de Múrcia— que les de Barcelona, on, per contra, hi havia més vin-
culacions amb Aragó, probablement com a conseqüència directa dels 
respectius veïnatges territorials. De més a més, també es pot detectar 
una major presència de les lletres barcelonines per tota la Mediterrània, 
en especial al llarg de la franja litoral occitanoitàlica. En aquest sentit, 
l’anàlisi de les cartes de diversos períodes dels segles xvi i xvii mostra 
novament la mateixa realitat, segons es pot veure a les figures 22 i 23, 
que fan visualitzar la forta presència dels interessos de Barcelona a la 
part del nord-oest mediterrani, atesa la seva gran potència mercantil.74

 La font epistolar, doncs, reflecteix una xarxa de connexions ter-
ritorials que palesa el paper preeminent de Barcelona com a capital 
indiscutible de Catalunya, però també com a un dels principals pols 
econòmics i polítics de la Mediterrània occidental europea en la llarga 
durada.

74  Aquestes figures procedeixen igualment de Baydal Sala, ««Les relacions epistolars...».
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L’evolució de l’activitat epistolar: un Consell que 
perd atribucions 

L’anàlisi al llarg dels deu talls documentals seleccionats entre els segles 
xiv i xvi de tot el seguit de factors que hem anat examinant —les raons, 
l’estil i els destinataris de les cartes— indica una clara evolució en el 
temps, que, de fet, concorda amb la de la societat del moment: l’activi-
tat epistolar del Consell municipal anà reduint-se a partir del tombant 
de l’edat mitjana, tot inhibint-se en molts dels afers en els quals inicial-
ment intercedia, alhora que l’estructura política de les institucions de 
la Corona es feia més forta.  Així, el primer que destaca és la progressiva 
disminució del nombre de cartes expedides després d’haver arribat 
a un punt àlgid durant la primera meitat del segle xv: si apartem de 
l’anàlisi totes les relatives a la provisió de forment i els conflictes bèl-
lics —que amb la seva circumstancialitat poden esbiaixar enormement 
les xifres globals en funció de la conjuntura—, s’observa una evolució 
consonant amb el grau d’assumpció o de pèrdua d’atribucions del po-
der municipal (vegeu la figura 24).75

En concret, els tres primers biennis de 1381-1383, 1433-1435 i 
1448-1450 són els únics que sobrepassen els 400 enviaments —425, 
801 i 647 respectivament— i palesen alhora un important augment 
entre finals del segle xiv i mitjan segle xv.76 Fet i fet, aquesta evolu-
ció coincideix precisament amb el que Pere Ortí ha qualificat de «ple 
desenvolupament del municipi» entre 1370 i 1450, amb una projecció 
progressiva del poder del Consell que arribaria als seus moments més 
notables durant la lloctinència de la reina Maria de Castella.77 Aquesta 
situació, però, es trencà bruscament amb la guerra civil, un fet que 

75  Com es pot observar a la figura 25, les xifres globals que conformen els 4.061 docu-
ments dels deu biennis analitzats són de 347 (en dinou mesos), 843, 688, 370, 699, 213, 
444, 94, 120 i 243. El biaix produït per l’excepcionalitat d’un conflicte o una carestia es 
comprova de manera clara en els períodes de 1461-1463 i 1483-1485, en què respecti-
vament el 66% i el 55,8% de les cartes són relatives a la guerra civil i la segona guerra 
remença, o en els de 1520-1522 i 1564-1566, en què el 58,5% i el 58,4% s’enviaren per 
qüestions d’avituallament. 
76 La xifra de 1381-1383 és una projecció a vint-i-quatre mesos del nombre d’epístoles 
comptabilitzat en els dinou disponibles.
77 Pere ortí goSt, «El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana», Barcelona Quaderns d’His-
tòria, 4 (2001), pàg. 21-48.



46  UNA CAPITAL MEDITERRÀNIA A TRAVÉS DE LES SEVES CARTES: BARCELONA (1381-1566)

també troba reflex documental en les escasses 120 lletres enviades du-
rant el bienni 1461-1463 —si exceptuem les 250 relatives al mateix 
conflicte. Posteriorment, una dècada després d’acabar les hostilitats, 
al començament del regnat de Ferran II, l’activitat epistolar sembla re-
prendre’s amb 272 cartes en 1483-1485, encara que aquest volum ni 
tan sols arriba al de finals del segle xiv i, de fet, l’evolució dels anys 
subsegüents se situa sempre en xifres menors. No debades, en els bi-
ennis 1499-1501 i 1520-1522 les missives no arriben a les 200 —156 i 
184—, mentre que a partir del segon terç del segle xvi voregen com a 
màxim el centenar —79 en 1535-1537, 75 en 1548-1550 i 101 en 1564-
1566—, cosa que significa una escassa tramesa anual. Tot plegat, doncs, 
segons els conjunts documentals analitzats, les connexions epistolars 
del Consell barceloní conegueren un moment de gran expansió durant 
la primera meitat del segle xv, però a partir de la guerra contra Joan II i 
del regnat del Catòlic començaren a decaure per estabilitzar-se en unes 
xifres molt menors al llarg del període modern.

Aquesta tendència a la baixa provocà, igualment, que l’abast territo-
rial de la xarxa de relacions desplegades a través de la correspondència 
es reduís de manera notable. La comparació entre les figures 26 i 27 
és ben reveladora: si bé la mostra dels tres biennis anteriors a mitjan 
segle xv inclou connexions amb tots i cadascun dels territoris que hem 
documentat com a destinataris de les lletres municipals, els posteriors a 
1484, tot i ser-ne sis, de biennis,78 estrenyen considerablement el camp 
d’actuació.  Així, als talls estudiats desapareix tot rastre de contacte epis-
tolar amb la Mediterrània oriental —Ultramar i Venècia— i gairebé amb 
l’Europa atlàntica —Portugal,  Anglaterra i Flandes, amb l’excepció de la 
cort francesa—, de manera que les relacions es reduïren essencialment 
a la part nord-oest de la Mediterrània, amb especial profusió als dominis 
catalanoaragonesos. De fet, si restringim l’observació als quatre darrers 
biennis, de 1520 a 1566 (vegeu la figura 28), es comprova que l’abast 
territorial es limita quasi exclusivament als territoris mediterranis per-
tanyents a la Corona d’Aragó, entre els quals prenen una especial im-
portància Sardenya, Sicília i Nàpols, tot i que sense desaparèixer en cap 
moment la presència de l’esmentada franja occitanoitàlica. 

78 Hem deixat de banda el bienni 1461-1463, durant el qual la situació d’aïllament parcial 
de Barcelona impulsà els consellers a contactar epistolarment amb nombroses autoritats 
estrangeres per tal d’informar sobre la marxa de la guerra i demanar l’avituallament que 
les tropes reials els dificultaven al mateix territori català (vegeu la figura 29).
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Aquesta reducció global de l’activitat epistolar i del seu abast ter-
ritorial, però, no representa necessàriament una disminució de les re-
lacions socioeconòmiques de Barcelona i els seus ciutadans, sinó que 
sembla vinculada sobretot a una minva d’atribucions polítiques mu-
nicipals, com a conseqüència de la pèrdua del poder projectat per la 
ciutat i de l’eixamplament i consolidació de l’autoritat d’un Estat cada 
vegada més fort i centralitzat. És a dir, és el resultat de dos processos 
estretament imbricats i alhora associats als canvis que cristal·litzaren a 
començaments de la primera edat moderna: a mesura que l’Estat mo-
nàrquic assumia funcions i competències, altres institucions de poder, 
com ara els consells municipals, en perdien.79 En aquest sentit, una anà-
lisi cronològica de les raons epistolars i la temàtica concreta de les car-
tes enviades en cada bienni revela nombrosos afers sobre els quals els 
consellers barcelonins deixaren d’influir a partir del final del segle xv.

En primer lloc, un dels motius que coadjuvà al descens de l’activitat 
epistolar en termes absoluts fou la mateixa pèrdua del poder senyorial 
de la ciutat, atès que durant la segona meitat del Quatre-cents deixà 
de posseir algunes de les seves baronies principals, com ara el comtat 
d’Empúries o Tàrrega, que fins aleshores havien generat un volum con-
siderable d’enviaments.  Amb tot, com que la resta de lletres redactades 
per altres motius descendí proporcionalment de manera encara més 
destacada, les referents a les possessions feudals barcelonines continua-
ren constituint sempre una de les partides més importants del conjunt 
epistolar, com es pot observar a la figura 30. Un dels altres motius en 
descens fou, per exemple, el del manteniment de l’ordre públic, ja que, 
si més no a partir del bienni de començaments del segle xvi, els conse-
llers es limitaren a actuar dins de la jurisdicció de la ciutat de Barcelona. 
Només al darrer bienni examinat, el de 1564-1566, la seva gestió tornà 
a anar més enllà dels murs de la capital, en aquest cas en forma de per-
secució d’un nou fenomen, el bandolerisme, que precisament nasqué 
estretament lligat al desenvolupament de la justícia reial.80

Altrament, com es pot constatar a la mateixa figura 30, durant els 
primers biennis analitzats, entre 1381 i 1450, la raó que percentual-
ment generava més missives era la defensa dels interessos del municipi 

79  Jean-Luc Pinol (dir.), Historia de la Europa urbana, València, Publicacions de la Uni-
versitat de València, vol. III. 
80  Àngel caSalS (dir.), El bandolerisme a la Corona d’Aragó, Cabrera de Mar, Galerada, 
2012-2019, 2 vol.
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i els seus ciutadans, incloent els relatius al comerç, però, contràriament, 
a partir del bienni 1499-1501 —obviant els de 1461-1463 i 1483-1485, 
capitalitzats pels afers bèl·lics— aquests reduïren considerablement la 
seva importància relativa, bo i donant pas a la preeminència de l’avi-
tuallament de forment i la gestió de les baronies de Barcelona com a 
leitmotiv principal de les cartes, una situació que sembla consolidar-se 
plenament a partir del segon terç del segle xvi, quan aquests dos aspec-
tes passen a conformar un 50% o més del conjunt epistolar. En relació 
amb això, aquesta evolució es deu bàsicament al fet que el Consell 
deixà de mitjançar pels seus ciutadans en tot un seguit de qüestions.  
Així, si verifiquem les dades dels cinc darrers talls, de 1499 a 1566, es 
comprova que les intercessions per qüestions mercantils, causes judici-
als, concessions de càrrecs civils o eclesiàstics i interessos censalístics 
es redueixen a la mínima expressió, tant en valors absoluts com en 
relatius: respectivament baixen a un 2,3%, 0,9%, 0,6% i 0,2%, uns per-
centatges molt allunyats dels 5,8%, 4,9%, 1,7% i 3,3% que representaven 
en els talls inicials de 1381 a 1450.81

Evidentment, les raons d’aquesta evolució no són explicitades per la 
font més enllà del seu propi silenci, però en bona lògica podem suposar 
que la institució municipal perdé una part del seu poder davant l’afer-
mament de l’aparell estatal. Per exemple, cal destacar que també l’apel-
lació epistolar a la cúria pontifícia quedà pràcticament trencada amb el 
canvi de segle, segurament com a conseqüència de la tutela imposada a 
l’Església per part dels monarques Catòlics i els seus successors. Igual-
ment, és possible que el dràstic descens d’intervencions en favor de ciu-
tadans que entraven en conflicte amb d’altres poders fos causat per la 
centralització de l’Audiència Reial establerta durant el regnat de Ferran 
II, de manera que, per cercar l’execució dels seus drets, els mercaders, 
els particulars i els censalistes ja no havien de recórrer als consellers 
municipals, els quals, d’altra banda, potser havien perdut bona part de la 
seva capacitat d’influència sobre els magistrats reials. 

81 Aquestes dades són resultat de la subclassificació de les raons epistolars en matèries 
més concretes. D’altra banda, les cartes referents a la petició d’esclaus fugits també dis-
minuïren de l’1% al 0,1%, però segurament això fou degut a la major presència social 
de l’esclavitud al començament del segle xv i a la desaparició de la Guarda d’Esclaus el 
1432, fet davant el qual és possible que els consellers tractessin de fer-se cert càrrec de 
la seva persecució (Roser Salicrú i lluch, «Dels capítols de 1413 als de 1422: Un primer 
intent de fer viable la Guarda d’Esclaus de la Generalitat de Catalunya», Pedralbes: Revista 
d’Història Moderna, 13-1 [1993], pàg. 355-366).
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Així mateix, també és factible que una progressiva intensificació 
de la jerarquia de les posicions sociopolítiques impulsés el Consell 
a deixar d’intercedir pel relativament ampli ventall de ciutadans per 
qui ho feia anteriorment. Dos indicis semblen assenyalar cap a aquesta 
direcció: la mateixa gradació dels tractaments protocol·laris que hem 
comentat anteriorment —amb el pas del temps les diferenciacions so-
cials s’accentuaren, si més no de manera simbòlica a través del llen-
guatge— i la reducció de l’accessibilitat directa a la Corona, que es 
palesa en confrontar el 23,8% de cartes dirigides directament als reis o 
personatges que acompanyaven la cort reial en els biennis de 1381 a 
1450 amb el 12,3% dels posteriors a 1499. De fet, en consonància amb 
tots dos factors, la comparació dels missatges i les formes que els con-
sellers barcelonins empraren en la seva relació amb els reis en un mo-
ment històric o un altre és ben reveladora: si abans de mitjan segle xv 
arriben a admirar-se explícitament de les actuacions dels monarques 
—«maravellant-nos fort de vostra senyoria»— i fins i tot els recorden 
els seus deures —«aquest armament és faena vostra»—,82 en èpoques 
posteriors, en canvi, mostren les reticències d’una manera molt més 
mesurada i sempre recalcant la predisposició permanent a servir la 
voluntat reial. 83

No obstant això, a banda de l’abastament frumentari i la gestió de 
les baronies, dos dels afers que no reduïren el seu terreny des del punt 
de vista de la correspondència municipal continuaren sent eminent-
ment polítics: d’una banda, la protecció del principat de Catalunya en-

82 AHCB, Lletres closes, 1, f. 117v-118r (10-XII-1382) i 80r-81r (4-IX-1382). Igualment, el 
1435 els consellers indicaven clarament a la reina Maria com havia de procedir davant la 
captura d’Alfons el Magnànim (AHCB, Lletres closes, 4, f. 111r-112r [2-IX-1435], transcrita 
al doc. 31 de la selecció epistolar).
83 El 1484, per exemple, les queixes constants dels consellers per la introducció a Catalu-
nya de la Inquisició sempre es feien des de la súplica més humil: «vos demenam de gràcia, 
besant-vos mans e peus, vos supplicam que per servey de nostre senyor Déu e vostre, e 
per la salut e bé de aquesta vostra ciutat sia mercè sua atorgar-nos com a gran rey e se-
nyor a nosaltres, bons e affectats vassalls, aquesta gràcia tant justa e tant honesta, e manar 
sobresseure aquesta Inquisició» (AHCB, Lletres closes, 31, f. 182r-184v [20-XII-1484]). El 
1522, d’altra banda, s’excusaven del compliment d’una ordre reial de la manera següent: 
«com a fidelíssimos y affectats vassalls de vostra majestat siam molt desijosos complir 
ab los manaments de vostra gran altesa ab salvetat de nostres privilegis, drets e libertats, 
segons som certs és la voluntat y intenció de vostra majestat per ésser tant justíssimo e 
clementíssimo rey e señor, no és emperò possible a nosaltres effectuar lo contengut en 
dites letres de vostra majestat» (AHCB, Lletres closes, 44, f. 130v-132r [11-I-1522]).
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front dels atacs exteriors, davant els quals els consellers mantingueren 
sempre una especial vigilància per la «deffensió de la terra», i la inter-
venció i negociació en les Corts convocades pels monarques, durant el 
transcurs de les quals el contacte a través de les missives entre el Con-
sell i els síndics barcelonins seguí sent intens i permanent. En tot cas, 
però, l’anàlisi global de l’activitat epistolar palesa, com hem explicat, 
una reducció dels camps d’actuació de la institució municipal, proba-
blement relacionada amb la pèrdua de poder directe —senyorial— i de 
capacitat d’influència política davant el context general d’enfortiment 
de l’Estat monàrquic modern, comú a la societat europea.84 Fet i fet, la 
mateixa eloqüència dels consellers barcelonins a començaments del 
regnat de Carles I, el 1521, evidencia que eren ben conscients de la 
seva pèrdua de protagonisme, i del conjunt dels catalans, en el panora-
ma polític general, puix que, tot i enaltir la seva història, plena d’«actes 
senyalats y dignes de memòria», reconeixien que en el passat havien 
tingut un paper col·lectiu molt més vigorós: «nostra nació [...] era reve-
rida y temoritzada per totes les altres nations del món».85

84  Buchholzer-rémy (Une ville en...) constata precisament el mateix procés de disminu-
ció epistolar a partir del segle xvi en el cas de Nuremberg.
85  AHCB, Lletres closes, 44, f. 62v-63r (5-IX-1521), transcrita al doc. 40 de la selecció 
epistolar.



  51

Figures

Figura 2. Distribució percentual de les «raons epistolars»
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Figura 1. Missives analitzades, classificades per «raons epistolars»
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Figura 3. Connexions epistolars del Consell de Barcelona.  
Biennis 1381-1383, 1433-1435, 1448-1450, 1461-1463, 1483-1485, 1499-1501,  
1520-1522, 1535-1537, 1548-1550 i 1564-1566
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Figura 4. Distribució territorial de les missives analitzades
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Figura 5. Connexions epistolars del Consell de Barcelona a Catalunya.  
Biennis 1381-1383, 1433-1435, 1448-1450, 1461-1463, 1483-1485, 1499-1501, 1520-1522, 
1535-1537, 1548-1550 i 1564-1566
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Figura 6. Destinataris de les missives trameses dins de Catalunya
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Figura 7. Missives trameses a baronies, carrers i parròquies de Barcelona
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Figura 8. Missives trameses a ciutats i viles de Catalunya
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Figura 9. Connexions epistolars amb ciutats i viles de Catalunya
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Figura 11. Connexions epistolars amb mercaders dins de Catalunya 
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Figura 12. Missives trameses a senyories eclesiàstiques de Catalunya

30

25

20

15

10

5

0

Arq
ue

bis
ba

t  

de
 Ta

rra
go

na Bis
ba

t  

de
 Ba

rce
lon

a Bis
ba

t  

de
 Gi

ron
a Po

ble
t

Mon
tse

rra
t

Bis
ba

t d
e V

ic

Sa
nt 

Cu
ga

t

Bis
ba

t d
’Urge

ll

Sa
nte

s C
reu

s

Figura 13. Distribució territorial de les missives trameses fora de Catalunya 
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Figura 14. Missives trameses fora de Catalunya per territoris
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Figura 16. Connexions epistolars del Consell de Barcelona. Bienni 1449-1451
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Figura 17. Connexions epistolars del Consell de València. Bienni 1449-1451
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Figura 18. Connexions epistolars del Consell de Barcelona als triennis 1511-1514,  
1565-1568 i 1626-1629
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Figura 19. Connexions epistolars del Consell de València als triennis 1511-1514, 
1565-1568 i 1626-1629
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Figura 21. Connexions epistolars del Consell de València al bienni 1449-1451
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Figura 22. Connexions epistolars del Consell de Barcelona als triennis 1511-1514, 1565-1568 i 

1626-1629
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Figura 23. Connexions epistolars del Consell de València als triennis 1511-1514, 1565-1568 

i 1626-1629
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Figura 24. Nombre de missives per bienni 
(excloent les trameses per causa d’avituallament frumentari o guerra)
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Avituallament 8 41 41 12 86 57 260 19 41 142 707
Baronies 3 247 161 24 62 66 19 27 37 28 674
Afers polítics 85 52 164 6 48 10 66 28 7 13 479
Guerres al Principat 15 1 0 238 342 0 0 0 0 0 596
Privilegis ciutadans 71 228 140 30 42 33 19 9 5 11 588
Comerç 58 112 51 36 43 14 19 2 13 6 354
Ordre públic 67 43 56 1 8 3 22 0 0 7 207
Informacions 9 67 14 1 6 11 20 2 3 25 158
Eclesiàstics 17 30 26 11 7 8 5 6 8 7 125
Altres 14 22 35 11 55 11 14 1 6 4 173
Total 347 843 688 370 699 213 444 94 120 243 4.061
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Figura 27. Connexions epistolars dels sis biennis de 1483-1485, 1499-1501, 1520-1522, 

1535-1537, 1548-1550 i 1564-1566
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Figura 28. Connexions epistolars dels biennis 1520-1522, 1535-1537, 1548-1550 i 1564-1566
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Figura 29. Connexions epistolars del bienni 1461-1463
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La nostra edició86

Respectem la grafia original dels 40 documents que s’editen en la «Se-
lecció epistolar» d’aquest llibre (39 en català i 1 en llatí), amb les excep-
cions que s’indicaran més avall. 

Separem les paraules segons la normativa actual, però mantenim 
els usos dels escrivans en les formes contractes de l’article i les com-
binacions pronominals davant de vocal o vocal precedida de h («del 
any», «se’n ha portats»), els topònims («Palau Tordera») i els antropònims 
(«Barthomeu Sent Just»).

Utilitzem les majúscules seguint criteris moderns. En el cas sempre 
discutible de les institucions, les hem reduït a uns pocs casos (Comú 
—de Gènova—, Consell, Cort, Església, Principat —quan es refereix a 
Catalunya— i algun altre). Evitem les majúscules seguides («nostre Se-
nyor», «nostre senyor Déu»). 

Accentuem els textos catalans segons la variant dialectal oriental. 
Pel que fa a l’ús de diacrítics, seguim la normativa més recent, excepte 
en el cas de «nós», que mantenim per evitar confusions.

Indiquem les elisions contemplades en la normativa catalana actual 
amb l’apòstrof; la resta, amb el punt volat. 

Regularitzem l’ús de «u»/«v» i de «i»/«j» en català, mentre que en llatí 
s’ha respectat la grafia del manuscrit en el cas de «i»/«j» semiconsonant 
(«juxta»). 

Pel que fa a «c»/«ç», només en regularitzem l’ús davant de les vocals 
«a», «o» i «u» per raons fonètiques. 

Quant a l’alternança «c»/«t» en els derivats del llatí «-tio», hem res-
pectat les grafies dels escrivans, sigui com a mostra de la grafia medie-
valitzant «c» del document en llatí, sigui com a exemple de la influència 
de les grafies classicitzants «t» en els documents catalans més moderns, 
fins i tot en casos en què no té cap justificació etimològica («defentió» 
per «defensió»). 

Transcrivim la grafia «ll» per «l·l» només quan aquesta s’empra actu-
alment en català («tranquil·le», però «delliber»).

Desenvolupem les abreviatures segons l’ortografia moderna. Les 
resolem en la llengua del text, encara que provinguin del mot llatí  

85  Revisió, coedició regests i índexs a cura de Maria Toldrà.



86  UNA CAPITAL MEDITERRÀNIA A TRAVÉS DE LES SEVES CARTES: BARCELONA (1381-1566)

corresponent («sols»: «sous» i no «solidos»), però mantenim en llatí les 
abreviatures formulàries de les clàusules de datació i subscripció:  
«Dat» («Data», no «Datum», perquè en algun cas apareix la variant  
catalana «Dada»), i «et cet.» i semblants («et cetera»). Per a les abrevia-
tures del nom de la ciutat («Barchna», «Barcna» o «Bar»), hem desenvo-
lupat «Barcelona» —forma que es llegeix als doc. [16], [28] i [34], del  
segon quart del segle xvi, però també, amb variants gràfiques, en textos 
catalans dels segles xiv i xv— en lloc de la llatinitzant «Barchinona». 
En el cas de la grafia per a la nasal palatal, avui «ny», l’ampli abast cro-
nològic dels documents transcrits permet observar, quan hi apareix 
desenvolupada, les solucions més comunes que se li han donat al llarg 
del temps: «yn» (aquí testimonial), «ny» i «ñ»; a l’hora de resoldre l’abre-
viatura, hem respectat l’ús de l’escrivà quan la desenvolupa al mateix 
document; altrament, emprem la grafia actual «ny»; per als documents 
en què aquesta conviu amb la «ñ» castellana a les primeres dècades del 
segle xvi, apliquem el criteri següent: mantenim la forma castellana 
sempre que apareix al document, però desenvolupem la resta segons 
la tradició catalana, per donar fe de la convivència de les dues grafies 
durant un temps.

Indiquem les restitucions de les omissions o salts de lectura de l’es-
crivà entre parèntesis (). Semblantment, marquem entre <> les lletres 
i els mots sobrers. Els mots i passatges interlineats es reprodueixen 
entre \ / i els que han estat suprimits per l’escrivà apareixen ratllats. 
Hem mantingut els errors de còpia en la transcripció i en proposem la 
correcció entre parèntesis i precedida de «sic per».

Marquem la presència de mots comuns solts d’altres llengües amb 
cursiva.

Puntuem els textos segons criteris moderns. 
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Selecció epistolar

1. El blat

[1]
Sobre la prohibició de treure blat de Càller

1462, juliol, 21. Barcelona
Els consellers de Barcelona als seus homòlegs de Càller: han rebut 

amb sorpresa la notícia de la prohibició d’exportar blat d’aquesta 
ciutat a Barcelona; els preguen que no impedeixin la tramesa i els 
adverteixen que el rei Joan II, amb qui els consellers estan enfron-
tats, no la pot prohibir.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 23, f. 7v-8r.

Als molt honorables e molt savis senyors los consellers del castell 
de Càller.

Molt honorables e molt savis senyors:
A nostra hoÿda és pervengut que aquí seria vedada la treta per 

aquesta ciutat, la qual cosa, si axí és, |[f. 8r] lo que no crehem, prenem a 
gran admiraçió, considerants com tostemps aquesta ciutat enverç vos-
altres ha haüda e ha bona voluntat, amor e confederaçió, e majorment 
que tots siam cathalans e procehits de una mateixa massa, e nuncha 
aquesta ciutat ha manchat ni mancharà en res que sia benefici e honor 
de vosaltres e dels poblats d’aquí, segons per experiència se pot veure 
clarament.
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E per quant, senyors molt honorables, nosaltres per los sguarts des-
sús dits e altres no donem vertadera crehença en lo que·ns és stat dit 
de la dita treta, vos pregam tant affectuosament com podem, per sguart 
e contemplaçió de aquesta ciutat e nostra e per conservar la indissolu-
ble fraternitat e amor dessús dits, que us plàçia no voler permetre en 
alguna forma la dita treta sia empatxada per aquesta ciutat ne poblats 
en aquella, axí de forments com altres coses qui sien per servey de la 
dita ciutat. E jatsia crehegam fermament per vosaltres no serà fet sinó 
lo degut e ço que bé havets acustumat e de vosaltres confiam, encare 
serà cosa que us grahirem molt e aquesta ciutat e nosaltres vos haurem 
tostemps a memòria. E si per lo rey era vedada la dita treta, sabem bé 
que per privilegis no ho devets fer; e com sabeu, la differènçia nostre e 
del dit rey no és per pus sinó per nosaltres deffençar nostres libertats 
e privilegis.

Offerints-nos tota vegada fer per vosaltres e per los poblats de aquí 
tot ço que possible·ns sia.

Scrita en Barcelona, a xxi de juliol del any mcccclxii.

Los consellers de Barcelona, prests a vostre honor.

[2]
La importació de blat de la Corona de Castella en temps de 

pesta

1501, juny, 28. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Ferran el Catòlic: l’informen 

dels efectes de la pesta a la ciutat i dels problemes de proveïment de 
blat a causa de la mala collita de l’última anyada; atès que no n’hi 
haurà prou amb el gra d’Urgell per proveir tot Catalunya, li dema-
nen llicència per importar blat dels regnes de Castella i Granada, 
amb l’exempció del pagament dels drets corresponents.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 37, f. 34rv.

Al molt alt e molt excel·lent señor lo senyor rey.

Molt alt e molt excel·lent señor:
Nosaltres seríem molt alegres que a vostra altesa poguéssem scriu-

re e significar millor stament del que al present és en aquesta ciutat 
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per causa del mal de peste qui en aquella concorre, e fins ací havíem 
differit dar-ne avís a vostra altesa, sperant que lo dit mal remediaria, 
però pus veem que a nostre senyor Déu plau e de caschun die lo dit 
mal augmenta, havem delliberat, per lo càrrech que tenim del regiment 
de aquella, informar a vostra majestat del ésser de la dita ciutat com a 
senyor e cap de aquella, és a ssaber, que la dita ciutat stà al present molt 
buyda, e senyaladament de gent de honor, e dels mercaders, artistes 
e manestrals se’n són anats molts, \e/ de aquella pocha gent qui y és 
romasa cascun die moren del dit mal circa xxx persones poch més o 
mancho, de manera que, si molt dura e nostre senyor Déu no usa de 
sa infinida clemència en relevar lo dit \mal/, la dita ciutat stà en gran 
perill de total ruhina. Nosaltres, excel·lentíssimo senyor, per nostre po-
der nos sforsam en fer pregàries contínues e processons per obtenir 
misericòrdia de nostre senyor Déu, al qual plàcie voler exaudir les dites 
pregàries, sacrificis e oracions que per la dita rahó se fan, e no cessarem 
contínuament interposar les dites pregàries fins que li plàcie haver-nos 
pietat e misericòrdia. 

E ultra la dita aflictió e congoxa, occorre altre necessitat de provisió 
de forments, car la anyada en Cathalunya és venguda fallada per la se-
quedat e sterelitat del temps; e encare que en Urgell haje mija anyada, 
però, attès que la major part de Cathalunya se haurà a provehir dels 
forments de Urgell, és cosa certa que dits forments no basteran a la pro-
visió de aquest any venidor. E per ço, senyor, és molt necessari provehir 
de forments fora lo dit Principat en quantitat rahonable, car altrement 
forments pujarien a gran preu e la carestia seria causa de total destruc-
tió de la dita ciutat.

Suplicam per ço humilment la altesa vostra, com a cap e senyor 
de la dita ciutat, que vulle girar la care a la conservació de aquella e 
voler-nos fer mercè de atorgar-nos licència de traure fins en mil cafiços 
de forments |[f. 34v] dels vostres regnes de Castella e Granada, de aquelles 
parts que pus promptament se puxen haver; e si possible serà, fer-nos 
gràcia dels drets de la treta per la necessitat en què stà la dita ciutat, 
remetent-ho a la altesa vostra, a disposició de la qual la dita ciutat sterà 
sobre la dita franquesa; e que li plàcie manar fer expedir les provisions 
necessàries lo més prest que sia possible per la necessitat qui occorre 
dels dits forments. E encare suplicam a la altesa vostra que li plàcie 
manar e prohibir que forments no·s puguen traure de Cathalunya, lo 
que portaria gran dan e destructió al dit Principat e a la cosa pública 
de aquesta ciutat.
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E ultra que en les dites coses vostra majestat farà lo que loablement 
acustume circa lo benefici de aquesta ciutat, noresmenys som certs que 
nostre senyor Déu ho retribuhirà a la altesa vostra, e nosaltres, per part 
de la dita ciutat, ne besarem les mans a la excel·lència vostra, la qual 
nostre senyor Déu conserve per molts anys al felicíssimo regiment de 
sos regne(s) e terres.

De Barcelona, a xxviii de juny any mil sinch-cents y hu.

Senyor, vostres humils súbdits e vassalls et cetera.
Probata.

[3]
Commocions a la ciutat i provisions urgents per aconseguir 

blat 

1522, abril, 1. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Francí Oliver i Bernat Sever Sapila, 

ciutadans de Barcelona i enviats al lloctinent general Pere de Car-
dona: responen els informes diaris que els han fet arribar, resolen 
alguns dubtes i alhora informen de les seves gestions desesperades 
per aconseguir blat per a la ciutat, on ja hi ha hagut algun avalot a 
causa de la carestia.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 44, f. 192v-195r.

Als molt magnífichs señors y de gran providència mossèn Francí 
Oliver, conseller, y mossèn Bernat Cever Capita (sic per Çapila), ciuta-
dans de Barcelona.

Molt magnífichs señors y de gran providència:
Letres de vostres magnificències de xxvi, de xxvii, de xxviii y de 

xxviiii <o> del passat havem rebut, a les quals fins ací no se ha pogut 
respondre a causa dels grans treballs e congoxes ab què·ns trobam per 
la stretura dels forments y per ço a totes serà respost ab la present.

La anada dels doctors del Real Consell és stada ab gran instància 
requesta per nosaltres y a la fi obtenguda. Com hauran vist, havem pres 
a molt plaer lo que haveu obtengut del senyor loctinent de anar a Çar-
real, pregant molt les magnificències vostres no cessen de supplicar 
aquell ab gran instància que mane publicar les crides del aforament 



  91

per sa senyoria ab deliberatió del Real Con-|[f. 193r]sell fet dels preus dels 
forments y ordis y traure aquells, y ell en persona vaja a Poblet, a Çar-
real y altres lochs que sie mester perquè la cosa pugua pendre millor y 
més breu provisió, y, si paria a vostres magnificències, donaren càrrech 
a·n Lorens Gerona o a·n Anthoni Pasqual o altre de anar ab los algut-
zirs y comprar los forments, remettent-ho tot a lurs providències sens 
strènyer-los en cosa alguna, axí del donar o trametre los diners com 
altres coses, car, per ésser vostres magnificències les persones que són, 
som certs miraran per lo bé e útil de la ciutat millor del que nosaltres 
poríem scriure’ls per ésser absents dels lochs a hon les provisions se 
han de fer; y tenim per cert que, anant lo senyor loctinent, se trobaran 
molts forments que en absència sua starien, com de present stan, occul-
tats, y per ço vos tornam pregar molt tingau principal intent, studi de 
supplicar sa senyoria que vulla anar per tots los lochs hon conexereu 
sia mester.

Los forments comprats per en Ximeno, pendrem a molt plaer se 
treballe per vostres magnificències que sien portats a Tarragona, y si 
alguns n’i ha que stiguen empatxats, però cureu que sien desembar-
gats, perquè, com saben vostres magnificències, ha ja sinch mesos que 
los diners per pagar dits forments som (sic per són) stats tramesos y 
encara ne resten endetràs (sic per endreças?) per dos mília liures o 
més, de què la ciutat no té seguretat alguna; y axí pregam les magnifi-
cències vostres vullen entendre en lo recobrar de dits forments, y axí 
mateix dels comprats per en Limosí y per en Gerona, y que tots sien 
portats a Tarragona perquè allí se puguen carregar per aquesta ciutat 
promptament per la extrema necessitat en què de present nos trobam 
de forments.

Nosaltres som certs que les magnificències vostres se són sentits  
no menys que nosaltres dels moviments que·s seguiren en aquesta  
ciutat divendres proppassat, y encara que en la matexa hora per medi 
del spectable governador fórem assossegats, emperò no restà la cosa del 
tot reposada, ans lo dissapte següent hi hagué algunes relíquies per les 
dones qui en gran nombre vingueren a casa del dit governador, y de allí 
en Casa de la Ciutat y aprés als pallols ab crits y modos avolotats dema-
nant forment; per hon lo diumenge següent, ajustat per nosaltres gran 
nombre de prohòmens, fon determinat lo pes de la coerna fos, segons 
és stat, deduhit a onze onses tant solament y que per al dia següent, que 
vos fon ahir dilluns, se acabàs de |[f. 193v] donar forment a xvi sinquan-
tenas qui restaren a compliment de totas, y d’equí avant no se’n donàs 
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més, sinó que tot lo forment sia donat a flaquers y quiscú de aquells 
sie obligat de donar xxxx sous de pa cuyt per quiscuna quartera de 
forment que·ls serà donat a les persones per nosaltres deputades, que 
són manestrals principals, los quals, a prechs nostres, han pres càrrech 
de vendre lo dit pa per les places acostumades (y) per altres lochs de la 
dita ciutat; y axí fon publicat ab crida y principiat lo dit dia proppassat, 
y serà prosseguit lo dia present y altres següents tant quant lo poch 
forment que tenim bastarà, car los de les naus de Palamós són acabats 
y havem ya comensat donar dels forments de Aragó que reben (sic) ab 
les dues pontones, los quals ya no basten a mil quarteres. Plàcia a nostre 
senyor Déu, ans que aquells sien acabats, nos vulla soccórrer de altres 
forments axí per terra com per mar, lo que speram en la clemència sua 
se seguiria axí per medi de vostres magnificències y de lurs treballs, 
indústria e saber, com altrament los londros de què vostres magnifi-
cències nos han dat avís que anaven a Palamors y altres són passats, 
torbant-se lo berguantí en pendre un navili o dos de forments en què 
havia, segons nos és stat refferit, ensús de dccc quarteres; y pres que·ls 
hagué, lo qui per nosaltres va en dit berguantí soltà aquells per huna 
letra patent que li fou presentada del senyor loctinent general, data 
en Tarragona, a xx de març proppassat, signada de sa mà e segellada 
ab son segell propri sens alguna altra signatura, ab la qual manava que 
sens empatx algú dexassen portar dit forment comprat, segons diu, per 
provisió de la vila de Palau Tordera; de què restam molt anujats del qui 
soltà dits navilis y li havem dit, com era de rahó, que ell no havia de 
conèxer del dit manament, sinó que devia portar dits navilis a nosaltres;  
y més som restats admirats del dit senyor loctinent que, informat a ple 
de la molta necessitat que ací tenim, hage volgut més mirar per la vila de 
Palau Tordera que per aquesta ciutat. 

De tot donam tant complit avís a vostres magnificències perquè mi-
llor puguen compendre lo gran treball e congoxa en què estam consti-
tuhits y de tot vullen informar lo dit senyor loctinent y Consell Real, a fi 
que |[f. 194r] sien més promptes en deliberar y executar lo que sie fahedor 
per fer traure forments y portar aquells promptament en aquesta ciutat.

Nosaltres scrivim ab la present als magnífichs micer Joan Sunyer, 
micer Pastor, micer Albalat e micer Albanell, responent a una lur havem 
rebuda de Citges ab avís de dos londros eren allí, lo hu carregat de for-
ments, l’altre de farines, y lo dels forments és lo que de dalt havem dat 
avís a vostres magnificències era de Palau Tordera. Mossèn Francesch 
Fivaller arribà esta nit, encara no s’és vist ab nosaltres per haver avís 
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d’ell de les coses de Urgell; par-nos deuen vostres magnificències ac-
ceptar la offerta de les dc migeres de forments de Poblet, si més no·n 
poran haver, perquè són molt promptes y ab major facilitat poran ésser 
portats a Tarregona y de aquí en aquesta ciutat que los forments de Ur-
gell, y la necessitat gran que a present tenim no comportar (sic) sperar 
la venguda dels dits forments de Urgell, que han bé mester tot lo mes 
de maig ans de arribar en aquesta ciutat; y per ço, altra vegada tornam 
pregar les magnificències vostres vullen haver pietat de nosaltres y soc-
córrer de forments ab la major promptitud que sie possible. 

Lo londro carregat de farines de Miquel Creus és ya arribat; lo navili 
d’en Moni encara no és arribat, lo que speram ab molt desitx, y som 
certs no hi ha perdut ni per cosa alguna per lur voluntat ni poca dili-
gència, e axí los grahim molt lo que han fet per dar compliment de càr-
rech al dit navili d’en Moni y altres diligències han tengudes en haver 
forments per remediar nostra necessitat, pregant-los molt haxí ho vu-
llen continuar segons tenim de lur vertut plena confiança, encara que 
stam ab alguna admiratió que passen quiscun die navilis per a la costa 
y que lo d’en Moni ne altres no puguen arribar en aquesta ciutat. Tenim 
a molt bé les provisions fetes per vostres magnificències per deliuració 
de la barcha carregada de forments comprats per mossèn Castellbell 
a ops de aquesta ciutat presa per los hòmens de Móra; creem per les 
letres del senyor loctinent y de vostres magnificències lo il·lustre duch 
de Cardona manarà soltar e restituyr dits forments; del que serà seguit 
|[f. 194v] nos dareu avís; nosaltres fins ací no havem provehit en cosa algu-
na sobre lo dit fet per no haver-ne hagut avís de mossèn Castellbell ni 
altre, y som certs que de força se han de fer moltes despeses axí per les 
anades dels algutzirs com altres. De tot sia Déu loat, vostres magnificèn-
cies ministraran e pegaran aquelles ab la major indemnitat que poran 
de aquesta ciutat, com de ells plenament confiam.

Si mester haveu los sis-cents ducats de mossèn Nicolau Albanell, 
pendran-los y remetran-nos a paguar aquells, que encontinent compli-
rem ab vostres letres.

La tramesa del correu a postes y la detenció d’en Joan Lunes tenim 
a bé; per lo que poria ésser mester, diran vostres magnificències al dit 
Lunes com havem rebut totes ses letres ensemps ab les dels loctinent 
general, deputats de Aragó y jurats de Çaragossa dirigides a nosaltres 
y les que són dirigides al señor loctinent general, les quals seran ab la 
present perquè vostres magnificències li sien dades y conega com som 
fora d’esperança de poder traure forments de Aragó y les diligències y 
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despeses que acerca de açò són fetes y se fan quiscun die per nosaltres. 
La venguda del senyor loctinent a Vilafrancha, creem haurà dat al-

gun desvio a la negociació; y pus sa senyoria serà tornat, no dexerà 
de fer y executar les provisions necessàries per haver forments, y axí 
vostres magnificències solicitaran e supplicaran contínuament a sa se-
nyoria y de tot lo subseguit nos daran avís. 

E sie nostre senyor Déu en contínua protectió e guarda de les mag-
nificències vostres com desigen.

De Barcelona, lo primer de abril any mil sinch-cents vint-y-dos.

Los consellers de Barcelona, al honor de vostres magnificències ap-
perellats.

Post datum. Havem sabut com en la nit passada són stats posats per 
plaças y cantons de aquesta ciutat certs cartels contenents, entre les al-
tres coses, que fessen traure la taula de casa de mossèn Buçot y moltes 
altres coses contenents concessió (sic per commoció) de pobles. De 
tot |[f. 195r] dam avís al dit senyor loctinent general, responent a una sua 
que en aqueixa mateixa hora havem rebuda, feta en les Gunyoles lo die 
proppassat. Daran les magnificències vostres dites letres al dit senyor 
loctinent, supplicant sa senyoria mane promptament provehir de for-
ments, sens los quals és quasi inpossible se conserve aquesta ciutat, que 
no·s seguesque en aquella algun gran moviment, scàndol y dan força 
yreperable; y vostres magnificències, per lur porció, per lo semblant vu-
llen treballar en què siam subvenguts e ajudats de forments perquè del 
tot no periam. Mossèn Francesch Fivaller és stat ab nosaltres y nos ha 
dat les letres de vostres magnificències de xxx del passat, ab lo conten-
gut de les quals y ab lo que de peraula nos ha dit lo dit mossèn Fivaller 
restam ab major congoxa y treball de la que primer teníem, veent lo 
soccors que d’equí speram ésser molt tart, y per ço los tornam pregar 
vullen per lurs forces abreviar-nos aquell. 

E perquè som avisats que pochs dies ha lo carlà de Passanant, jermà 
de mossèn Guillem de Yvorra, carlà de la Guàrdia, és mort y ha dexat 
cccc migeres de forment y cc de ordi, y ab son derrer testament ha 
disposat que los dits forments e ordi sien venuts a alguna o algunas uni-
versitats y no a perticulars persones, dexant-ne algun poch per la pro-
visió del loch de Sidemunt, pregam per ço les magnificències vostres 
ab gran diligència entenguen y treballen en haver, si possible serà, los 
dits forments e ordis, y aquells y quants altres poreu haver nos trematau 
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per terra y per mar perquè més promptament pugam ésser provehits y 
del tot no pariam per fretura de forments. Mossèn Bernat Dusay scriu 
al dit mossèn Guillem de Yvorra, son gendre, la que serà ab la present, 
pregant-lo contracte ab vostres magnificències dels dits forments e or-
dis, y axí creem ho deduhirà en effecte.

Lo present correu havem fet hanar per les postes per causa de la 
molta necessitat ab què·ns trobam. Plàcie-us haver sguart a aquella y 
promptament provehir-nos de forments per mar o per terra com dit ha-
vem.  Aprés havem agut còpia del cartel, la qual vos trametem perquè la 
pugau comunicar y dar al dit senyor loctinent, supplicant a sa senyoria 
hi mane degudament provehir. 

2. El regiment de la ciutat

[4]
Els conflictes amb el batlle general Galceran de Requesens 

1435, maig, 7. Barcelona
Els consellers de Barcelona a la reina Maria: la informen d’un 

conflicte jurisdiccional entre el batlle de Barcelona i Galceran de 
Requesens, batlle general de Catalunya, a causa de la denúncia d’un 
ciutadà de Barcelona contra Joan Jordi Llémena, oficial de la bat-
llia general, i de l’ordre que han donat al batlle de la ciutat perquè 
empresoni Requesens si torna a immiscir-se en la seva jurisdicció.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 4, f. 46r-47r.

A la molt alta e molt excel·lent senyora la senyora reyna de Aragó e 
de Sicília.

Molt alta e molt excel·lent senyora:
Vostra molt gran senyoria no ignora com en aquesta ciutat ha dos 

oficials ordinaris, la un appellat veguer, l’altre batle, los quals per comis-
sió per lo senyor rey a ells feta generalment poden conèxer de totes les 
causes civils e criminals, e exerçexen per lo dit senyor lo mer e mixt 
imperi en la dita ciutat e en los térmens de aquella ordinàriament; e 
los dits oficials en la dita ciutat tenen en nom del dit senyor lur cort  
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e lur çella públicament, ço que no és dat ne permès al batla general 
ne a algun jutge delegat en algunes causes particularment assignats, 
com lo batla general tant solament e principal hage càrrech ordinari de 
cullir los drets e rendas reyals, stablir feus e defendra aquells, jatsia per 
algunes comissions extraordinàrias alsguns dels batles generals passats 
hagen estès lur poder a algunes altres coses; (e) és veritat que per una 
novela constitució feta per vós, senyora, com a loctinent del senyor rey, 
totes les dites comissions extraordinàrias sien abolides e lo dit ofici de 
batla general és tornat en se original e principal comissió feta a·n Pere 
ça Costa, quòndam, per lo senyor rey en Pere, de loable memòria, e 
totes altres comissions extraordinàrias qui supplissen e donassen altre 
poder al dit batla general serien nul·les per la dita constitució.

Més avant, no ignora vostra molt alta senyoria com als dits dos ofi-
cials ordinaris, contínuament residents en la dita ciutat, per los molt 
il·lustres senyors reys passats de loable memòria és dat poder e expres-
sament atorgat que poden admetra les reclamacions les quals seran in-
terposades de qualsevol jutge ordinari o de-|[f. 46v]legat per lo senyor rey 
qui agreugeran alguna part ans de difinitiva sentència, e sobre aquelles 
han assignar dos jutges, los quals dins vi jorns han a fer justícia en les 
causes de les dites reclamacions, segons appar largament en los privi-
legis e locals de la dita ciutat; e axí és stat servat, usat e pratichat en la 
dita ciutat de tant de temps ençà que no és memòria de contrari, de 
què se segueix gran profit a la cosa pública de la dita ciutat, com lo plet 
qui duraria un any o dos és determenat dins sis dies. E usant de les dites 
locals, un ciutedà de aquesta ciutat, lo qual se tenia per agreujat per en 
Johan Jordi Lémena, pretenent haver algun ofici en la batlia general, 
qui li feu fer penyoras dient que seria tengut en ban de xx sous per no 
haver escurat çert rech, e aquelles li havie fetes vendra de continent 
sens assignar x dies, segons devia fer per local de Barcelona e stil, ús 
e pràticha de totes les corts, se era reclamat al batla de Barcelona dels 
actes e privilegis los quals pretenia ésser fets a ell per lo dit Johan Jordi 
Lémena e contra les dites locals, en la qual reclamació lo batla de la dita 
ciutat, per auctoritat reyal jutge ordinari de les dites reclamacions, per 
les dites locals e segons natura de la causa, com fos de venda de pe-
nyores fetes per lo dit ban, assignà dos jutges en la dita reclamació, los 
quals, aprés que·ls fo presentada la dita comissió, inhibiren al dit Jordi 
Lémana, del qual se era reclamat lo dit ciutedà, que entretant no pro-
cehís en res; e no contrestant la dita inhibició, lo dit Jordi, multiplicant 
los dits greuges, feu repenyorar lo dit ciutedà reclamant per ço com se 
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era reclamat e·l havia fet inhibir, och més feu penyorar lo saig de la cort 
del dit batla de Barcelona, lo qual li havie presentada la dita inhibició.

Per los quals greuges axí multiplicats, lo dit ciutedà, per interès de les 
locals e privilegis de la dita ciutat, ne feu grans querelas a nosaltres, con-
sellers per aquest any de aquesta ciutat. E nosaltres, hoÿts los dits clams 
e informats del cas, considerants lo gran menyspreu de la reyal prehe-
minència per la qual usaven los dits batla de Barcelona, jutges per ell en 
la dita reclamació assignats, e les grans sobreries fetes al dit ciutedà per 
lo dit Jordi Lémena e lo no poch prejudici de les dites locals e privilegis, 
precehint consell de juristes de la dita ciutat, consellam al dit batla de 
Barcelona, lo qual e jutges per ell assignats en la dita reclamació eren 
axí poch presats per lo dit Jordi Lémena, que aquell metés en la presó.

E com lo dit batla de Barcelona exequtàs lo dit consell, e hagués 
pres lo dit Lémena e·l menàs a la presó reyal honestament e posada, 
mossèn Galceran de Raquesens, avisat de la dita presó, occorrech pri-
mer prop la dita presó ab x ho xii persones vers la hora de la oració 
de la Avemaria, esperant lo dit batla de Barcelona, axí que, venint lo dit 
batla ab lo dit Jordi, volent metra aquell en la dita presó, sobrevench 
ab gran furor e ab mà potent lo dit mossèn Galceran e aferrà de la una 
part lo dit batla dient-li: «Tenits-vos per pres!»; e de la altra part lo aferrà 
lo dit Jordi ab semblants paraules que lo dit batla se tingués per pres. E 
jatsia lo dit batla al·legàs que lo dit mossèn Galceran no feÿa bé, com ell 
matés en la dita presó lo dit Jordi ab consell de nosaltres, lo dit mossèn 
Galceran replicà |[f. 47r] al batla que ell ere major oficial que ell e que ere 
sobre ell, ab gran violència e ab manera avalotada li tolch e se’n menà lo 
dit Lémena. E lo batla de Barcelona, considerant com ten gran violència 
tornava en gran menyspreu del senyor rey, per lo qual ell regia lo dit 
ofici, stant molt torbat de açò e attès que ell havia anentat e procehit 
en la dita presó ab consell de nosaltres, presa per ell primer informació 
de les dites coses, recorrech a nosaltres, dits consellers, explicant la 
gran sobreria a ell feta per lo dit mossèn Galceran de Raquesens, e·ns 
requerí en scrits que, per reintegrar la honor del senyor rey e de la gran 
sobreria feta a ell com oficial ordinari per lo dit senyor en la dita ciutat, 
e per lo sagrament per nosaltres prestat, li donàssem consell e ajuda.

E nosaltres, vehent la dita raquesta e considerants lo gran interès 
del senyor rey e de la honor sua, e lo gran atreviment del dit mossèn 
Galceran, qui havia atemptat cosa inhoÿda en aquesta ciutat, urgent 
encara nosaltres lo sagrament fet de donar consell al dit batla com ne 
fóssem raquests, principalment zelants la honor del dit senyor, per mils 
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consellar lo dit batla e per pus segur provehir en lo ten gran cas, fem 
convocar Consell de cent jurats, en lo qual fo explicat lo dit cas, e lo 
dit Consell en una veu, tostemps havent al devant la honor e reverèn-
cia del dit senyor e per reintegrar aquella, fos consellat al dit batla per 
nosaltres e per tot lo dit Consell que de continent prengués mossèn 
Galceran de Raquesens, e per donar ajuda al dit batla, segons havia de-
manat, tres de nosaltres consellers ab xii prohòmens acompanyàssem 
lo dit batla a fer la dita presó.

E axí, senyora molt excel·lent, és stat exequtat per nosaltres seguint 
lo consell dels dits cent jurats. Lo dit cas havem volgut explicar a la 
vostra gran senyoria per ço que aquesta és la pura veritat. Som infor-
mats, senyora, que lo dit mossèn Galceran se té per dit que mossèn lo 
governador no hage veura en ell, axí que ell puxa fer a sa guisa sens 
algun fre. E nosaltres, molt excel·lent senyora, havem per clar, e axí·n és 
consellat per notables hòmens de sciència, que los oficials ordinari<i>s 
de la dita ciutat, si lo dit mossèn Galceran, encara batla general, los tor-
ba injuriosament de fet en lo exerci(c)i del reyal ofici<i> e ordinari a 
ells \comenat de haver exercici del mer e mixt imperi/, poden aquell 
pendra e lur juridicció defendra. 

D’equí avant la vostra gran senyoria hi provehirà, si serà de ça mer-
cè, en tal manera que la honor del senyor rey, axí prejudicada per lo dit 
mossèn Galceran, serà plenament reintegrada e lo dit mossèn Galceran 
se guardarà de atemptar e fer tals e axí prejudicials actes.

E la vostra gran excel·lència vulle nostre Senyor conservar per molts 
anys al regiment de sos regnes e terres beneventuradament e votiva.

Scrita en Barcelona, a vii de maig del any mccccxxxv.

Senyora, vostres humils servidors e vassalls, qui besants vostres 
mans humilment se recomanen en vostra gràcia e merçè, los consellers 
de la ciutat de Barcelona.

[5]
Contra les ordinacions dels tapiners

1500, maig, 22. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Ferran el Catòlic: l’informen 

dels danys als privilegis i a les ordinacions de la ciutat que com-
portarà un privilegi recentment concedit pel monarca als tapiners, 
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especialment en tot allò que fa referència al dret d’examen, a l’esta-
bliment d’artesans a Barcelona i a la facultat de dictar ordinacions 
sobre el propi ofici; li supliquen que la ciutat i els seus privilegis no 
en surtin perjudicats.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 36, f. 191v-192r.

Al molt alt e molt excel·lent senyor lo señor rey.

Molt alt e molt excel·lent señor:
Pochs dies ha que és stat presentat a nosaltres, consellers de aquesta 

vostra ciutat, hun privilegi de vostra real altesa impetrat a suplicació del 
offici dels tapiners en lo qual havem vistes moltes coses prejudicials \e 
damnoses/ a la dita ciutat e als privilegis de aquella. E veem que és stat 
obtengut subreptíciament e obreptícia. E si vostra majestat fos stada 
bé informada, tal privilegi no haguera atorgat, per ésser aquell en de-
servey de vostre altesa e en evident prejuý de la dita ciutat per moltes 
rahons, entre les altres per quant lo dit privilegi no solament és contra 
privilegis de la dita ciutat, més encare contra ordinacions de aquella 
fetes en virtut de privilegis a la dita ciutat atorgats, les quals ordinaci-
ons són leys municipals per les quals és provehit a la indempnitat de 
la cosa pública. E si a cascú era lícit separar-se de les ordinacions de la 
ciutat e fer ordinacions particulars e contràries, la dita ciutat restaria 
frustrada e mirarie’s més a les utilitats pròpries que al bé comú, lo que 
vostra altesa no consentiria. E senyaladament és contra lo privilegi ape-
llat Recognoverunt proceres e contra privilegis del rey en Jachme, de 
gloriosa memòria, e altres ab què la dita ciutat té facultat de ordonar e 
no los particulars. 

E lo Consell e prohòmens de la dita ciutat han ordonat en virtut 
de privilegis que qualsevol persona qui·s volrà examinar e poblar en 
aquella no haje pagar més de hun florí d’or per lo examen, e los dits 
tapiners volen que los strangers hajen pagar sexanta sous, d’on se se-
guiria que molts no·s porien examinar ni poblar en dita ciutat per no 
poder pagar aquells, |[f. 192r] en dan de la dita ciutat. E més, dit privilegi 
és prejudicial car en aquell és disposat que no pugue star algun tapi-
ner en Barcelona que no sia de la confraria e los strangers hajen pagar 
més que los altres, e lo bé de la ciutat és que cascú tenga facultat e 
libertat sens violència. E més, és prejudicial en quant és dada facultat 
als dits tapiners de poder ordonar en les coses del dit offici, car les 
ordinacions que ells farien no·s porien corregir ni smenar per la ciutat, 
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axí com fan les ordinacions de aquella, qui·s poden mudar e variar se-
gons requer la disposició del temps, e tal potestat és donada a la ciutat 
per privilegi. 

E encare per altres respectes lo dit privilegi és molt prejudicial a la 
dita ciutat, de hon ha convengut a nosaltres manifestar les dites coses 
en lo Consell ordinari de la dita ciutat, en lo qual és stada feta conclusió 
que, per ésser lo dit privilegi subreptici e damnós a la dita ciutat, se deu 
sobreseure en la exequció de aquell e consultar la altesa vostra e infor-
mar-la dels dits prejuýs e dans qui·n resulten a la cosa pública; crehent 
lo dit Consell que vostra altesa mirarà més per lo bé universal que per 
los interèssors particulars dels dits tapiners e provehirà de tal manera 
que la dita ciutat ni los privilegis de aquella no seran en res lesiats. Per 
ço, senyor molt excel·lent, seguint la dita delliberació manifestam a la 
excel·lència vostre les dites coses, suplicant humilment aquella li plàcie 
no donar loch a tals prejudicis per los quals vostra altesa restàs deservi-
da e la ciutat prejudicada. 

E axí confiam ho farà vostra altesa com a rey e senyor virtuosíssim, 
la vida e stat del qual nostre señor Déu conserve per molts anys al feli-
císsimo regiment de sos regnes e terres.

De Barcelona, a xxii de maig any mil sinch-cents.

Señor, vostres humils súbdits et cetera.
Probata.

[6]
Treballant per sanejar la hisenda del municipi i en defensa 

del comerç marítim

1501, gener, 21. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Ferran el Catòlic: l’informen de 

les gestions en curs per alleugerir les càrregues fiscals sobre la ciu-
tat, sobretot referents a la reducció de les pensions de censals morts; 
atesa la importància dels oficials que s’ocupen de la recaptació dels 
drets sobre la ciutat, sol·liciten al monarca que flexibilitzi el règim 
d’insaculació en la seva elecció, per tal que es permeti als més expe-
rimentats continuar en el càrrec i apartar-ne els menys competents; 
finalment, traslladen al rei una petició dels cònsols de la Llotja de 
Mar de Barcelona perquè defensi els interessos comercials dels seus 
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súbdits contra una nau armada que ha sortit de Gènova.
AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 37, f. 24r-25v.

Al molt alt e molt excel·lent senyor lo senyor rey.

Molt alt e molt excel·lent señor:
Una letra responsiva de vostra altesa a una de nostres precessors ul-

timadament tramesa de vostra majestat per lo correu de aquesta vostra 
|[f. 24v] ciutat havem rebuda, ab la qual, com a rey e senyor virtuosíssimo, 
nos exorta que en lo regiment de aquesta sua ciutat nos hajam ab tota 
sol·licitut e diligència, procurant la utilitat de aquella a servey de nostre 
senyor Déu e de vostra altesa. E ab tot que nostre prepòsit e voluntat 
fos fer e exequtar segons lo que vostra majestat nos ha scrit, emperò, 
senyor, la exortació de vostra altesa nos excita ab major effectió trabellar 
per lo bé e utilitat de la dita ciutat, la conservació e augment de la qual 
per nosaltres ésser procurat nos par és lo més asenyalat servey que al 
present podem fer a la excel·lència vostra, la qual sempre ha tengut tal 
desig e voluntat. E posant nosaltres en exequció lo intent de vostra alte-
sa, segons la voluntat nostre per los respectes dessús dits, veent que lo 
major bé qui·s pot procurar a la dita ciutat és diminuir les imposicions 
de aquella, lo que altrement fer no·s pot sens aleviar-li los càrrechs, ha-
vem trabellat e trabellam contínuament en fer que los censals que la dita 
ciutat fa a raó de xxm per mil sien a raó de xxvm per mil, e que lo avanç 
qui·s farà en la diminució de les pensions puga servir a remoure alguns 
drets e portar a conclusió totes les luÿcions dels dits censals de xxm per 
mil. E la dita negociació havem ab la ajuda de nostre senyor Déu talment 
streta que speram en lo temps de nostre regiment portar aquella a con-
clusió, a grandíssim benefici de la dita ciutat e servey de vostra altesa. 

Emperò, excel·lentíssimo senyor, valria poch tot quant nosaltres ni 
los venidós consellers porien (sic per poríem) fer circa lo benefici de 
la dita ciutat si los officials qui han càrrech de guardar los drets de la 
ciutat no éran persones fiades e diligents en lurs officis, com són as-
senyaladament los portalers de la dita ciutat, guardes de mar e alguns 
altres receptors, los quals, si no éran fiats y diligents, darien gran dan 
a la dita ciutat, de hon ni·s porien fer luÿcions ni remocions de drets. 
E si dits officials fan lo que deuen, los drets qui romendran basteran a 
pagar los càrrechs ordinaris e extraordinaris, e continuar luÿcions de 
censals, encare que no n’i hagués sinó de xxvm per mil. E en los dits 
portalers, guardes e receptors ne ha alguns qui són tant profitosos a la 
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ciutat e tenen tant gran disposició que |[f. 25r] la dita ciutat per aquells 
és granment endreçada e conservada en sos drets; e en alguns altres 
conexem gran differència, que per no ésser pràtichs ni tenir disposició 
en llurs officis se perden moltes coses a gran dan de la ciutat. E com la 
inseculació dels dits portalers, guardes e receptors sie en gran nombre 
de persones qui han exir a la sort, porà<n> ésser que exiran molts \de/ 
dits officials poch profitosos y menys àbils al exercici dels dits officis, 
de hon la ciutat resterà prejudicada e damnificada.

E per ço nosaltres, ab intervenció de alguns prohòmens, som re-
cayguts en pensament que seria molt expedient que alguns dels dits 
portalers, guardes e receptors los quals tenen molta abilitat en los  
dits officis fossen conservats en aquells, car mudant-n’i altres corre pe-
rill de asertar-los tals que satisfassen a la ciutat e, ans que fossen speri-
mentats, la ciutat poria rebre molts dans; e los qui al present no satisfan 
poden ésser mudats corrent la ventura e sort del rodolí; e col·locant los 
vells ab los novells seria major seguretat e benefici de la ciutat. Per tant, 
excel·lentíssimo senyor, havem delliberat manifestar a vostra altesa lo 
dit nostre pensament a ffi que, si parrà a vostra majestat aquell ésser 
spedient, ho pugam exequtar ab provisió de vostra altesa, a la qual su-
plicam que, si li parrà ésser fahedor, mane fer spedir la provisió neces-
sària perquè ans de mudar a la sort dits portalers, guardes e receptors 
qui, segons forma del privilegi, se han a traure per tot lo mes de febrer 
propvenidor, pugam usar de la dita provisió, conservant dits officials 
útils e aprovats en lo exercici de lurs officis a coneguda de nosaltres 
consellers tots concordes. 

E som certs que tal provisió redunderà en gran benefici de la dita 
ciutat e servey de vostra altesa, a la qual offerim per totes nostres forces 
fer e procurar en nostre temps e regiment tot lo que·ns sia possible a 
tota conservació e augmentació de la dita ciutat e servey de vostra ma-
jestat. E confiam que ab la ajuda de nostre senyor Déu, coajudant-nos 
la favor e protecció de vostra altesa, portarem nostre desijat prepòsit a 
bona conclusió e a effecte. 

Més avant, excel·lentíssimo senyor, per los cònsols de la Lotge de 
aquesta vostra ciutat havem sabut que tenen nova certa que de Gènova 
és exida una barcha de circa dccc botes, armada en nom e bandera del 
|[f. 25v] governador de Gènova, qui és francès, ab molta gent e artellaria 
contra vassalls de vostra majestat per una marcha adjudicada a instàn-
cia de Montenegro, genovès, pregant-nos dits cònsols que, per apartar 
dits vassalls de dans e conservació de la negociació mercantívol, vol- 
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guéssem scriure a la excel·lència vostra. Nosaltres, senyor, qui, com a 
regidors de aquesta vostra ciutat, no podem fallir al que tanta neces-
sitat importa, majorment havent sguart als dits vassalls e mercaderia, 
suplicam per ço quant més humilment podem la altesa vostra li plà-
cie talment provehir que los dits vassalls sien preservats del dit dan, 
segons nosaltres speram de la majestat vostra, com més largament los 
dits cònsols ne scriuen a la altesa vostra, a la letra dels quals nosaltres 
nos referim.

E conserve nostre senyor Déu la vida y stat reyal per lonch temps al 
felicíssimo regiment de sos regnes e terres.

De Barcelona, a xxi de janer any mil sinch-cents e hu.

Senyor, vostres humils súbdits et cetera.
Probata.

3. Les llibertats urbanes i les constitucions de 
Catalunya davant la Corona 

[7]
En defensa del privilegi del sometent

1383, maig, 8. Barcelona
Els consellers de Barcelona a l’infant Joan, duc de Girona: li su-

pliquen que, en el procés de sometent obert contra Pericó de Canet, 
se segueixi el procediment habitual i el criminal sigui lliurat al ve-
guer de Barcelona, ja que hi ha en joc la defensa de les regalies, 
malmeses per les vendes de jurisdiccions sobre llocs de les baronies; 
al·leguen un cas semblant que va tenir lloc al vescomtat de Cabrera 
anys enrere.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 2, f. 4v-5v.

[Sense intitulació]

Molt alt e molt poderós senyor:
A la vostra gran altea significam que susara havem reebuda una vos-

tra letra responsiva a una letra nostra que a vós, senyor, vos havíem 
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tramesa sobre lo fet d’en Pericó de Canet. E hoÿda la creença per vós, 
senyor, comanada a·n Exemeno de Thovia, algotzir vostre, e vista la dita 
vostra letra, vos responem, senyor, que en aquest proçés de sometent va 
molt, senyor, a la regalia del senyor rey e vostre, car aquesta és una de 
les pus principals que lo senyor rey e vós, senyor, havets en les baronies 
e altres lochs de Cathalunya; per què, senyor, devets fort guardar que en 
favor de algun lo dit procés no prengua alguna lesió ne prejudici. E jas-
sia que vós siats senyor e, per consegüent, sots sobirà sobre lo veguer 
de Barcelona, però, senyor, a vós no deu desplaure que lo fet se faça 
segons que és acostumat, la qual costuma és aytal: que pus lo dit veguer 
ha començat lo dit proçés de pau e de treva, los quals aquests dos pro-
cesses, per rahó de les baronies qui són grans e moltes en Cathalunya, 
vós, senyor, devets mantenir en ses rigors e maneres acostu-|[f. 5r]mades, 
e us deu plaure que aquesta ciutat, qui és cap e la pus principal de  
Cathalunya, les vos mantenga, car darà bon eximpli a totes les altres 
ciutats e als altres veguers de Cathalunya.

E ja, senyor, semblant cas de aquest la ciutat obtengué no ha molt 
de temps per semblant rahonament que ara·s fa, que en un loch qui és 
del vostre de vescomtat de Cabrera qui ha nom ça Callela fo fet lavors 
un exçés contra un ciutadà de Barcelona, de què lo dit ciutadà vench 
ací sometent —e lavors era lo senyor rey e mossèn Bernat de Cabrera, 
avi del dit noble en Bernat, e era en tot aquell major estament que ell 
jamés fos en la cort del dit senyor rey— e supplicà e feu tot son poder 
ab lo dit senyor rey lavors sobre dues coses: la una, que·l dit senyor 
rey atorguàs algun sobresehiment sobre lo dit fet; l’altra, que en cas 
que·l dit sobresehiment no·s volgués e no·s pogués fer, que·ls dits 
malsfeytors que lavors se dehien venguessen en poder del dit senyor 
o de son algotzir. Los consellers qui lavors eren, sabents açò, anaren 
denant lo dit senyor e son Consell, e van rahonar les preheminències 
del dit procés quines eren e los prejudicis qui se’n seguien si·l dit 
senyor rey fahia una d’aquelles dues coses; finalment, determenat fo, 
e axí·s seguí de fet, que·ls dits malsfeytors se hagueren a metre en 
poder del dit veguer de Barcelona. E axí mateix és en l’altre procés 
de pau e de treva: que, estant lo senyor rey açí, pus lo dit veguer ha-
gués començat lo dit proçés de pau e de treva, ell lo havia a finar e 
continuar.

Per què, senyor, vos supplicam que sia vostra merçè que vós no vu-
llats soferir en favor del dit noble |[f. 5v] en Bernat tan gran prejudici com 
seria del dit proçés de sometent si·s fahia axí com vós, senyor, manats 
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en vostra letra, mas lo dit noble do obra ab acabament que·l batle del 
seu castell de Mu(n)cclús meta soltament e liure lo dit Pericó de Canet, 
ab la malifeta que ha feta, en poder del dit veguer; e açò fet sens algun 
prejudici, cessarà la dita host. E a bona fe, senyor, ço que nós ara estre-
bam fem en gran profit del dret del dit proçés, qui·s ha a mantenir vuy 
en ses rigors acostumades més que null temps no feu com, senyor, la 
terra aquesta sia vuy en pus mal estament que pessa no feu de memòria 
de aquells qui vuy són vius; és-ne una occasió les moltes vendes fetes 
per lo dit senyor rey e per vós, senyor, de les jurediccions de les vegue-
ries de Cathalunya, specialment d’aquesta de Barcelona e de Vallès, con 
aquella de Vallès de tot sia alienada e destrovida. 

E ço, senyor, que ab lo senyor rey vostre pare havem obtengut en 
temps passat, que us plàcia que ara no·ns hi vullats prejudicar.

Scrita en Barcelona, a viii dies de maig en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor mccclxxx tres.

Los humils sotsmeses e servidors vostres los consellers de Barcelo-
na, qui·s recomanen, senyor, en vostra gràcia e merçè.

[8]
Pel pagament dels afectats per un canvista abatut

1449, octubre, 3. Barcelona
Els consellers de Barcelona a la reina Maria: basant-se en cons-

titucions de Catalunya i privilegis de la ciutat, li supliquen que ai-
xequi la inhibició feta contra el veguer, a instàncies dels alcaldes de 
la seca de Barcelona, perquè no procedeixi contra el canvista Be-
renguer Vendrell, que s’ha declarat en fallida; al·leguen que, malgrat 
la seva condició de guarda de la seca, no està sota jurisdicció dels 
alcaldes, ja que la declaració de fallida és fraudulenta.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 14, f. 136v-138r.

A la molt alta e molt excel·lent senyora la senyora reyna.

Molt alta e molt excel·lent senyora:
Bé som certs que vostra gran senyoria és bé informada del gran 

abatiment fet en lo passat e qui contínuament se fa per alscuns cambi-
adors, mercaders e altres ab pocha vergonya, inclinats al apetit sensitiu 
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e postposada la temor de Déu e la correcció temporal, la qual cosa és 
gran malesa horrible e abhominable e no hoÿda en aquestes parts anti-
gament, en lo qual temps se dehia: «Fe de mercader, hajats-la per certa 
ab pacte ferm e virtuós», e vuy per alguns és violada e perduda. 

E és ver, senyora molt alta, que pochs dies ha passats un cambiador 
de aquesta ciutat appellat Berenguer Vendrell ab propòsit deliberat s’és 
abatut; e havia preses alguns pochs dies abans diverses cambis e en 
grans quantitats, dels quals n’i ha qui no són encara a terme de pagua; e 
plegada la taula del cambi, estava en sa casa recusant e denegant pagar 
sos creadors ab pocha vergonya e ab cara alta, guiat per los alcàlders de 
la secca de les monedes qui·s batem (sic per baten) en aquesta ciutat. 
E tractant per migà del un dels dits alcaldes, appellat Pere Fort, que 
composàs ab los dits creadors a x sous per liura, ab pacte que li fos 
retut a (?) la resta, e aprés desguiat per los dits alcaldes a raquesta dels 
dits creadors e fahents grans clamors denant nosaltres, qui per aquest 
esguart consellam al regent la vegueria de aquesta ciutat que metés en 
la presó lo dit Berenguer Vendrell, car a ell se pertanya com fos de sa 
juredicció e no de juredicció dels dits alcaldes; car jatsia en lo passat lo 
dit Berenguer Vendrell fos deputat per lo molt alt senyor rey en lo offici 
de la guarda de la moneda d’or qui·s batia en la dita secha, però per la 
constitució de Cathalunya feta |[f. 137r] per lo senyor rey en Jacme segon, 
de loable recordació, en la segona Cort per ell celebrada en aquesta ciu-
tat, és provehit que lo cambiador abatut nuncha tengua taula de cambi 
ni algun offici del dit senyor, ans sia haüt per infamis, la qual constitució 
fou confirmada per lo dit rey en Jacme en la Cort de Leyda, havisant-hi 
que tal abatut encontinent fos haüt per privat e infamis e altres penes, 
per les quals constitucio(ns) appar clarament que, tentost que lo dit 
Berenguer Vendrell cessà pagar a sos creadors com a pla mercader o 
cambiador, fou privat del dit offici e, per consegüent, lo dit Berenguer 
Vendrell, no podent regir lo dit offici de guarda, no seria de for dels dits 
alcaldes, ans seria de for del dit regent la vegueria.

E ara, senyora molt excel·lent, havem sabut que per vostra gran se-
nyoria seria estat escrit al dit regent la vagueria manant-li, a supplicació 
dels dits alca(l)des, que contra lo dit Berenguer Vendrell no procehes-
cha, mas per ses letres deje informar vostra gran excel·lència dels drets e 
rahons que haje per què puxe detenir lo dit Berenguer Vendrell, inhibint 
al dit regent que entretant no procehescha en les dites coses. E nosal-
tres, senyora molt alta, enteses ab esvetlada cura en los actes de la cosa 
pública, som estats induhits de informar vostra gran senyoria de les dites 
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coses a fi que tals abatuts sien castigats e punits, car les leys e bones 
custumes foren trobades per punir e castigar los mals e que los bons 
sien fets millors; e segons constitucions de Cathalunya, tals abatuts de-
negants e recusants paga e satisfacció a sos creadors deuen morir e 
perdre (l)o cap, e de lurs béns deu ésser feta aquella satisfacció que 
fer-se puxa a lurs creadors; e los dits alcaldes, posat que a ells se pertan-
gués la juredicció del dit Berenguer Vendrell, la qual, parlant ab humil 
e subjecta reverència de vostra gran senyoria, no·s pertany a ells, attesa 
la dita constitució precehint |[f. 137v] en calandari los privilegis qui do-
nen jurisdicció als dits alcaldes, per la qual és provehit que cambiador 
abatut no tengua algun offici del senyor rey, axí com és premès, e per 
consegüent, no és dit official de la dita secha o guarda, car, no pegant 
tot ço que deu bé e planament axí com pla cambiador ha acustumat 
e deu fer, és abatut segons altra constitució del alt rey en Jacme II en 
la Cort de Leyda, qui preceheix los dits privilegis de la seca; e açò no·s 
nega per los dits alcaldes, sinó que dien que ells deuen declarar ésser 
lo dit Vendrell haver encorregudes les dites penes. E, senyora molt alta, 
no és loch a tal declaració, car experiència ensenya que ell no pagà ni 
vol pagar planament tot lo que deu e és abatut segons la preal·legada 
constitució, e com no sia pus clara prova que experiència, e provació 
patent no és prova provadora mas provada, segueix-se que no és loch 
que los dits alcaldes hagen fer tal declaració, e més com per altre cons-
titució del dit rey en Jacme en la Cort de Gerona és provehit que si no 
paguen bé e pla als creadors, com és dit, confestim encorren les dites 
penes e per consegüent deffallen o desinexen ésser de jurisdicció dels 
dits alcaldes. E és cert que en aquest cas no y haurien juredicció, com 
ells no pusquen donar mort; e segons les dites constitucions, lo dit Be-
renguer mareix punició de mort.

Més avant, que en aquesta ciutat, per privilegi qui passà en contracte 
e és jurat, appellat Recognoverunt proceres, qui fou atorgat primer que 
no aquell del(s) dits alcaldes, los juýs criminals són dels prohòmens e, 
per consegüent, no dels dits alcaldes. Ítem, quant altercació és de jure-
dicció entre alguns officials de aquesta ciutat, la determenació |[f. 138r] e 
decisió de paraula e sens scrits se pertany al advocat fiscal, e axí s’és 
inconcussament serva<n>t, que no és memòria d’òmens en contrari, 
car no seria condecent que algú dels altercants ho declaràs. E per conse-
güent, repetida la humil e subjecta reverència de vostra gran senyoria, la 
dita letra per aquest negoci emanada de vostra gran excel·lència e dre-
çada al dit regent la vegueria seria impetrada surreptíciament e contra 
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constitucions de Cathalunya e privilegis de aquesta ciutat. 
Per ço, molt alta e molt excel·lent senyora, tant humilment com 

podem supplicam a vostra gran senyoria sia de sa merçè vulle provehir 
e manar que, per observació de les dites constitucions e privilegis, la 
dita inhibició sia levada e lexar lo dit regent la vegaria usar de la dita ju-
redicció o remetre la decisió de la dita juredicció al dit advocat fischal, 
segons és acustumat, a fi que en lo dit negoci se puxa fer justícia espat-
xada. E encara supplicam humilment vostra gran excel·lència que vulle 
bé attendre com los dits alca(l)des demanen lo dit Berenguer Vendrell 
segons comuna oppinió, per ço que de sa persona e sos béns no sia feta 
aquella justícia que·s mareix. 

E les dites coses, senyora molt virtuosa, reputarem a singular gràcia 
e merçè a vostra gran excel·lència, la qual la sancta divinitat vulle con-
servar e tenir en sa protecció e dirigir en tots sos actes beneventura-
dament e votiva.

Scrita en Barcelona, a iii de octubre del any de la nativitat de nostre 
Senyor mil ccccxliiiiº.

Senyora, vostres humils servidors e vassalls, qui besants vostres 
mans humilment se recomanen en vostra gràcia e mercè, los consellers 
de Barcelona.

[9]
Contra l’establiment de la Inquisició a Catalunya

[1484, desembre, 20]. Barcelona
Els consellers de Barcelona a la reina Isabel: després de resumir 

l’ambaixada sense èxit de Joan Bernat de Marimon en nom de  
la ciutat al rei Ferran i a ella mateixa per aturar l’establiment de la 
Inquisició a Barcelona, considerat contrari a les constitucions i els 
costums de Catalunya, li manifesten la seva confiança que la reina 
intercedirà davant del monarca per aconseguir aquest objectiu.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 31, f. 185r-186r.

A la molt alta e molt excel·lent senyora la senyora reyna.

Molt alta e molt excel·lent senyora:
Aquesta vostra ciutat de Barcelona, qui és una de les primeres ciu-
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tats que lo regne de Aragó hage axí en glòria com honor, (e) és digne de 
ésser amada e stimada, ha acustumat a sos reys, de gloriosa recordació, 
fer grans serveys, honors e subvencions per los quals la reyal corona de 
Aragó ha atquirit tant nom e existimació. E per ço reputam cosa cosa 
molt digne que axí com ella en los serveys e donatius ha precel·lit les 
altres ciutats, axí per son rey e senyor deu ésser més que altres conser-
vada e guardada, la qual conservada, se conserve son patrimoni, honor 
e dignitat reyal. E nosaltres, offici dels quals és consellar e bé servir la 
majestat del senyor rey e vostra, desijam lo honor, conservació e dig-
nitat reyal. E no se meravell vostra altesa si en cosa que tant tocha lo 
servey e bé del senyor rey nosaltres e aquesta ciutat tant insisteix, car 
açò pertany a nosaltres e a aquesta ciutat; axí ho ha bé e loablement 
acustumat e ha tant insistit que tota hora lo servey de la reyal dignitat 
és stat fet; si açò obmetíem, seria vist ésser dignes de culpa. Quina cosa, 
senyora molt excel·lent, se pot a son rey e senyor millor procurar que 
conservar son stat, lo qual stà en lo bé de ses terres e conservació de 
ses ciutats, apartant-les de desolació e perill, com la dignitat reyal stigue 
en multitud de poble e no en terres pobres e desabitades? 

Haurà la excel·lència vostra hoÿt nostre ambaxador mossèn Mari-
mon, tramès a la majestat del senyor rey e vostra sobre la Inquisició 
que ací la dita majestat vol introduir. Haurà hoÿt les justes causes que 
aquesta ciutat ha, per les quals ha per cert la dita Inquisició no poder 
o deure’s fer, e axí, ab dos grans Consells tenguts per lo il·lustre senyor 
infant, loctinent general, és stat vist, |[f. 185v] obstants constitucions, usos, 
pràtiques e custums per la dita majestat jurades, les quals los reys d’Ara-
gó, sos predecessors de gloriosa recordació, han bé e virtuosament ob-
servades com a feels christians, los quals observant crexia als súbdits 
devoció de servir e posar persones e béns per llur stat. Havem hoÿt lo 
dit mossèn Marimon e vista la letra que lo dit senyor rey nos fa, ab la 
qual diu vol la dita Inquisició se façe observant constitucions e leys 
de la terra, lo que si se fahia seria contra aquelles; nosaltres en aquesta 
ciutat ne som venguts en gran congoxa e tristor, com pensam que hun 
rey tant gran e tant cathòlich, qui és pare, rey e senyor natural nostre e 
de aquesta ciutat, axí diga se aconorte de qualsevol interès, dan e perdi-
ció que aquesta ciutat reportar pogués; no és aquesta ciutat tal que sia 
leugera de aconortar. E axí, posats en aquesta congoxa del poble, ni a 
la necessitat e depopulació de aquesta ciutat, havem pres expedient de 
confortar-los sots speransa de clemència e pietat de sa altesa e vostra, 
ffiants que, los coratges dels reys, nostre senyor Déu los té en sa mà e 
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aquells amolleix e gire en una hora hon li plau, e que moltes vegades 
una hora ministre Déu cosa de remey e repòs que en pensa de molts 
no pot seure.

Scrivim per ço a la excel·lència del \dit/ senyor rey la letra la qual 
som certs serà comunicada a vostra majestat. Veurà vostra senyoria il-
lustríssima nostres congoxes e treballs, lo perill, desolació e fortuna en 
què nosaltres e aquesta vostra ciutat som constituïts. No curam repe-
tir-ho. Havem delliberat, inspirats per la bonesa e pietat de Déu, scriure 
a vostra majestat, gran e sobirana reyna e senyora, mare, protectora e 
ajudadora nostra, ffiants que axí com altres reynes predecessores de 
vostra majestat són stades sempre intercessores e ajudadores ab los 
reys e senyors nostres, e en qualsevol necessitat intercedien e compli-
en lo que bé e repòs de sa ciutat ere, axí e millor vós, molt alta e molt 
excel·lent senyora, ho fareu are axí per servey de Déu, per lo qual vós, 
senyora, sou reyna e senyora regnan, com |[f. 186r] per lo bé e honor del 
senyor rey e del il·lustríssimo senyor príncep e primogènit nostre, com 
encare per restauració de aquesta vostra ciutat tant affligida e congo-
xada, senyora, vostra majestat tant piadosa e tant humana, <que> haüt 
sguard a les dites coses, supplicarà per aquesta ciutat e nosaltres la dita 
majestat, inclinarà son reyal ànimo a nostres justes e honestes suppli-
cacions, e posarà a aquesta vostra ciutat e a nosaltres en alegria e repòs 
del que supplicam. 

Darà en açò vostra gran excel·lència a aquesta ciutat e a nosaltres 
causa de grandíssima amor e devoció que tenim a sa majestat e a la 
vostra, de entendre en lo que sia repòs de aquest vostre Principat e de 
exposar ab amor y gran fidelitat béns, persones e quant havem per lo 
servey de sa majestat e vostra e de vostre il·lustríssimo primogènit.

E que axí ho vulla fer, humilment e ab besament de mans e peus 
tota aquesta ciutat e nosaltres ne supplicam moltes e moltes vegades la 
majestat vostra, la qual nostre senyor Déu exalce e conserve per molts 
e beneventurats dies.

De Barcelona, ut supra, et cetera.

Senyora, vostres et cetera.
Probata.
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4. La defensa dels interessos dels barcelonins i els 
catalans 

[10]
Per la recuperació de dues esclaves búlgares d’uns merca-

ders de Barcelona

1383, gener, 22. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Ramon d’Espés, castellà del Castell 

del Lleó: l’informen de la fugida de dues esclaves búlgares, propietat 
dels mercaders Simó Desbosc i Nicolau Ferrer, després de desembar-
car a Barcelona; les dones han estat localitzades i posades en mans 
del citat castellà, a qui preguen que les lliuri als seus propietaris.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 89v-90r.

Al molt honrat e savi mossèn Ramon d’Espés, castellà del Castell del 
Lehó, o a son lochtinent o a qualsevol altre al qual lo present negoci 
se pertanga, los consellers de la ciutat de Barcelona, salut e creximent 
de honor:

Sàpia vostra saviea que denant nós són estats en Simon dez Bosch 
e en Nicholau Ferrer, mercaders, dients que ells l’altre die vinents ab 
la nau d’en Broll de Altoloch, terra de Turquia, en esta ciutat, menaren 
entre les altres per lur mercaderies dients que a ells dues esclaves, la 
una per nom Quirana e l’altre Arena, de linatge de burgas, qui poden 
ésser cascuna de edat de xxx en xxxv anys; les quals, en la nit de la festa 
de Sent Cugat Jacme e de Sent Cugat proppassada, quant pluvia ab ells 
lamps e trons, les dites esclaves fugiren del alberch d’en Berenguer 
Carreres, quòndam ciutadà de Barcelona, qui és pres de Sent Daniel, la-
donchs cascuna vestida de una jaqua vermella. E ara, segons han entès, 
los cònsols del loch de Avellà han aturades les dites esclaves, qui exien 
de la terra, e aquelles han meses en poder vostre, per ço que sien resti-
tuïdes a aquells de qui són. 

On com los dits mercaders sien per açò recorreguts a nosaltres que 
us dejam scriure sobre açò per manera que puxen cobrar les dites scla-
ves, qui són lurs |[f. 90r] pròpries, per ço, intimant totes les dites coses a la 
vostra saviea, pregam-vos, sényer, molt afectuosament que, per esguard 
d’aquell de Déu e per honor d’esta ciutat, en la qual los dits mercaders 
han perdudes les dites esclaves que hic avien amenades per vendre 
ensemps ab d’altres mercaderies, vos plàcia de restituir e liurar al dit 
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Nicholau Ferrer, qui és procurador del dit en \Simon dez Bosch/, qui va 
per esta rahó a vós, sényer, car ell és apparellat de satisfer totes messi-
ons que per les dites esclaves sien estades fetes. E en açò, sényer, farets 
retrets deute a justícia, car tornarets als dits mercaders ço qui és lur. 

E nós qui us ho grahirem molt.
Data en Barcelona, a xxii dies de janer en l’any de la nativitat de 

nostre Senyor mccclxxx tres.

[Sense comiat]

[11]
Per l’alliberament d’uns eclesiàstics catalans empresonats al 

castell de Bellcaire de Llenguadoc

1434, gener, 26. Barcelona
Els consellers de Barcelona al cardenal Pèire de Foix: l’informen 

de la captura i empresonament de quatre eclesiàstics catalans que 
tornaven de Roma, feta pel capità del castell de Bellcaire de Llengua-
doc en nom del prebost de París com a garantia d’una bestreta del 
prebost als patrons d’unes naus de Marsella; li supliquen que inter-
cedeixi perquè siguin alliberats.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 3, f. 76rv.

Al molt reverent pare en Christ lo senyor cardinal de Ffoix.

Molt reverent pare en Christ e senyor:
A vostra molt reverent paternitat significam la gran violència feta 

en les persones d’en Dionís de Pomar, cavaller del orde de Sent Jo-
han, mossèn Johan Amargós, canonge e ardiacha de la seu de Barce-
lona Tortosa, Jacme de Faus, pabordre de Ffortià, e Barthomeu Valero, 
prevere, domèstich e familiar del reverent mossèn Ffrancesch, quòn-
dam patriarcha de Jerusalem e administrador de la esgleya de aquesta 
ciutat, los quals, venints de Roma, foren lo segon dia del present mes 
de janer entre Lunell e Nenza presos per mossèn Enrich, capità del 
castell de Bellcayre per lo prebost, lo qual és en cort del rey de Ffrança; 
los quals són detenguts en molt destret loch, interclusos e encarçe-
rats ab grellons en les cames, affermant e jurant lo dit capità jamés 
no delliurar aquells tro a tant que al dit prebost sie satisfet en totes 
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les peccúnies que diu ell haver bestretes als patrons de les |[f. 76v] naus 
de Massella. La qual presó pot ésser, molt reverent senyor, extimada 
molt gran per ço com és feta de vassals e súbdits del senyor rey e a 
les portes de sos regnes e terres, e feta de persones ecclesiàstiques 
e de condició molt pacífica, e de persones les quals, segons se diu,  
foren posades en segur del cas de la dita presó per vostra molt reverent 
paternitat; e més, per ço com se afferme que·l dit Barthomeu Valero, al 
qual havem singular affecció, portave letres de creença a la senyora rey-
na dels missatgers los quals per lo senyor rey són en lo concili de Bala.

E nosaltres, molt reverent senyor, hajam gran confiança que, vostra 
molt reverent paternitat interposant-se en açò, se seguirà deliurança 
dels presoners afflictes e desolats dessús dits, per ço a la dita vostra 
molt reverent paternitat suplicam molt affectuosament e de cor que, 
per esguard e contemplació nostra e de aquesta ciutat, li plàcie pendre 
special càrrech de la delliurança dels presoners dessús dits e de lurs 
companyes e béns, axí ab ses letres propícies e benignes dreçadores al 
molt egregi baró mossèn lo comte de Ffoix e al capità dessús dit com 
en altra manera segons a la vostra senyoria serà plasent. 

E açò, molt reverent senyor, serà a nosaltres e a la dita ciutat molt 
agradable, e reputar-nos-em a la dita vostra molt reverent paternitat 
molt pus fortment obligats.

Scrita en Barcelona, a xxvi dies de janer any mccccxxxiiii.

Vostres servidors, los consellers de la ciutat de Barcelona.

[12]
En defensa d’una dona de Barcelona robada i abandonada 

pel seu marit 

1435, juliol, 21. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Guerau de Queralt, senyor de la 

baronia de Queralt: l’informen que el sabater Bartomeu Camps ha 
fugit de la ciutat i ara és a Santa Coloma, on conviu amb una es-
clava després d’abandonar la seva dona i deixar-la en la misèria; li 
preguen que obligui l’home a ajudar la dona o a restituir-li el dot.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 4, f. 89rv.

Al molt noble baró mossèn Guerau de Queralt.
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Molt noble baró:
Sabuda havem la gran malvestat feta per en Barthomeu Camps, saba-

ter, lo qual, no tement Déu ne senyoria, s’és absentat de aquesta ciutat 
e se’n ha portats quants béns havie en casa sua, e ha jaquida la dona na 
Barthomeua, sa muller, destituïda e despullada de tota substància e sens 
algun refugi, e ha-se’n menada una esclava del honorable mossèn Johan 
Fivaller, ciutedà nostre, ab la qual se’n és anat a la vostra vila de Santa 
Coloma, on al present habiten.

E com haje comès furt pijor en persona de sa muller que de altra, 
la qual ha son dot sobre los béns que se’n ha portats, sens que res no 
li ha jaquit de què puxe en alguna manera passar la sua vida, donant-li 
occasió, si Déu no le’n preserve, de fer contra la orde de son matrimoni, 
per ço, mossèn molt noble, havents compassió de la dita dona, la qual 
ab grans plors és recorreguda a nostra intercessió, vostra gran noblesa 
pregam ab tanta afecció com podem que, per deute de caritat e per 
esguard e contemplació nostra e de aquesta ciutat, vullats induhir lo 
dit mal home e trametre algun sufragi de diners e roba a la dita mu-
ller sua, ab què puxe supplir a la sua gran necessitat, o do obra ab tot 
acabament de restituhir e tornar-li |[f. 89v] son dot, forçant aquell —si la 
franquesa vostra ho permet— a fer-li planament la rahó. 

E serà cosa de la qual aconseguirets mèrit vers Déu e nosaltres e 
aquesta ciutat, qui us hen romandren (sic per romandrem) obligats.

E tengue-us la Sancta Trinitat en sa guarda. Rescrivints-nos fiabla-
ment de tot quant pugam fer per vostres pler e honor.

Scrita en Barcelona, a xxi de juliol del any mccccxxxv.
A vostra honor apparellats, los consellers de Barcelona.

[13]
Que els naturals de Catalunya puguin ocupar càrrecs a la 

castellania d’Amposta 

[1521], febrer, 28. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Philippe de Villiers de L’Isle-Adam, 

gran mestre de l’Hospital: després de conèixer una ordinació recent 
que prohibeix als frares oriünds de Catalunya ingressar a la caste-
llania d’Amposta, l’informen que han obtingut de la Cort convocada 
per l’emperador Carles a Barcelona una constitució o acte de Cort 
semblant que prohibeix als no catalans prendre possessió de coman-
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des i preceptories de la castellania mentre sigui vigent aquella ordi-
nació, que preguen de derogar.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 44, f. 21r-22r.

Al molt il·lustre y reverendíssimo señor gran mestre de la religió del 
sagrat Hospital de Sanct Joan de Hierusalem y a son venerable consell.

Molt il·lustre y reverendíssimo señor:
E si tots los faels christians siam obligats en servar justícia y egualtat 

no solament quiscú ab si mateix, mas encara ab lo pròxim, emperò 
molt major obligatió tenen les persones en sancta religió constituïdes 
y al divinal servey y obsequi dedicades, y per ço, vengut a notícia nostra 
que lo venerable frare Bernat Çalba, de vostra sancta religió, nadiu y 
originari de aquesta ciutat, lo qual en una semblea per lo il·lustre y molt 
reverent castellà de Amposta tenguda és stat admès en lo no<e>mbre 
dels frares de la castellania de Amposta, arribat en aquexa ciutat no és 
stat admès ni acollit en lo dit nombre dels frares de la castellania de Am-
posta, sots color de una pretesa ordinatió o pràtica de algun poc temps 
ençà feta y tenguda que los originaris de Cathaluña no sien ni puxen 
ésser acollits en la dita castellania de Amposta, segons antigament loa-
blament era acostumat. 

No havent pogut no admirar-nos granment, car és cert y notori, y 
creem la il·lustre y reverendíssima senyoria vostra no ignora, que no 
solament Amposta, qui és lo cap de la dita castellania, mas encara Scó, 
Ulldecona, Orta y altres comandes o preceptories de la dita castellania 
mas encara Scó, Ulldecona, Orta y altres comandes de Amposta són 
dins aquest principat de Cataluña y, per los il·lustres comtes de Bar-
celona y altres barons, cavellers y gentilshòmens del dit Principat, de 
moltes y diverses rendes en lo passat dotades, per hon, ab degut honor 
y reverèntia parlant, se pot adverar la dita ordinatió o pràtica ésser abús 
y afreturant de tota justícia y egualtat, que los frares originaris de Cata-
luña sien privats de obtenir les dignitats en lo dit Principat fundades e 
instituïdes y que en aquellas sien admesos strangers del dit Principat, y 
senyaladament |[f. 21v] valencians, lo regne dels quals és stat conquistat 
ab sforç, soccorsos y serveys precípuament de catalans, y los dits valen-
cians y la major part dels hòmens de noblesa y condició haver treta lur 
orígine y prosàpia de Cathaluña. 

Y creem la senyoria vostra reverendíssima haurà legit y hoÿt los ac-
tes senyalats y dignes de memòria fets per los catalans, axí en la nobilís-
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sima terra de Itàlia, en la conqueste del realme de Nàpols feta per lo rey 
don Alfonso y altres, com encara en altres diverses parts fets y exercits, 
ni creem los qui vuy són cathalans en alguna cosa hagen degenerat ni 
degeneren de lurs anticipats. Per hon, veent la dita desegualtat e injus-
tícia als cathalans feta, havem supplicat ensemps ab los tres brassos o 
staments del dit Principat congregats en les Corts generals a la cesàrea 
y cathòlica majestat del rey don Carles, nostre senyor, celebrades en 
aquesta ciutat, fos plasent a sa majestat provehir, quant en sa majestat 
fos, en la dita injustícia e desegualtat; y sa majestat, veent la supplicatió 
de la dita Cort y nostra ésser fundada en justícia y rahó, ab constitució 
o acte de Cort ha provehit y manat que no·s puguen atorgar executò-
ries per pendre possessió de alguna comanda o preceptoria de la dita 
castellania de Amposta dins lo principat de Cathaluña fundada a algun 
cavaller o frare de la dita religió qui no sie natural del dit Principat fins 
tro e tant la dita ordinatió o pràtica sie tolta e remoguda, a fi que los 
catalans puguen concórrer en les preceptories o comandes de la dita 
castellania segons antigament era acostumat, la qual constitució o acte 
de Cort, encare que parega greu, és stat forçat de supplicar e obtenir se 
fahés per poder aconseguir la abolició e extinctió de la dita ordinatió o 
pràtica novament introduhida.

E per ço, ab aquella major afectió que podem pregam y en gràtia 
demanam a vostra il·lustre y reverendíssima senyoria vulla provehir e 
manar que la dita ordinatió o prà-|[f. 22r]tica sie remoguda, y lo dit frare 
Bernat Çalba y altres frares nadius o originaris de Cathaluña sien acu-
llits en la dita castellania de Amposta, y justícia y egualtat sien entre ells 
servades a fi que ab bona pau, concòrdia e confederatió puguen d’equí 
avant viure segons ans de la dita ordinatió o pràticha loablament havi-
en viscut, com tota divisió y discòrdia sie perniciosa y de mal eximpli, 
senyaladament entre persones religioses y en sancta vida constituïdes.

Car, ultra que axí proceeix de justícia, equitat y rahó, y ha sguart a 
la conservatió y bon stament de vostra sancta religió, de la qual vostra 
il·lustre y reverendíssima senyoria mèritament és lo cap, encare nosal-
tres ho reputarem a benifici singular a vostra il·lustre y reverendíssima 
senyoria, la qual y son stat conserve e prospere nostre senyor Déu lon-
gament com desige.

De Barcelona, a xxviii de febrer any mil dxxiiii (sic per dxxi).

A tots beneplàcits de vostra il·lustre y reverendíssima senyoria ap-
parellats, los consellers de Barcelona.
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5. El comerç marítim i terrestre 

[14]
Per la recuperació dels aparells navals d’un ciutadà de Bar-

celona a l’arquebisbat de Santiago de Compostel·la

1434, abril, 1. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Lope de Mendoza, arquebisbe de 

Santiago de Compostel·la: li supliquen d’ordenar que es retorni a 
Ramon Amat, ciutadà de Barcelona, una àncora i dues gúmenes 
seves —o el valor equivalent— que havia deixat en dipòsit a Muxia, 
de camí cap a Flandes, i que, contra els costums marítims, havien 
estat venudes per un procurador de l’arquebisbe.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 3, f. 89r.

Reverendissimo in Christo patri domino archiepiscopo de Sant Jhago.

Reverendissime pater et domine:
Exposicione Raymundi Amat, civis nostri, percepimus quod, ipso 

navigante apud Fflandrias cum navi vocata «Juliola» et de mense de-
cembris proxime lapso, sciliçet decima octava ipsius mensis, constituto 
a La Mongia et abinde recedendo, opportuit ipsum ibidem dimittere 
quandam anchoram signatam signo suo cum duabus gumenis, de qui-
bus levandis nomine suo facultatem contulit cuidam Fferdinando de 
Lemo(s), quod utique factum fuit. Contingit tamen expost quod qui-
dam procurator vester anchoram et gumenes predictas recepit manus 
ad suas ipsasque vendidit, non obstante quod, juxta usum hactenus 
paciffice observatum et in plagia maris huiusmodi civitatis et alibi usi-
tatum dum similis casus iminet, omnes anchore sic dimisse et precipue 
signo eorum dominorum signate ipsis dominis reservantur et traduntur 
absque molestia aliquale.

Pro tanto vestre reverende paternitati supplicamus quatenus, con-
templacione nostri et huius civitatis, dignemini anchoras (sic) et gu-
menes memoratas seu eorum valorem dicto Raymundo Amat facere 
delliberari et tradi. Quod nobis cedet summe ad gratum, et proinde ad 
reddendum vestracibus in similibus et maioribus vicissitudinem suo casu 
retinebitis nos et eandem civitatem forcius obligatos. Rescribentes nobis 
fiducialiter de omnibus que grata adveniant jamdicte vestre reverende 
paternitati, quam Preses eternus dignetur dirigere feliciter et votive.
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Scripta Barchinone, prima die aprilis anno a nativitate Domini mille-
simo ccccº tricesimo quarto.

Ad vestre reverende paternitatis beneplacita presto semper, consili-
arii civitatis Barchinone.

[15]
Per la restitució d’unes barques de catalans retingudes a la 

ciutat de Marsella

1484, setembre, 4. Barcelona
Els consellers de Barcelona al veguer, els cònsols i el Consell de 

Marsella: els informen que dos bergantins armats d’aquesta ciutat 
han capturat unes embarcacions destinades al comerç de sal al reg-
ne de França, noliejades a Barcelona per Ramon Vendrell, que n’ha-
via posat els patrons sota el seu guiatge, i que les naus i la càrrega 
han estat localitzades en poder de residents a Marsella; els preguen 
que ordenin restituir les naus amb els seus béns o el valor equivalent.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 31, f. 161rv.

Als molt magnífichs e de gran providència senyors los vaguer, còn-
sols e Consell de la ciutat de Massella.

Molt magnífichs e de gran providència senyors:
No sens gran admiració havem entès lo que lo die present no(s) és 

stat reportat, que en los dies passats arribà en la costa de aquest principat 
de Cathalunya en Ramon Vendrell, de Payriach, e noliejà diverses barchas 
e lehuts per portar sal del sereníssimo rey de Ffrança de Narbona fins al 
Royne, guiant lo dit Ramon Vandrell, per la facultat que affermave tenir 
del dit rey de Ffrança, los patrons de les dites barchas e lehuts de totes na-
cions e persones, exceptat moros. E és-se seguit, senyors molt magnífichs, 
que, haver (sic per havén) fets les dites barques e lehuts alguns viatges de 
la dita sal, la festa de Corpore Christi proppassada, dos bargantins armats 
d’equexa ciutat los són exits e han preses tres de les dites barchas ab al-
guns hòmens, los quals, aprés los han haguts nafrats e bé acoltellejats, los 
han lexats anar, retenint-se tres de les dites barchas ab lo qui en aquelles 
era, la una de les quals és d’en Raphel Torró, l’altre d’en Nicholau Tibau, 
de Sant Ffeliu de Guíxols, e l’altre d’en Pere Mestre, de aquesta ciutat. E 



  119

més, han preses e barrejades dues altres barchas qui eren en companyia 
de les dessús dites, la una d’en Pere Simon, de Palamós, e l’altre d’en Pere 
Farrer, de Sant Ffeliu, e·ls han levat e occupat tot lo qui ere en les dites 
barchas, lexant-los sols los buchs de aquelles. 

Per recuperació de les quals barchas e altres coses dessús dites oc-
cupades per part dels dits patrons, lo dit Ramon Vendrell és stat per 
moltes vegades instat e request que, per observació del dit guiatge,  
\fes/ restituir les dites barchas o la valor de aquelles, ensemps ab tots 
los dans e interèssors, lo que fins ací no han pogut obtenir. 

E perquè les dites barchas e altres coses dessús dites occupades 
som informats serien vengudes en poder de persones residents en 
aquexa ciutat, pregam per ço quant més affectadament podem les mag-
nificències vostres vos plàcia donar orde e provehir que les dites bar-
chas e altres coses occupades segons dit és, o la vera valor de aquelles, 
ensemps ab dits dans e interèssors, sien restituïdes e satisfetes ab tot 
effecte, totes |[f. 161v] excepcions a part posades. 

E serà cosa que, ultra fareu lo degut e ço que de vosaltres se pertany, 
encare nosaltres, en nom de aquesta ciutat, vos ho haurem a molta com-
plascència e en son cas e loch ho tindrem bé a memòria.  Altrament, si lo 
contrari ere fet, ço que no crehem, covendria a nosaltres, per deffenció 
dels dits patrons e observació del dit guiatge, e provehir-hi per los remeys 
deguts e pertanyents, ço que seria a nosaltres molt anujós per causa de la 
bona amicícia qui és stada e és entre aquesta ciutat e aquexa. Confiants 
que les magnificències vostres, desijoses de conservar aquella segons  
nosaltres desijam, donaran orde en fer les restitucions dessús dites.

E la Sanctíssima Trinitat sia en protecció e guarda.
De Barcelona, a iiii de setembre del any mil cccclxxxiiii.

Los consellers de Barcelona, al honor vostra apparellats.
Probata.

[16] 
En favor dels mercaders catalans que treballen a Castella

1550, març, 28. Barcelona
Els consellers de Barcelona a l’emperador Carles: l’informen que 

alguns oficials reials han confiscat els llibres de comptabilitat dels 
mercaders barcelonins que operen a les fires de Castella, sota sospita 
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d’evadir capital a l’estranger, amb els efectes nocius que el segrest té 
per a la monarquia i la ciutat; li supliquen que hi posi remei i pro-
tegeixi els mercaders de Barcelona.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 52, f. 54rv.

A la sacra, cesàrea, catòlica y real majestat del emperador, nostre rey 
y señor.

Sacra, cesàrea, catòlica, real majestat:
Encara que·l principal cuydado de scriure a vostra majestat les co-

ses que se offerexen de cada hora en aquest principat de Cathalunya 
concernents lo impediment del bé, conservatió e augment de aquesta 
terra sie del loctinent general e dels altres officials de vostra majestat 
que per aquestes coses e altres són deputats, ab tot axò, per lo càr-
rech particular que nosaltres tenim de aquesta sua ciutat de Barcelo-
na, par que, offerint-se cosa que directament sie vista tocar en part a 
la ruÿna e destrucció de aquella, que no scriure-u a vostra majestat 
seria descuydar-no<e>s en gran manera de son servey. Y perquè entre 
los altres comercis que los mercaders de aquesta terra tenen sie lo 
més usitat el de les fires de Castella, ahont solen residir molts naturals 
de aquesta ciutat per a reebre e vendre la draperia y altres mercade-
rias que de aquestos regnes de la sua corona de Aragó procehexen, y 
axí mateix per remetre les monedes que de assí són cambiades per a 
dites fires, per ésser lo més segur tracte que en aquestes temporades 
de ara se pot offerir, del qual no solament ne redunda gran utilitat a 
los diezmos de Castella y altres reals de vostra majestat y a les genera-
litats d’estos regnes, les quals totes servexen per als ordinaris servicis 
que fan en les Corts generals, mas encara en aquesta ciutat se conser-
ve e·s manté en gran part de aquest comerci, havent entès que, per la 
suspita que los officials de vostra majestat tenen de alguns mercaders 
de altres nacions que trauen moneda de Spaña, haurien presos los 
libres dels mercaders d’esta ciutat, |[f. 54v] los quals, encara que serien 
vists, segons havem entès, han trobats quals convé a la fidelitat que·s 
deu a vostra majestat, ab tot axò, no restituhint-los aquells y aportant 
en dilació lo negoci, és occasió que lo tracte de la dita draperia y 
altres mercaderias y cambis va parant, y pararia molt més si la cosa 
no·s remediàs, perquè la negociació se confon y axí no·s pot haver 
certa resolució de llurs coses per causa que los libres de hont se ha 
de traure los són detinguts, lo que no solament és en gran dan de la 
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reputació dels dits diezmos y altres rendes reals e generalitats d’estos 
regnes, mas encara de la poblatió de aquesta ciutat, que és lo cap de 
aquest seu Principat, la qual vindria a despoblar-se si la negociació 
no·s continuàs com fins assí.

Y com assò no convingue al servey de vostra magestat ni al bé de la 
terra, supplicam molt humilment sie servit manar-ho mirar y remediar 
ab brevitat, y als dits mercaders naturals d’esta ciutat tenir-los per<e> 
recomanats, que en açò nos farà molt gran mercè vostra majestat, lo (sic 
per la) real e imperial vida y estat de la qual nostre senyor Déu vulle 
benignament guardar y prosperar ab felicíssimo regiment del sacre Im-
peri e altres regnes y ab augment de majors regnes e senyories.

De aquesta sua ciutat de Barcelona, a xxviii de març any mil sinch-
cents sinquanta.

De vostra sacra, cesàrea, catòlica y real majestat humils súbdits y 
vassalls, qui les reals mans de aquella besen, los consellers de Barce-
lona.

[17]
Per la pau entre el consolat i els sagristans de la nació cata-

lana a Messina

1566, setembre, 6. Barcelona
Els consellers de Barcelona als sagristans de la nació catalana 

de Messina: han estat informats de les desavinences que mantenen 
amb Guerau Juliol, lloctinent de Berenguer Sapila, cònsol dels cata-
lans de Messina, i els preguen que l’obeeixin, altrament els mateixos 
consellers s’ho prendran com a un afer propi.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 57, f. 193rv.

Als honorables los sacristans de la natió cathalana de la ciutat de 
Meçina.

Molt honorables:
Per lo señor Berenguer Çapila, cònsol de la natió cathalana en aque-

xa ciutat, tenim entès la qüestió teniu moguda a Garau Juliol, son llocti-
nent, del que nos pesa molt no estigau ab aquella pau y tranquilitat qual 
és de rahó stigau y nosaltres desijam.|[f. 193v] Havem delliberat per ço 
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scriure la present, pregant-vos, com a bons cathalans y fills de la terra, 
tingau a bé de obeyr a dit Garau Juliol com a loctinent de cònsol, car 
altrament, per lo càrrech que tenim y per lo que les qüestions no ferien 
ab dit cònsol ni son loctinent sinó ab nosaltres, als quals los privilegis 
són atorgats, seríem forçats per deffensió de aquells pèndrer-ho per 
(pro)pri; y per lo que confiam són bons cathalans que no faran altra, no 
som més llarchs.

E sie nostre Señor en vostra contínua guarda.
De Barcelona, a sis de setembre mdlxvi.

A vostra honor promptes, los consellers de Barcelona.

6. El manteniment de l’ordre públic 

[18]
Per la fi de les bandositats i els escàndols a la ciutat

1383, febrer, 21. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Pere el Cerimoniós: l’informen 

dels problemes causats per les bandositats a la ciutat, alguns mem-
bres de les quals s’escuden en la protecció que els ofereixen certes 
provisions del rei i del duc Joan; li supliquen que revoqui aquestes 
disposicions i obligui els seus oficials a fer complir les ordinacions 
de la ciutat.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 139r-140r.

Sacre regie Aragonum magestati.

Molt alt e molt poderós príncep e senyor:
Sàpia vostra gran senyoria que de algun temps ençà aquesta ciutat 

és posada en gran desordinació, en portar públicament de nit e de die 
armes vedades de portar, e no s’i ha pogut donar consell, si bé moltes 
ordinacions hi són estades fetes en contrari per part de la ciutat, axí per 
los consellers passats com per nosaltres; de què, senyor, se són segui-
des moltes morts e moltes nafres e combatiments de alberchs e molts 
ladronicis, jassia que de algunes n’és estada feta justícia; e en partida, 
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senyor, parlant ab vostra reverència, és vengut per moltes favors que 
les gents troben en la vostra cort e del senyor duch, axí com de haver 
remissions de alguns crims per ells comeses com de portar les dites 
armes desonestes e desonestament, e les letres que porten són tan forts 
que los officials d’aquesta ciutat han gran dubte e pahor de no obe-
hir-les, e ja per los consellers passats ne fos vostra senyoria certificada. 

Depuys, senyor, açí ha algunes dissenssions de alguns ciutadans, e van 
per la ciutat ab moltes companyes fort desordonadament, e troben favor 
ab vós, senyor, de haver algunes provisions per les quals ells són foragi-
tats de for del veguer e són sotsmeses a for del batle o del sotsveguer. 

Si a tot açò, senyor, no·s dona bon consell, certificam-vos, senyor, 
que aquesta ciutat està a gran perill que un die no hic haje algun gran 
escàndell. Per què, senyor, havem tengut de ço consell diverses e han-
vos (sic per han-nos) consellat que dejam supplicar a vós que us plàcia 
de fer dues provisions. La una, que vós, senyor, vos plàcia revocar totes 
letres e provisions de revocacions de for com de totes altres tocants 
les coses damunt dites, e que us plàcia de manar fortment al veguer e 
a altres |[f. 139v] officials de exeguir tot ço que nós volrem fer ne ordonar 
ne consellar en les coses damunt dites, no contrestants algunes letres 
vostres ne del senyor duch fetes e faedores; e ja, senyor, per privilegis 
vostres e de vostres predecessors los vostres officials són ja estrets de 
exeguir nostres ordinacions e concells tocants lo bon estament de la 
ciutat, mas de vegades los dits ordinari<i>s, com veem (sic per veen) 
les vostres letres e <de> del dit senyor duch, son temoroses de venir 
contra les dites letres, e per ço, senyor, vos demanam de present la 
dita provisió, car veus, senyor, quin cas hic ha ara: en Pere Çestrada 
e en Gabriel Turell, ab altres ciutadans, per ordinació dels consellers 
proppassats staven preses en lurs cases, que no·n gosaven exir, e açò 
havien fet que scàndel e mal no·n seguís en la ciutat, e aquests són ara 
soltats e van per la ciutat desordonadament ab armes, e és-se fet per 
una provisió que han haüda de vós, senyor, per la qual són estats soltats, 
e parlant ab vostra reverència, devíets abans saber la rahó per què se 
era fet. L’altra provisió, senyor, que havem mester és que us plàcia de 
manar al portantveus de governador que venga e stia açí per provehir 
sobre les dites coses ab nosaltres ensemps. 

E plàcia-us, senyor, de manar al vostre vicicanceller e a altres qui 
signen cartes en vostra cort que avertesquen a signar totes letres to-
cants les coses damunt dites, car si nós no som torbats ne empatxats, 
entenem ab la gràcia de Déu dar concell a les coses damunt dites; e si 
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clamor, senyor, vos en vendrà, que us plàcia, senyor, de certificar-vos-ne 
e de scriure a nosaltres abans que hi féssets alguna provisió, car pus la 
ciutat nos és comanada, bé podets, senyor, confiar de nosaltres, car, ab 
aquestes dissensions que hic són, ha açí molt mals hòmens e fort de 
mala vida que donen fort poch en matar e nafrar hòmens.

|[f. 140r] Scrite en Barcelona, a xxi die del mes de ffebrer en l’any de la 
nativitat de nostre Senyor mccclxxx tres.

Senyor, los humils sotsmeses e servidors vostres consellers de Bar-
celona, qui besant vostres mans se comanen molt humilment en vostra 
gràcia e merçè.

[19]
En defensa de la vila de Berga contra un possible atac del 

vescomte d’Illa 

1435, febrer, 17. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Bernat Galceran II de Pinós-Feno-

llet, vescomte d’Illa i Canet: es diu que està reunint tropes per atacar 
la vila de Berga o un castell proper; li preguen que els informi sobre 
la seva veritable intenció i, si és cert, que desisteixi del projecte.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 4, f. 6r.

Al molt noble mossèn lo vescomte de Illa e de Canet.

Mossényer molt noble: 
Segons havem entès, fama seria estesa e publicada que per vós seria 

feta empra de gent per venir sobre la vila de Berga per pendre e haver a 
vostres mans çert castell, lo qual és pres de la dita \vila/, e en altra mane-
ra per dampnifficar aquella, de què la dita vila stà en gran reçel e suspita; 
per la qual rahó, saguints les passeres de les altres viles e encare de ciu-
tats del principat de Cathalunya, les quals per supplir e ésser aconsolats 
en lurs necessitats e casos occorrents recorren a aquesta ciutat com a 
mare lur, han tramès a nosaltres per haver consell sobre lo cas dessús dit. 

Nosaltres, per haver consell no donants fe a les dites coses, com cre-
gam fermament que vostra gran noblesa molt madurament e ab gran 
acord e delliberació acustume de empendre qualsevol actes qui toquen 
sa honor, vos pregam ab tanta affecció com podem que·ns vullats cer-
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tifficar de vostra intenció per esguard e contemplació nostra, e per 
repòs de la dita vila vullats cessar e abstenir-vos de tot anentament que 
en les dites coses haguéssets delliberat ésser fet, com no sie expedient 
moltes vegades voler exeguir tot ço que hom porie.

E serà cosa de la qual nos farets singular pler, lo qual nos serà molt 
agradable e·ns hen retendrets obligats.

E sia la Sancta Trinitat en vostra guarda. Rescrivint-nos fiablement de 
tot quant puxam fer per vostres pler e honor.

Scrita en Barcelona, a xvii de ffebrer del any mccccxxxv.

Los consellers de Barcelona, a vostres pler e honor apperellats.

[20]
La necessitat del lloctinent general a Barcelona per aplacar 

les alteracions en temps dels agermanats i els comuners 

1520, desembre, 14. Barcelona
Els consellers de Barcelona a l’emperador Carles: l’informen de 

l’aparició a la ciutat de cartells incitant el poble a avalotar-se, de 
l’arribada de Perot de Castellet, batlle general substitut de Catalu-
nya, i de la seva negativa a jurar els dos censals que la ciutat percep 
sobre les rendes de la batllia, i, finalment, de l’activitat dels bàndols 
al Principat, problema que només se solucionarà amb el nomena-
ment d’un virrei o lloctinent general resident a Barcelona.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 44, f. 3v-4v.

A la sacra, cesàrea, catòlica e imperial majestat del rey nostre señor.

Sacra, cesàrea, catòlica, real e imperial majestat:
La extrema necessitat en què aquesta ciutat y Principat de vostra 

altesa stan constituïts força a nosaltres tant sovint scriure y supplicar 
a vostra majestat de remey saludable, pus aprés de nostre senyor Déu 
no tenim persona alguna a qui recórrer sinó vostra majestat, qui per la 
divina permissió és nostre rey y señor natural. Y per ço, jasie ab altres 
nostres del mateix calendari hajam dat avís a vostra majestat de la no-
vitat seguida en la dita ciutat per los cartells que són stats atrobats per 
alguns locs de aquella y del dubte que tenim no se’n seguesca alguna 
comissió (sic per comossió?), encare per major descàrrech nostre y per 
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complir més al servey de vostra altesa, havem deliberat fer la present, 
ab la qual avisam a vostra majestat com, ultra la predita novitat dels 
cartells, la qual és gran, se’n ha seguida altre en la dita ciutat, ço és, que, 
arribat en aquella lo noble don Perot de Castellet, lo qual se diu ésser 
provehit per vostra majestat de balle general de Cathalunya per absèn-
cia de don Luís y don Christòfol Ycarts, jasie request<s> per nosaltres 
axí de paraula com en scrits, ha recusat y de present recusa jurar y 
prestar sagrament y homenatge per observança dels dos contractes de 
censals que aquesta ciutat reeb ab special obligatió de les rendes, drets 
y emoluments de la dita ballia general, segons per los dits contractes 
és expressament disposat y per los altres balles generals de Cathalunya 
en lo passat és acostumat, de què los pobles de la dita ciutat, qui lo die 
proppassat staven congregats a Consell general per fer extractió de 
mostaçaf, administrador de les plaçes y altres officials de la dita ciutat, 
restaren molt scandalitzats, y fou vist no·s devia fer presentatió al dit 
don Perot de Castellet de la terna dels dits mostaçafs ni de la parella 
dels administradors extrets segons és acostumat, pus ell no complia lo 
que és tengut.

Més avant, excel·lentíssimo senyor, se han moguts molts bàndols, 
axí entre |[f. 4r] gentilshòmens y cavallers com entre pagesos y altres 
hòmens de baxa conditió, per los quals y per los molts altres mals hò-
mens qui són en la dita ciutat y Principat se cometen quiscun die tants 
homeys, robos e altres detestables malefiçis que ja nigú gose trestejar 
per la terra, ni encara se té per segu<i>r dins la casa mateixa; y pese’ns 
molt que vostra catòlica majestat algun dia haurà retre compte y rahó 
per dits homeys e altres malefiçis devant lo divinal consistori, en lo 
qual ni appel·lations ni altres diffugis seran admesos, com siam certs 
que dits mals no·s commetrien si algun home principal y de molta auc-
toritat y qual convé per semblant càrrech, provehit per vostra majestat 
de vizrey o loctinent general seu, residís personalment en lo dit seu 
Principat, ministrant als poblats en aquell justícia, lo que a present no·s 
fa per defecte del dit loctinent general. Y per ço, quant més humilment 
podem supplicam vostra catòlica e imperial majestat li plàcia per sa 
acostumada benignitat y clemència manar que la provisió y venguda 
del dit loctinent general, de la conditió y qualitat susdita, no sia més 
avant differida, y més li plàcia manar tenir a recort les promeses fetes 
per vostra majestat als precessors nostres en lo offiçi de consellaria so-
bre la venguda del dit loctinent general, tenint per molt cert que sens 
aquell és inposible la dita ciutat y Principat més avant se conserven, 
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tant és augmentat lo nombre dels mals hòmens y agosar de aquells; 
y si vostra majestat nos desempara, lo que no podem creure, ultra la 
destructió y desolatió de tota aquesta terra, se seguirà que los altres po-
bles y vassalls seus de Spanya que no han perseverat ni de present stan 
en obediència de vostra majestat, com aquesta ciutat y Principat stan, 
pendran ànimo y audàtia de perseverar en lurs males obres, y los altres 
que han perseverat y perseveren en la obediència de vostra majestat 
titubaran y pendran alteratió en lur voluntat, pus veuran lo poc cas que 
vostra majestat haurà fet de aquesta sua ciutat, qui en tants grans perills 
ha sempre conservada y |[f. 4v] en lo sdevenidor, plasent a nostre Senyor, 
fins a la mort conservarà la fidelitat y obediència a vostra majestat de-
gudes y pertanyents. 

La majestat vostra, per special gràcia de nostre señor Déu, és dotada 
de tanta prudència y saber, y acompanyada de tant savi y bon Consell, 
que tenim per cert considerarà la entrenyable amor y affectió que a sa 
majestat tenim, y axí manarà exaudir nostres tant justes supplications, 
ab la executió de les quals se seguirà conservatió y repòs de la dita ciu-
tat y Principat, dels quals vostra majestat, plaent a la clemència divina, 
en lo sdevenidor serà servit a exalçament del seu imperial y real domini 
y expugnatió per vostra majestat fahedora<s> dels inimics de nostra 
sancta fe cathòlica christiana, per defentió de la qual y felicíssimo re-
giment del sagrat imperi de Roma y altres regnes seus plàcia a nostre 
senyor Déu longament conservar y prosperar la real e imperial persona 
y stat de vostra majestat com per aquella y per nosaltres és desijat.

De Barcelona, a xiiii de deembre any mil dxx.

De vostra sacra, cesàrea, catòlica, real e imperial majestat humils 
súbdits vassalls, qui les reals mans de aquella besen, los consellers de 
Barcelona. 
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7. L’Església 

[21]
Escàndols al convent dels franciscans

1382, agost, 22. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Pere el Cerimoniós: l’informen 

de les divisions internes provocades pel Cisma i altres qüestions en-
tre els frares del convent de franciscans i del poc efecte que han 
tingut les mesures per expulsar-ne els responsables; li supliquen que 
ordeni al ministre fra Tomàs Olzina i a fra Francesc Eiximenis que 
vinguin a Barcelona i executin la provisió que dictarà sobre el cas.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 75v-76r.

Sacre regie Aragonum mages(ta)ti.

Molt alt e molt poderós príncep e senyor:
Com lo enemich de pau de algun temps ençà haja entre·ls frares 

qui vuy són en la casa e covent dels frares menors de Barcelona sem-
brada gran inordinació per la qual se són seguits entre ells alguns grans 
escàndels, los quals a nós són notoris, e altres encara escàndels per 
indeferència dels papes e dels ministres lurs generals, en tant, senyor, 
que són venguts a punt de offendre’s mortalment; e ultra açò, anedents 
mal a <a> mals, han escandalitzats dos frares que han fets pendre a 
iiis saigs, ignorant açò lo veguer |[f. 76r] vostre, senyor, qui entraven del 
monastir de Pedralbes en Barcelona; e açò, senyor, segons que havem 
entès, s’és seguit com en lo dit covent ha alguns frares de una nació e 
d’altre qui, mordut lo fre de honestat e religió, se esforcen de comoure 
los dits escàndels e mals per tal que sien sostenguts e favorejats en lo 
dit covent e pusquen foragitar, axí com han de fet, tots los notables ffra-
res del dit covent, e en fer açò se abriven per tal com no·ls en segueix 
alguna punició.

Per què, senyor, lo dit veguer vostre e nosaltres, zelants que·l dit 
covent fos e sia d’ací a avant en pacífich, e que·l servey divinal hi sia fet 
lohablament segons que·ls lurs precessors e pares passats han fet molt 
dignament, havem mesa molt dignament la mà en aquest fet e havem 
trobat que, per tolre e esquivar los dits escàndels e encara majors que 
hi veem estar apparallats, covenia de necessitat que alguns frares del dit 
covent qui són actors e incentiu de tots aquests mals fossen foragitats 
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e estirpats de aquell; e de fet, haüt col·loqui sobre açò ab los ffrares 
presidents e pus assenyalats del dit covent, donam aquells per nòmina 
a maestre Bernat Broll e al gardià del dit covent, qui de fet los foragitas-
sen de la dita casa, los quals açò no han curat de fer, ans los nodrexen e 
favorejen en lo dit covent segons que d’abans, en menyspreu de nostra 
ordinació.

Per què, senyor, signif(ic)am a la vostra senyoria totes les dites coses, 
supplicant molt humilment a aquella que sobre açò vos plàcia provehir 
per tal forma que les males plantes e inútils sien arrendades \arrenca-
des/ e foragitades del dit covent e que en aquell, axí con en verguer 
on Déu és loat, sien complantats e logats los bons planters qui façen e 
donen fruyt loable a Déu, axí com lurs pares passats. E per ço, senyor, 
que açò ab lo adjutori de Déu e vostre mils sia deduït en acabament, sia 
vostra mercè de provehir que·ls reverents maestre Thomàs Ultzina, mi-
nistre, e maestre Ffrancesch Eximeniz Eximin(i)s venguen prestament 
en Barcelona per metre en execució vostra provisió que farets sobre 
açò, migensant la qual, e aquella que Déus a ells e a nós aministrarà, 
creem sens dubte que ab lo adjutori divinal seran tots ensemps en breu 
pacificats e units en caritat e bona concòrdia.

Scrita en Barcelona, a xxii d’agost en l’any de la nativitat de nostre 
Senyor mccclxxx dos.

Senyor, los humils sotsmeses vostres consellers de la ciutat de Bar-
celona, qui besant vostres mans se comanen molt humilment en vostra 
gràcia e mercè.

[22]
Per l’ingrés al convent dels dominics de dos frares armenis 

que poden atendre els esclaus tàrtars i d’altres nacions

1382, setembre, 10. Barcelona
Els consellers de Barcelona a un dominic no identificat: li pre-

guen que accepti dos frares armenis de l’orde al convent de Santa 
Caterina de la ciutat per tal que puguin instruir en la fe catòlica els 
esclaus tàrtars i d’altres.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 103r.

[Sense intitulació]
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Molt reverent e religiós sényer:
Com en esta ciutat sien venguts al present dos frares del orde de 

preÿcadors per nom ffrare Ffrancesch e frare Simon de Tauris, qui són 
de nació de Armènia e saben aptament parlar lenguatge de Tarteria, de 
Grècia e d’altres nacions, los quals, axí per preÿcacions e confessions 
que continuen de fer als esclaus tartres e d’altres d’esta ciutat, instru-
exen molt los dits esclaus a la fe cathòlica e a bons usos e costums, en 
tant que a la dita ciutat torna a gran plaer per lo mellorament que se’n 
segueix a lurs esclaus e missatgers, per què us pregam, senyor, molt 
afectuosament que, per honor de la dita ciutat e esguard nostre, vos 
plàcia atorgar als dits dos frares que sien conventuals de la casa del 
convent dels preÿcadors d’esta ciutat. 

E d’açò farets a la dita ciutat e a nós assenyalat plaer.
Data en Barcelona, a x de setembre any mccclxxx dos.

Los consellers de la ciutat de Barcelona, apparellats a vostra honor.

[23]
Un monjo fugit de Poblet que vol ser abat del monestir ma-

llorquí de la Real

1435, gener, 7. Barcelona
Els consellers de Barcelona als jurats de Ciutat de Mallorca: els 

preguen que prenguin les mesures necessàries per impedir que Llu-
ís Gasset, que es fa dir monjo de Poblet, d’on ha fugit, obtingui il-
legalment el càrrec d’abat del monestir de la Real.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 3, f. 180v-181r.

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de 
Mallorques.

Molt honorables e molt savis senyors:
Entès havem que un monjo per sol nom del monestir de Poblet, 

del archabisbat de Terragona, appellat frare Luís Gasset, partint de son 
corral com a ovella errant, va per lo món vagabunt, foragitat lo jou de 
obediència, enganant e decebent los hòmens simples e sens algun mal 
saber; e simulant per ypocresia ésser altre que no és, ha en tal manera 
tractat e ginyat que lo abbat del monestir de la Reyal de la vostra ciutat, 
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home benigne e més attent al servey de Déu que no al món, segons 
vostres savieses poden bé conèxer, ha constituït cert procurador en 
cort de Roma a renunciar en mans de nostre sant pare a la dignitat 
abbacial del dit monestir de la Reyal per ço que·n sie provehit al dit 
frare |[f. 181r] Luís. 

E com semblant commutació tornàs en total destrucció del dit mo-
nestir, a la qual deu ésser ab salutables remeys occorregut, per ço, a 
pregàries del reverent abbat del monestir dessús dit de Poblet, lo qual e 
tots los membres de aquell nosaltres havem en singular recomendació, 
per ço vostres grans savieses pregam tant afectuosament com podem 
que, per esguard e contemplació nostra e de aquesta ciutat, e per pre-
servar lo dit vostre monestir de la Reyal de tot cas sinistre, vos plàcie 
virilment pendre la protecció del dit monestir e de son abbat, e obviar 
e provehir en tal manera que tal home no elegit per Déu, esquivada sa 
deguda subjecció, vulle ab preposterat gran presidir. 

E jassie cregam fermament que sens nostra intercessió havets e te-
nits a cor les dites coses, emperò encare ho reputerem a singular pler. 
Pregam-vos encare molt afectuosament que us plàcie haver per reco-
menat favorablament lo portador de la present, monjo del dit monastir 
de Poblet.

E tingue-us la Sancta Trinitat en sa guarda. Rescrivints-nos fiabla-
ment de tot quant puxam fer per vostres pler e honor.

Scrita en Barcelona, a vii de janer del any mccccxxxv.

Los consellers de Barcelona, a vostra honor apparellats.

[24]
L’enfrontament entre els capellans de l’església del Pi i els 

frares del convent del Carme

1501, novembre, 5. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Ferran el Catòlic: l’informen 

dels enfrontaments entre els preveres del Pi i els frares dels convents 
del Carme i de Sant Francesc, en plena epidèmia, de les mesures 
partidistes que ha pres el bisbe Pere Garcia, absent de la ciutat, i de 
l’escassa observació del compromís a què les comunitats de preveres 
i religiosos havien arribat a instàncies dels mateixos consellers; li 
supliquen que faci les gestions necessàries perquè el bisbe s’avingui 
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a raons. També li supliquen que confirmi una prohibició d’exportar 
blat del Principat.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 37, f. 67r-69r.

Al molt alt e molt excel·lent senyor lo señor rey.

Molt alt e molt excel·lent señor:
Cosa és molt destent donar informació a vostra altesa de les coses 

qui poden scandelitzar, noure e prejudicar la cosa pública de aquesta 
vostra ciutat a ffi que vostra majestat informada puixa millor provehir 
e remediar los inconvenients qui seguir-se’n porien |[f. 67v] e posar la 
dita ciutat en repòs e tranquil·litat. E venint al necessari, significam a la 
altesa vostra que en aquesta ciutat se són seguides moltes differències 
entre les persones ecclesiàsticas, ço és, entre los capellans e los frares 
religiosos, e és-ne stada la occasió que en una processó en què anaven 
lo clero de la sglésia del Pi e los frares del Carme vingueren a certes 
profídies sobre lo modo del precehir, e diu-se que hun capellà qui por-
tave bordó donà hun colp al peu de hun frare e lo dit frare, sentint-se 
injuriat, donà ab hun ciri a hu dels capellans, per la qual occasió per 
part de dits capellans se és donada querela en virtut de la constitució 
de Terragona contra los dits frares del Carme, e los dits frares han pretès 
e pretenen que no són de for ni jurisdicció del bisbe de Barcelona, en 
la cort del qual és stada donada la dita querela, e lo official del dit bisbe, 
no contrestant la dita declinació de for, ha pronunciat la dita querela 
haver loch e los dits frares haver incorregut les censures de la dita cons-
titució, declarant intredit en la ciutat.

E nosaltres, veent la temporada de la pestilència, que molts morien 
sens extrema unció e sens ecclesiàstica sepultura, de què los pobles 
staven molt anujats, e no sens causa, ab nostra diligència treballam per 
levar lo dit entredit e donàrem orde que los frares querelats isquessen 
de la ciutat, segons en presència nostre ho denunciàrem al procurador 
e official del bisbe, instant ab tota pertinència que levassen lo dit entre-
dit, lo que no poguem obtenir. E veent los dits frares que no contrestant 
ells fossen exits de ciutat, e nosaltres treballant compondre les dites 
coses ab lo vicari del bisbe, e tengut les coses en bon apuntament, se 
subseguí que lo procurador del bisbe procehí a capció de la persona 
de hun canonge de Sancta Anna, exequdor apostòlich de certes bu-
lles per nostra sanct pare atorgades als dits frares, e posà aquell en lo 
càrcer ab grillons e cadena de ferro, e·l prengueren ignominiosament 
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rossegant-lo per haver fetes aquell certes amonestacions en virtut de 
les dites bulles apostòliques; e dits frares pretenen no era lícit al dit 
procurador, per ésser aquell exequdor apostòlich e ésser exempt. E 
ultra, encare procehí lo dit procurador a captura de dos frares de frame-
nors, hòmens antichs e religiosos, e ab comissió de pendre e incarcerar 
tants frares com trobassen de framenors e del Carma sots pretenció 
que no havien servat lo dit entredit. De hon los dits frares, sentint-se 
de les dites coses molt agreviats e opressos, no trobant altre remey, 
procehir<i>en en detenir dos capellans, hu en lo monastir del Carma 
e altre en lo monastir de |[f. 68r] <de> framenors, e aquells materen en 
custòdia a ffi que per mijà de aquells poguessen cobrar lo dit exequdor 
apostòlich e frares encarcerats.

E per dita causa la ciutat stave tumultuosa e no sens gran perill, 
escàndol, majorment per no trobar-se en aquella ninguns officials reals 
sinó lo sotsveguer, per causa de la pestilència. E nosaltres, no contres-
tant que era diumenge e die que stàvem deseplegats, nos ajustàrem 
promptament per veure què·s devia fer, e férem venir lo vicari del bis-
be e lo rector del Pi e una persona de part dels frares, e tanbé hi fon 
present lo procurador del bisbe; e apuntàrem que fos fet compromès 
entre les parts, durador per hun mes e altre de porrogació, e que entre-
tant sobreseguessen tots enentaments e procehiments e processos, ab 
salvetat que, si no·s declarave en lo dit compromès, cascuna de les parts 
romangués en son dret, e que les persones preses fossen delliurades e 
lo entredit fos suspès fins que fos declarat en la causa o lo temps del 
compromès fos spirat. E axí fon mes en exequció, e los excomunicats 
pretesos de cascuna part e lo official del bisbe e procurador foren ab-
solts a cautela a lur petició e instància.

Estant les coses en lo dit apuntament, e creent nosaltres portar 
aquell(e)s a bona conclusió, som stats impedits per quant lo dit bisbe 
e son official, contra forma del apuntament que era stat fet que durant 
lo temps del dit compromès no·s procehiria en cosa alguna, han fet tot 
lo contrari, procehint a diversos enentaments contra los dits frares: pri-
merament, amonestant públicament que nenguna persona, sots pena 
de excomunicació, no gos hoyr los sermons o predicacions de frares 
menors ne del Carme, e que ningú sots la dita pena se puga confessar 
ab ells; segonament, han procehit a fer pendre hun mestre en theologia 
del Carma, lo qual prengueren los ministres del dit bisbe ab mà arma-
da, e portant aquell ignominiosament rossegant-lo e fahent-li mostrar 
molt sovint les parts vergonyoses, de manera que los miradors ne res-
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taren molt scandelitzats; terçament, han citats los frares menors \e/ del 
Carme que comparaguessen a Vilafranca de Penedès, prefigint-los molt 
poch temps a la comparició, e encontinent los han publicats per exco-
municats; e ha(n) fets posar cartells e publicats per les trones que lo 
die de comemoració dels defuncts ni aprés alguna persona, sots pena 
de excomunicació, no puga absolre en les sglésies e cimintiris dels dits 
monastirs, ni hoir misses ni officis divinals en aquells, de què los dits 
monastirs resten molt danyats e ab gran sançura (sic per censura) (?).

E jatsia nosaltres hajam scrites moltes e diverses letres al dit bisbe 
pregant-lo per bons respectes e servey de vostra altesa e repòs de la 
ciutat que |[f. 68v] volgués sobreseure e sospendre los dits procehiments, 
almenys fins que ell fos tornat personalment en Barcelona, a hon totes 
coses se pogueren compondre ab salvetat de sos drets, emperò ell per 
ninguna via ha volgut dar loch ni condescendre a nostra petició, no 
contrestant que havien obtengut dels frares fer-li aquella obediència 
que fora necessària, ans ha cominat e comina de procehir a majors 
enentaments, dels quals nosaltres stam ab gran recel que per aquells 
no·s seguèschan majors enfractes en la dita ciutat, e recelam que lo 
entredit no torn en la ciutat per quant no·l ha volgut sospendre sinó a 
son beniplàcit. 

E per ço, senyor molt excel·lent, pus nosaltres havem fet tot lo pos-
sible e no havem pogut obtenir del dit bisbe ne de sos officials cosa 
alguna per remediar les dites coses, e veent los dits monastirs algun 
tant oprimits e vexats, e que la ciutat és frustrada de la servitut e bene-
fici que d’ells havie ans dels dits procehiments, no havent altre remey, 
certificat primer lo dit bisbe per diverses letres que, pus talment se 
havie en dits procehiments, nosaltres scriuríem a vostra altesa, e ell 
fahent-ne poch cars, havem delliberat per nostre descàrrech scriure de 
totes les dites coses specificadament a vostra altesa, suplicant aquella 
humilment, per lo servey de nostre senyor Déu e repòs de la dita ciu-
tat, vulle provehir en les dites coses, de manera que la dita ciutat stiga 
preservada de scàndols, los quals stan molt preparats si vostra excel-
lència no s’i interposa. E serà gran benefici dels ecclesiàstichs qui stan 
preparats entrar en grans littigis e plets, ultra que la fama e honor de 
aquells ne resta molt prejudicada e leziada en la opinió dels lechs per 
donar aquells ten mal eximpli de si mateixs que, essent tots ministres 
e servidors de Déu, no·s puixen entre si concordar, ans hi haje tals 
diferències iremediables, de què los lechs resten ten scandelitzats, qui 
deurien pendre lum e bon eximpli de aquells, e majorment del senyor 
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bisbe, per ésser pastor e prelat de aquesta ciutat; e creem que si ell no·ns 
hagués desemparats en temps de tanta necessitat, no·s foren seguits 
tals scàndols e·s fora entès en fer processons e devocions qui hagueren 
placat a nostre senyor Déu, lo qual per sa clemència vulla haver miseri-
còrdia de aquesta ciutat.

Nosaltres, excel·lentíssimo senyor, creem que vostra altesa a la hora 
d’are haurà provehit en prohibir les tretes dels forments, segons que 
havem suplicat ab una letra que derrerament per correu propri havem 
tramesa a vostra gran altesa, manifestant-li los grans dans |[f. 69r] qui stan 
preparats per causa de les dites tretes de forments. E perquè vostra 
altesa vege que tenim causa rahonable, li trematem una letra que lo die 
proppassat rebem dels cònsols de la vila de Muntblanch, interclusa ab 
la present. Suplicam la altesa vostra vulle mirar e confirmar lo conten-
gut en aquella e provehir lo que és necessari a utilitat e conservació de 
la re pública de aquesta vostra ciutat e de tot lo principat de Cathalu-
nya, segons speram que farà la excel·lència vostra.

E conserve nostre senyor Déu aquella per molt temps al felicíssimo 
regiment de sos regnes.

De Barcelona, a v de nohembre any mil di.

Señor, vostres humils súbdits e vessalls, qui besant vostres reals 
mans humilment se comanen en vostra gràcia e mercè, los consellers 
de Barcelona.

8. Les baronies 

[25]
Contra l’atac dels monjos de Poblet als mostassafs de la vila 

de Tàrrega

1433, novembre, 25. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Joan Martínez de Mengucho, abat 

de Poblet: l’informen d’uns incidents entre els mostassafs de Tàrrega 
i dos monjos del monestir, acompanyats d’un grup d’homes armats, 
a causa d’una tala il·legal de llenya feta en una propietat d’un home 
de Tàrrega per un altre del lloc de Granyanella, de la jurisdicció de 
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Poblet; li preguen que faci les gestions necessàries per mantenir el 
bon veïnatge entre el monestir i la vila de Tàrrega.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 3, f. 64rv.

Al molt reverend religiós \mossényer/ l’abat de Poblet.

Mossényer l’abat:
Per letra a nosaltres tramesa per los pahers e prohòmens de la nos-

tra vila de Tàrrega havem sabut com los mostaçaffs de la dita vila, exer-
cints lur offici axí per concessions reyals, usos e custums antiquats, 
trobaren i home del vostre loch de Granyanella, lo qual havie feta lenya 
en una possessió d’en Selvany, de la dita vila, carregant aquella en una 
sua bèstia; los quals mostaçaffs, veents açò, feren descarregar la dita 
lenya e prengueren-li la dita bèstia, menant-la-se’n en loch de penyora; 
e menant-se’n aquella, isqueren sis hòmens ben a punt e tolgueren-lurs 
la dita penyora. Enaprés, lo dit en Selvany tramès son missatge ab dues 
bèsties per portar-se’n la lenya feta en la dita sua possessió per lo dit 
hom de Granyanella; e com les hac carregades e se’n tornave, isqueren 
dos monjos vostres cavalcants en sengles rossins e xiiii hòmens por-
tants ballestes e lançes, los quals faents aturar lo dit missatge e bèsties, 
ab lurs coltells trencharen les cordes de les somades de la lenya e, jaqui-
da aquella, menaren-se’n les dites bèsties e encare vuy les tenen, segons 
és pus largament en la dita letra contengut. 

E jatsie los dits pahers e prohòmens e lo Consell de la dita vila po-
guessen procehir axí prestament com pogueren per vigor de lurs con-
cessions reyals, usos e custums e pràticha de aquells, però, |[f. 64v] usants 
de gran saviesa, de què havem haüt singular pler, han-nos-ne vulguts 
certifficar; e nosaltres, veents que semblants coses són prestes e appa-
rellades a scàndels e inconvenients, desigem ab gran affecció a obviar 
a aquells, per ço que la dita vila stigue en repòs. Merevellem-nos, però, 
molt que·ls dits vostres monjos, jaquida honestat de lur àbit e religió, 
les armes dels quals deuen ésser làgrames e oracions, ab mà armada e 
com a setglars hajen temptades les dites coses. Vostra gran reverència 
pregam tant affectuosament com podem que, tornant a loch les dites 
coses per donar repòs a cascuna de les parts, vos plàcie provehir pres-
tament que·l dit vostre loch e tots altres de vostra monastir e vostres 
officials vullen ben veÿnar e fraternalment ab la dita vila, com ells per 
amonastacions e induccions nostres sien prests fer semblant. 

E serà cosa en la qual trobarem singular pler.
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E tengue-us, mossényer, la Sancta Trinitat en sa guarda. Rescrivint-nos 
de totes coses les quals puxam fer per vostres pler e honor. 

Scrita en Barcelona, a xxv de noembre any mccccxxxiii. 
Johan Bussot, conseller.

Los consellers de Barcelona, a vostres pler e honor apparellats.

[26]
Sobre l’arròs confiscat pel mostassaf a dos botiguers de la 

vila de Castelló d’Empúries

1435, juny, 17. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Galceran Ombau, àlies Carbó, pro-

curador general seu al comtat d’Empúries: li ordenen que obligui 
el mostassaf de Castelló d’Empúries a tornar a Pere Camps i Joan 
Domènec, botiguers de la vila, una partida d’arròs comprada a Bar-
tomeu de Santjust, botiguer de Barcelona; el mostassaf l’havia con-
fiscat com a fraudulenta perquè estava mesclada amb sal, tot i que 
els botiguers al·legaven que es tractava d’una pràctica habitual de 
conservació de l’arròs.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 4, f. 67v.

Al molt honorable e molt savi mossèn Galceran Ombau, àlies Carbó, 
procurador general del comtat de Empúries per la ciutat de Barcelona.

Los consellers de Barcelona et cetera:
Mossèn lo procurador, a nosaltres és stat exposat ab querela per en 

Barthomeu Sent Just, botiguer, ciutedà nostre, que, com en l’any present 
ell haje tramesa a·n Pere Camps e a·n Johan Domènech, botiguers de la 
vila de Castelló de Empúries, certa quantitat de arroç lo qual en l’any 
proppassat havie comprat dins la dita ciutat, on ere vengut de les parts 
de Suria, e los dits Pere Camps e Johan Domènech venents a menut dins 
la dita vila del dit arroç, lo mosteçaff de la dita vila, afermant lo dit arroç 
ésser fraudolós per ço com ha trobat alguna quantitat de sal ésser stada 
mesclada en aquell, ha pres a ses mans lo arroç dessús dit e fa procés 
contra los dits Pere Camps e Johan Domènech per la dita rahó. 

E lo dit en Barthomeu Sent Just haje afermat a nosaltres que, jassie en 
tot arroç lo qual de les parts dessús dites sie navegat en los estius se façe 
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de necessitat alguna mescla de sal en assats pocha quantitat, attesa, però, 
la quantitat del arroç, com en altra manera no·s salvaria, ans sens la dita 
sal s’i farien corchons e altres vèrmens, però que, per rahó de la mescla 
de la dita sal, lo dit arroç no és ne·s pot presumir ésser fraudulós, ans és 
conservat en la dita manera, e ell ne los dits Pere Camps e Johan Domè-
nech no han feta la dita mescla, ans lo dit Barthomeu Sent Just ha com-
prat ja tal e per tal lo arroç dessús dit ne ha haüt cor, voler ne propòsit 
de fer ne cometre-hi alguna frau, per ço ha a nosaltres supplicat que de 
e sobre les dites coses li deguéssem de degut remey de justícia provehir.

Nosaltres, haüda de e sobre les dites coses legítima informació, hajam 
ab veritat atrobat lo dit Barthomeu Sent Just haver comprat lo dit arroç 
de Alfonso de la Cavalleria, mercader, ja ab la mescla dessús dita, e que ab 
la dita mescla lo dit Barthomeu Sent Just del dit arroç mateix ha venut 
en aquesta ciutat e·n ha tramès en alsgunes altres parts, e que jamés li 
és stada feta qüestió alguna per rahó de la dita mescla, e que en la ciutat 
de Gerona e en la vila de Perpenyà altres han comprat e venut del dit 
arroç ab semblant mescla matexa sens opposició alguna ne al·legació 
de tal frau, ne lo dit arroç no·s pot comprar ne vendre sinó tal com és, a 
vós dehim e manam expressament e de certa sciència e tant estretament 
com podem que, reebut per vós sagrament migençant lo qual los dits 
Pere Camps e Johan Domènech afermen ells no haver feta mescla alguna 
de sal en lo dit arroç, sinó que és tal com los és stat tramès, forçets de 
continent ab remeys de dret lo mosteçaff dessús dit a restituir e tornar 
franchament e sens deducció de messions algunes lo arroç dessús dit als 
dits Pere Camps e Johan Domènech, totes excepcions e dilacions a part 
posades, com nosaltres, attesa la dita informació per nosaltres haüda, ho 
hajam axí de certa sciència delliberat e vullam que·s façe.

Dada en Barcelona, a xvii de juny del any mccccxxxv.

Francesch dez Pla, conseller.

[27]
En defensa d’un musulmà de Flix, empresonat per haver 

menjat un tros de bresca de la baronia d’Aitona

1484, desembre, 20. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Mateu de Montcada, senyor de la 

baronia d’Aitona: li preguen que els restitueixi un moro de la vila de 
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Flix, baronia de la ciutat de Barcelona, que Montcada hauria venut 
com a esclau a València després d’haver-lo empresonat per robar 
bresca d’una arna de la baronia.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 31, f. 181v-182r.

Al molt noble baró don Matheu de Montcada, senyor de la baronia 
de Ytona.

Molt noble baró:
Per los consellers de aquesta ciutat, senyora de la baronia de Fflix, pre-

cessors nostres, a vostra noblesa és stat scrit que com hun moro appellat 
Eyça Çabà stigués pres per haver menjat hun troç de bresca de una arna 
de la jurisdicció vostra, de què·s era composat a xl florins, la qual cosa los 
paria molt soberga per tant pocha culpa, però, pus axí era, vos pregàvem 
(sic per pregaven) que dita quantitat fos pagada en la forma que per lo 
vostre procurador ab intervenció de moltes persones fonch concordada, 
segons en dita letra és més larch contengut. E com a present hajam entès 
que, essent vostra noblesa a València, hauríeu venut dit moro per certa 
quantitat, de la qual cosa —si axí és, ço que no crehem—, ultra la gran  
admiració que·n pendrem, nos seria molt anujós, considerants que per 
tant mínima cosa dit moro hagués haver tanta punició e pena, major-
ment per ésser aquell de la dita vila de Fflix e vassall de aquesta ciutat.

E per ço nosaltres ab la present pregam vostra gran noblesa voler 
tornar e restituir dit moro a la dita ciutat com a vassall que és de aque-
lla, car nosaltres som e serem promptíssimos fer-vos contentar e satisfer 
en tot lo que dit |[f. 182r] <dit> moro vos serà tengut e obligat. 

E plàcie-us voler tractar los vassalls de aquesta ciutat axí com per 
los vostres predecessors e vostra noblesa fins ací molt bé e virtuosa-
ment ab la dita ciutat, e ella ab ells, és stat praticat.  Altrament, si per la 
noblesa vostra lo contrari ere fet, ço que no podem creure, a nosaltres 
covindria, com a forçats per deffenció de dits vassalls, provehir-hi per 
altres remeys de justícia, lo que·ns seria molt desplasent per causa del 
bon amor e benivolença que tostemps és stada e és entre los vostres 
predecessors ab aquesta dita ciutat e vostra gran noblesa, la qual nostre 
senyor Déu vulla tenir en sa guarda.

De Barcelona, a xx de dehembre del any mil cccclxxxiiii. 

Los consellers de Barcelona, al honor vostre apparellats.
Probata.
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[28] 
Contra un acusat de violació a la baronia de Montbui 

1549, març, 17. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Bartomeu Camp, batlle de Montbui: 

li ordenen que detingui i obri una investigació sobre Gabriel Camp 
de Riells, hereu del mas Camps, al terme de Montbui —baronia de 
la ciutat de Barcelona—, que ha estat acusat de violar Magdalena, 
de la mateixa parròquia.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 52, f. 21v-22r.

Al amat nostre en Barthomeu Camp, nostre lo balle de la baronia y 
terme de Montbuy.

Los consellers de la ciutat de Barcelona, señora de la baronia y ter-
me de Montbuy, amat nostre:

Assí tenim molta queixa de Gabriel Camp de Riells, hereu del mas 
Camps, que hauria delinquit en lo dit terme forsant y violant na Magda-
lena, donzella, filla de Anthoni Buadell, àlies Vi<l>aplana, quòndam, e de 
la dona na Margarida Viaplana, de la mateixa parròchia, strupant aquella 
en gran deservey de nostre senyor Déu e a molt gran menyspreu de la 
justícia temporal.

E perquè semblants crims y delictes no és rahó romanguen impu-
nits, per lo descàrrech nostre y vostre y per la instància volida (sic) que 
sobre açò tenim de dita Margarida Viaplana y de son |[f. 22r] germà y de 
la mateixa Magdalena, vos diem y manam que encontinent, rebuda la 
present, vos assegureu ab tota la diligència y cautela a vós possible de 
la persona de dit hereu Camps e, prenent la persona de aquell, posareu 
en presó y ben guardat tindreu aquell a bona custòdia, y en la mateixa 
hora pendreu e o fareu pendre per vostre notari la denunciació y a tots 
los testimonis de què la cort se pugue informar del cas a ffi que, rebuda 
la enquesta per vós, se pugue administrar y fer justícia, y encontinent, 
rebuda dita enquesta, vinguau assí personalment ab aquella perquè, 
vista aquella per nostres advocats, siau millor aconsellat del fahedor.

E an assò no poseu dilació alguna, ans en molta prestesa vos haureu 
en tot lo que convinga haver-se de fer per vostre ofici, car altrament 
seria-us forsat aver-y de provahir a vostres despeses.

Scrita en Barcelona, a xvii de març any mdxxxxviiiiº.
Bellafilla, conseller. 
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9. Els afers polítics, la diplomàcia i la capitalitat 

[29]
Sagetes per al rei de Castella

1381, desembre, 24. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Joan I de Castella: l’informen 

que atendran la seva petició de fer-li arribar un carregament de sa-
getes per a la guerra que manté amb Ferran I de Portugal, més que 
més tenint en compte la protecció que el monarca castellà dispensa 
en els seus regnes als mercaders barcelonins i altres catalans. 

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 23v-24r.

Al molt alt e molt poderós príncep e senyor, senyor don Johan, \per 
la gràcia de Déu/ rey de Castella.

Molt alt e molt poderós príncep e senyor:
Reebuda havem ab gran plaer e vista ab diligència vostra letra a nos-

altres per l’onrat en Johan de Sent Pedro, de casa vostra, presentada so-
bre mil caxes vostres de viratons o sagetes que la vostra altea ha mester 
per rahó de la guerra que havets ab lo rey de Portugal, pregant vostra 
serenitat nosaltres que, per honor e esguard vostre, vullam vendre o 
fer vendre, per aquells qui<·ls> tenen lo matzem dels viratons e altres 
armes de la dita ciutat, los viratons que vós, senyor, havets mester e 
liurar-los al dit Johan de Sent Pedro, missatger vostre, o almenys aquells 
que bonament puxam; e si tant matzem no hic havíem, que·n faéssem 
fer als maestres d’aquesta ciutat en tant nombre que fos satisfet a vostre 
voler per nosaltres, e açò haurets a nós molt per agredable.

Sobre la qual letra e les coses en aquella contengudes responem ab 
deguda honor a vostra gran magnificència que, jassia per consideració 
del matrimoni per lo qual vós, senyor, per disposició divinal sots unit 
ab la molt alta senyora filla del molt alt senyor |[f. 24r] rey nostre d’Ara-
gó siam rahonablement inclinats a servir-vos en totes coses, emperò, 
pensants con los nostres ciutadans mercaders e altres cathalans qui 
convenen en vostres regnes són bé tractats e favorejats per vós, senyor, 
e vostres officials en lurs negocis, molt més nos tenim per obligats a 
complir e exeguir no solament ço de què·ns pregats, mas encara totes 
altres coses qui sien e redunden a bé e augmentació vostre, senyor, e 
de vostra corona.
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Per què havem atorgat al dit missatger vostre, senyor, de consentir-li 
del maçerès propri de la dita ciutat aquella bona partida de viratons 
que al present hi puxam liurar sens dan nostre; part açò, requerrem e 
instarem de fet tots los maestres de viratons qui sien en esta ciutat que 
ab tota diligència e cura fassen contínuament e donen tota obra ab aca-
bament perquè lo dit nostre (sic per vostre) missatger haje compliment 
d’açò que havets mester. 

E si altres coses, senyor, plaen a la vostra excel·lència, manants  
\man/-nos con a specials devots e servidors vostres. Supplicant a la 
vostra gran altea que·ls nostres ciutadans hajats en vostres regnes sobre 
lurs affers specialment per recomanats.

Data en Barcelona, a xxiiii del mes de deembre del<a> any de la 
nativitat de nostre Senyor mccclxxxi.

Los vostres humils e devots servidors los consellers de la ciutat de 
Barcelona, qui·s recomanen en vostra gràcia.

[30]
Intercedint per la vila de l’Alguer, davant els atacs dels ge-

novesos

1382, juny, 18. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Pere el Cerimoniós: li reenvien 

la petició d’ajuda que els han adreçat els consellers i prohoms de 
l’Alguer, davant la pressió dels genovesos, per l’escassetat i les dificul-
tats a l’hora de pagar les tropes, que amenacen amb saqueigs; amb 
la mateixa carta, les autoritats alguereses n’adjuntaven una altra 
al monarca que no havia obtingut cap resposta i que s’inclou en la 
present; els consellers barcelonins supliquen al rei que enviï socors 
a la vila.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 63r-63r bis.

Sacre regie Aragonum magestati.

Molt alt e molt poderós príncep e senyor:
Sàpia vostra senyoria que vuy, data de la present, havem reebuda 

dels consellers e prohòmens de la vila del Alguer una letra de la tenor 
següent: 
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«Molt honorables e savis senyors: 
Sàpia la vostra molt gran saviea que nosaltres escrivim al senyor rey 

en la manera següent:
“Senyor, lo mossèn lo governador certiffica largament la vostra alta 

senyoria dels greus affanys e perills en què aquest loch és posat a la evi-
dent perdició, a la qual sens negun dubte no podem escapar dins breu 
temps, especialment per lo liurament o venda que micer Brancha ha 
fet de Castell Janovès al Comú de Jènova e la gran fam, fretura e misèria 
que aquests mesquins de soldats que hic són romasos sostenen, qui en-
tre morts e presos e tots dies que·n fugen axí com a dese(s)perats per 
ço com no han sou e no poden anar a fer lenya ne gonyar, e són a no 
res tornats, e |[f. 63v] som en tal cas que quaix mossèn lo governador ne 
nengú no·ls gosa res manar; e ara, com en Guillot hic és estat ab aquell 
poch de acorriment que·ls ha portats, volien de tot en tot armar per 
anar robar tot ço que puxen trobar de catalans, que envides los havem 
poguts asuaujar; e jatssia, senyor, que·l dit governador no us ho haja 
gosat notifficar, certifficam la vostra excel·lència que si prestament per 
la vostra clemència no hic és provehit e socorragut de paga e de gents, 
que no serà a nós que sens dubte, vullam o no, ells armaran e robaran e 
pendran tot ço que puxen aver de cathalans. 

Per què, senyor, supplicam humilment a la vostra clemència que li 
plàcia de provehir ivarsosament en aquests tan grans e evidents perills, 
e trametre hic pagua e gents ab què·ns puxam mantenir e deffendre 
o·ns trametats fustes ab què·ns hic isquam, que en altra manera no 
podem veure ne conèxer que·ns puxam salvar ne tenir, e axí com a 
forsats, jatsia que·ns sia molt greu, covendrà’ns que lexem armar als dits 
soldats, e robaran e dampnificaran tot ço que haver puxen de nostra 
nasció matexa. E per aquesta rahó, a descàrrech nostre, ne certifficam 
la vostra senyoria e us escrivim la present ab propòsit d’aquí avant no 
scriure-us, cor vaem que, per moltes letres que trametam a la vostra 
altea, de res no fom (sic per som) oÿts ne creguts.

Data infra.”
Per què, senyors, vosaltres (sic per nosaltres), axí com a aquells que 

del tot veem que dins breus dies som perduts e no sabem què·ns fas-
sam, recorre(m) a vosaltres axí com aquells que tanim per cap e per 
pares nostres, als quals és comonat tot lo càrrech del regne, que us 
plàcia de fer provehir ab lo senyor rey sobre aquestes coses prestament 
segons que·l temps e affers requeren. En altra manera, aquest loch e nós 
som perduts, que en neguna guisa no·ns podem tenir.»
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On, senyor, com vostra altea puxa per tenor de la dita letra <letra> 
perpendre clarament lo cas, perills e angústies en què la dita vila del 
Alguer és al present posada, per ço, senyor, supplicam molt humilment 
a la vostra magnificència que sia mercè vostra de provehir e soccórrer a 
la dita vila ab temps, segons és expedient, per tal manera que, mirassen 
mijensant lo adjutori divinal <d>e vostre, la dita vila e los habitants de 
aquella sien preservats de tot perill e no puxen encórrer algun sinistre. 

Déus, senyor, vos do bona vida e longa e victòria dels enemichs.
Scrita en Barcelona, a xviii dies de juny en l’any de la nativitat de 

nostre Senyor mccclxxx dos.

|[f. 63r bis] Los vostres humils sotsmeses consellers de la ciutat de Bar-
celona, qui molt humilment se recomanen en vostra gràcia e mercè.

[31]
La reacció immediata davant el captiveri del rei Alfons el 

Magnànim a la batalla de Ponça 

1435, setembre, 2. Barcelona
Els consellers de Barcelona a la reina Maria: amb la present lletra 

de consolació per la notícia de la captura del rei Alfons i les seves 
naus prop de Ponça, li anuncien la tramesa de còpia —no inclosa— 
de les noves que els han arribat de Gènova sobre els fets; li comuni-
quen que la ciutat de Barcelona ja ha nomenat representants que, 
amb els mateixos consellers, tracten sobre els passos que cal seguir, 
entre els quals hi ha la proposta que la reina reuneixi un consell 
assessor, format per representants dels estaments i dels llocs reials, i, 
sobretot, que iniciï les gestions per a la pau amb Castella.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 4, f. 111r-112r.

A la molt alta e molt excel·lent senyora la senyora reyna de Aragó e 
de Sicília.

Molt alta e molt excel·lent senyora:
Si la divinal Majestat, los juýs de la qual són inscrutables, ha permès 

lo cas seguit de la presó de nòstron rey e senyor, lamentacions tristes, 
cogitacions planes e plors excessius no deuen axí occupar los coratges 
e les penses de vós, senyora, e dels seus vassaylls e súbdits, que Déu om-
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nipotent ne sie ofès ne·n sien oblidades degudes provisions faedores, 
ans ab humils supplicacions deu ésser recorregut a la ajuda indeficient 
de aquell subiran Déu qui diu «mia és la venjança e jo retribuhiré» [Dt 
32,35], e en altra part diu «jo mataré e jo faré viure, batré e sanaré»  
[Dt 32,39].

Per ço, senyora, cové que tots vostres actes e totes vostres cogi-
tacions lancets en les mans de nostre senyor Déu, lo qual aprés gran 
tempestat done temps tranquil·le e repòs, e a aquell recorregats ab  
gran confiança e no dubtets, car ell, qui no sab defellir als esperans en 
ell, vos trametrà del cel la sua consolació e us prepararà vies e mane-
res per les quals los salutables remeys qui·s seguiran faran oblidar e 
gratament remediar les greus dolors de les quals sots preoccupada. E 
semblantment, ne devets recórrer a la tresorera de totes les gràcies, la 
gloriosa verge nostra dona sancta Maria, per mijà de la qual totes les 
gràcies se obtenen.  Aprés, senyora, devets haver special confiança en la 
innada fe e naturelesa pura dels feels vassaylls e súbdits del dit senyor, 
los quals jamés han defalgut ne defalran ne defallir porien per totes lurs 
forçes en socórrer e ajuda a lur príncep |[f. 111v] e senyor. E en açò, senyo-
ra molt excel·lent, ab ferma esperança devets e us podets fermament 
reposar. De les noves, senyora, continuades aprés la primera certificació 
de la dolorosa nova serets certificada per lectura dels translats los quals 
vos trametem ab la present ab lurs originals feelment comprovats, ço 
és, de la notificació del cas desastrat feta per lo capità de la armada dels 
janovesos al Comú de Jènova e de una letra a nosaltres tramesa per lo 
lochtinent de duch e per lo Conçell dels ancians e ofici de la batlia de 
Jènova.

Més avant, senyora molt excel·lent, entenem nosaltres que, per prin-
cipiar e continuar les provisions pertanyents e degudes a la extrema 
arduïtat de tal negoci, vós, senyora, deguéssets haver e appellar vostre 
sollempne Conçell e exquirir e haver de aquell què és de fer e com 
és per vós, senyora, provehidor ne tal acte com és principiador, notifi-
cants-vos, senyora, com aquesta ciutat e lo Conçell general de aquella ha 
feta elecció de çertes persones les quals, ab nosaltres ensemps, tracten 
e vegen a quals coses és provehidor per la dita ciutat, en la pràticha de 
les quals nos som ja mesos e cascun jorn indeficientment continuarem, 
e segons les clourem ne çertificarem vostra senyoria. E per obrir vies e 
maneres opportunes a tractar, manajar e finar de tots remeys salutables 
faents al fet, és nostre parer vós, senyora, deguéssets appellar per do-
nar-vos consell de cascuns dels staments e condicions, axí ecclesiàstichs 
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com barons, nobles e cavallers com ciutedans e habitadors de totes les 
universitats, viles e lochs reyals de tots los regnes e terres del dit senyor, 
no per acte de Corts ne Parlaments, mas per aconsellar a vós, senyo-
ra, sobre totes e sengles provisions faedores, occorrents a total benifici  
e salut del dit senyor e de la cosa pública de tots sos regnes e terres, e 
que açò·s degués fer e pratichar dins aquella ciutat, vila o loch que vós, 
senyora, elegírets e a vós fos plasent, la qual ciutat, vila o loch fos propri 
e pertinent e hagués tals qualitats com tal ajust requer e los negocis hi 
fossen pus reposadament e deguda tractats e finats. 

E per ço, senyora molt excel·lent, com i dels totals e subirans re-
meys e principals de qualsevol provisions faedores és lo precípuu e 
pus salutable poder, haver e obtenir la pau de Castella, la qual pau se-
rie porta per la qual entrarien tots béns e, en son esguard, tots altres 
remeys serien los menys principials, e en aconseguir tal benifici no 
arbitrem persona en tot lo segle pus àbil e suficient que vós, senyora, 
totes coses atteses e considerades, per ço, senyora, entenem nosaltres 
que açò sie posat en lo vostre Consell, del qual deu procehir que vós, 
senyora, siats la tractadora, remediadora e obtenidora de tal benifici, 
lo qual creem fermament se obtendrà per mijà de vostra intercessió e 
enterveniment; e si serà plasent a Jesuchrist, salvador e ver sembrador 
de pau, tal benifici ésser obtengut, açò serà a tal reparació de tot cas del 
dit senyor, a la qual reparació sens obtenir lo dit benifici se pervendria 
ab molts grans dificultats.

Totes les dites coses, senyora, significam a vostra gran senyoria per 
ço que delliber sobre aquelles ab subiran studi e vigilància, de la qual 
delliberació vos supplicam molt humilment çertificar-nos-ne a nostra 
consolació. 

E la Regina celestial |[f. 112r] vulle la vostra excel·lent persona conser-
var al seu servey per molts anys benaventuradament e votiva. 

Escrita en Barcelona, a dos de setembre del any mccccxxxv.

Senyora, vostres humils servidors e vassaylls, qui besants vostres 
mans humilment se recomanen en vostra gràcia e mercè, los consellers 
de la ciutat de Barcelona.

 
 
 



  147

[32]
Un raonament a la reina Maria ordenat als síndics de Corts 

pel bon avenir del principat de Catalunya

1449, juny, 19. Barcelona
Els consellers de Barcelona als síndics de la ciutat a la Cort con-

vocada per la reina Maria a Perpinyà: resposta a una consulta dels 
síndics amb instruccions sobre la presentació d’una súplica a la rei-
na referent a la pròrroga de la Cort.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 14, f. 85r-86r.

Als molt honorables e molt savis senyors los síndichs de Barcelona 
per rehó de la covocació de Cort feta per la senyora reyna en la vila de 
Perpenyà.

Molt honorables e molt<s> savis senyors:
Dues vostres letres havem rehebudes: la una a xv del present mes 

de juny e, entre les altres coses, sobre los actes fets per la senyora reyna 
per rehó de la elecció dels cònsols e Concell de la vila de Perpenyà, de 
què·ns dolem molt, plàcia a Déu omnipotent que·ls saguit (?) segons 
los és ben necessari; e l’altre a xvi del dit mes, qui és consulta de una 
altra letra que nosaltres vos havíem tramesa per en Johan Brujó, notari 
e sotsíndich de aquesta ciutat, en la qual havíem mencionat, entre les 
altres coses, que ans de vostra partida presentàssets a la dita senyora 
certa supplicació que ne trametem interclusa dins la dita letra, per la 
qual supplicació nos havets tramesa la dita consulta esplicant alguns 
motius los quals pretendríets la dita supplicació no deure ésser presen-
tada a la dita senyora, majorment per rehó de la protestació feta contra 
los consellants les prorogacions, però que si a nosaltres era vist que la 
dégrats presentar, faríets tot ço que per nosaltres seria ordonat, segons 
aquestes coses e altres són contengudes en la dita vostra letra.  A la qual 
vos responem que fort prestament haguem concell sobre lo dit negoci 
dels pus avançats de la dita ciutat, qui remeseren la determinació de 
aquell al dit Conçell de xxiiii. E aprés, convocat lo dit Concell de xxiiii, 
per aquell és estat deliberat que, attès principalment que la protestació 
no·s és feta sinó contra los consellants les dites prorogacions e no con-
tra altres, vosaltres, senyors molt honorables e molt savis, compliscats 
per obra les coses contengudes en la dita letra que us havem tramesa 
per |[f. 85v] <per> lo dit Johan Bruyó, e que en tot cas la suplicació que 
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us havem tramesa interclusa dins la dita letra sia presentada a la dita 
senyora, e que la supliquets que man aquella ésser continuada en lo 
procés de la convocada Cort; e si no permetrà que en lo dit procés 
sia continuada, que·n man fer acte auctèntic per son prothonotari o 
altre scrivà seu, o en altra forma done obra que per avant apparega 
que aquesta ciutat ha fet lo degut per lo benavenir del principat de 
Cathalunya, qui és una preciosa part del heretatge del senyor rey, e del 
qual Principat aquesta ciutat és la principal part e la ciutat mestre de 
aquell; e és de creure que si aquesta ciutat no y feÿe ço que deu, que 
lo dit senyor, en son cas, li’n poria donar càrrech, com sia cert que lo 
rey David e son poble foren afligits per la numeració que fonch feta 
del poble de Israel [2 Sa 24], la qual afflicció no·s fora seguida si lo 
poble hagués soplicat lo dit rey David que no hagués procehit a la dita 
numeració. Però, senyors molt honorables e molt savis, és deliberat per 
lo dit Concell que, ans de presentar la dita suplicació, vosaltres feçats a 
la dita senyora ab gran humilitat un bon rehonament ab aquella perti-
nència de paraules humils que a vostres grans savieses serà vist fahedor, 
fahent gran complanta dels dans, perills e inconvenients qui stan pre-
parats al dit Principat, als quals la dita senyora deu molt attendra, e per 
tostemps les il·lustres reynes de Aragó de bona memòria e axí mateix 
la dita senyora vuy beneventuradament regnant són stades adnotades 
(sic per advocades) del dit Principat en conservació e benavenir de 
aquell, segons feu la reyna Ester en conservació del poble de Israel; e 
en aquesta forma la dita senyora farà que los actes seran fets a honor de 
Déu e a servey del senyor rey e benavenir de la sua cosa pública del dit 
Principat, del qual lo dit senyor |[f. 86r] és lo cap e del qual difluen totes 
les virtuts als membres de aquell. 

E aquest rehonament, senyors molt honorables e molt savis, e la 
pertinència de les paraules de aquell, remetem a vostres grans savieses. 
E aprés, donat compliment a les dites coses, comenant-nos en gràcia e 
mercè de la dita senyora, humilment prenets son comiat e tornats-vos-
en en nom de Déu.

E tingue-us, senyors molt honorables e molt savis, la Sancta Trinitat 
en sa guarda.

Scrita en Barcelona, a xviiiiº de juny del any mccccxlviiiiº.

Los consellers de Barcelona, a vostre honor apparellats.
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10. La defensa del territori 

[33]
La defensa del Rosselló davant els francesos i de l’illa de Ma-

llorca i les mars de Catalunya davant Barba-rossa i el Gran Turc 

1522, gener, 29. Barcelona
Els consellers de Barcelona als governadors dels regnes de Caste-

lla —Íñigo Fernández de Velasco, conestable de Castella, i Fadrique 
Enríquez de Cabrera, almirall de Castella—: els informen dels movi-
ments de les tropes franceses als comtats del Rosselló i la Cerdanya 
i de les seves possibles conseqüències per a tot el Principat, així com 
dels preparatius del turc Barba-rossa contra l’illa de Mallorca, apro-
fitant la revolta dels agermanats, que tenen assetjats els cavallers a 
Alcúdia, i l’amenaça que també suposa per al litoral català; els pre-
guen que agilitzin la tramesa de les tropes i les galeres ja assignades 
als dos fronts.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 44, f. 134r-135r.

Als molt il·lustres los señors governadors dels regnes de Castella.

Molt il·lustres señors:
Segons per letres de nostres precessors en lo offici de conselleria y 

regiment de aquesta ciutat havem vist, les senyories vostres són a ple 
informades de la entrada feta per los francesos en lo comtat de Cer-
danya y del rezel se tenia no entrassen en Rosselló; y perquè aprés la 
electió o extractió nostra lo dit recel no ha diminuït, ans augmentat, 
havem deliberat per major descàrrec nostre dar, segons havem dat, avís 
ab altres les quals seran ab la present a nostre molt sanct pare nova-
ment elet y a sa majestat, y ab la present donam a vostres senyories, 
faent certes aquelles que per letres del alcayt de la fortalesa major  
de Perpinyà y altres som avisats que mossé de Tornó, capità del rey de 
França, ab molta gent d’armes és arribat en Narbona y fa grans prepara-
toris e |[f. 134v] demostrations de guerra, per hont creem indubitadament 
té intel·ligèntia de entrar en Rosselló, lo que si per ell era deduhit en 
execució, ço que Déu no vulla, seria posar en grandíssimo perill no sola-
ment la vila de Perpinyà, fortalesa de Salces y tot aquell comtat, mas en-
cara tot lo restant de aquest Principat, qui són la clau de tots los regnes 
d’Espanya, per star com stà aquella frontera desprovehida de gent d’ar-
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mes per sa defensió y encara de vitualles, y no trobar-se modo com los 
deputats del General del dit Principat puxen despendre de les pecúni-
es de aquell per subvenir a la dita necessitat, encara que molt urgent, y 
nosaltres ni les altres universitats del dit Principat tenir pecúnies per a 
poder despendre y convertir en dita urgent necessitat, com, axí per cau-
sa dels grans preus a què los forments y altres vitualles per la molta stre-
tura y penúria de aquells de present stan, com encara per les exaccions 
del fogatge, coronatge, maridatge y altres drets reals que de present se 
fan en lo dit Principat, tota la terra stiga vàccua de diners. 

Y més avant, molt il·lustres señors, occore altre no menor necessitat 
per la defensió de la illa de Mallorchas y mars de aquest Principat, com 
siam certs que lo turch Barba-rossa, ab ajuda y soccors del Gran Turc, 
té fet apparell de moltes fustes per invasir, occupar y pendre la dita illa 
de Mallorquas, fiant serà cosa fàcil, atteses les revolutions, seditions e 
discòrdies mogudes per los pobles contra los gentilshòmens de aque-
lla, per les quals se han perpetrats tants homicidis, crueltats y altres 
detestables maleficis, y per damnificar y pendre les naus y altres vexells 
que navegueran per aquestes mars, y encare exir en terra y barrejar y 
pendre algunes viles e locs del dit Principat, segons lo stiu passat feren 
|[f. 135r] de Amposta y Callella, per temensa de les quals coses ve a cessar 
totalment lo negoci mercantívol en aquesta ciutat e Principat y altres 
regnes de la prefata cesàrea majestat.

Per ço, ab aquella major affectió que podem, pregam y en gràcia y 
mercè demanam a vostres senyories, \segons ab les dites nostres suppli-
cam a sa majestat, a qui principalment pertany, li plàcia,/ vullen prove-
hir e manar que les dos-centes lances que, segons havem entès, dies 
ha és stat deliberat vinguessen en aquesta frontera y les quatre galeras 
que, per lo semblant, segons havem entès, era deliberat vinguessen en 
aquestes mars, sien promptament expedits, y per falta de soccorro no 
peresca aquesta terra, y la dita illa de Mallorchas sie preservada dels 
mals qui en aquella de present són, y los cavellers e gentilshòmens sca-
pats de les cruells mans dels pobles de dita illa, y los quals de present 
stan acitiats axí per terra com per mar en la vila de Alcúdia, deliurats de 
aquella y de la occupatió del dit Barba-rossa y altres inimichs de nostra 
sancta fe cathòlica.

Car, ultra que succehirà en tant asenyalat servey de sa majestat, con-
servatió y reputació de son real stat, encara nosaltres ho reputarem 
a mercè singular a vostres senyories, offerint-nos, sempre que lo cars 
occórrega, no dubtarem posar les vides e sustàncies pròpries nostres 
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a qualsevol perill per los servey, conservatió e reputació dessús dits, y 
que aquesta ciutat, regidors e poblats de aquella restaran en perpètua 
obligatió a les senyories vostres, la vida y stat de les quals prospere, 
conserve e augmente nostre señor Déu longament com desigen.

De Barcelona, a xxviiiiº de janer any mdxxii.

A tota ordinació de vostres il·lustres senyories apparellats, los con-
sellers de Barcelona.

[34]
L’artilleria i els baluards de la marina de Barcelona

1537, maig, 2. Barcelona
Els consellers de Barcelona a l’emperador Carles: es justifiquen 

davant de la sorpresa que hauria manifestat l’emperador en presèn-
cia del lloctinent general Fadrique de Portugal, arquebisbe de Sara-
gossa, per la impossibilitat de la ciutat de prestar l’artilleria que se 
li demanava; al·leguen que no s’ho poden permetre per l’escassetat 
d’armament i per la necessitat de cobrir les necessitats defensives de 
Barcelona i Catalunya.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 49, f. 160v-161r.

A la sacra, cesàrea, catòlica y real majestat del señor emperador nòs-
tron rey y senyor.

Sacra, cesàrea, catòlica y real majestat:
Per lo il·lustre archabisbe de Ceragossa, loctinent general de vostra 

majestat cesàrea en aquest vostre Principat, nos és stada feta ocular 
hostenció en una letra de vostra majestat a ell dirigida de un capítol 
en aquella contengut acerca de aquesta ciutat fer préstec de algunes 
peças de artelleria a la vila de Mahó y, en més de haver-ne dada al dit 
loctinent general en nom y per part de vostra majestat complida rahó 
y saber, y haver vist ell la poca artelleria té aquesta vostra ciutat, atteses 
majorment les temporades concorren, havem tingut per cosa molt ne-
cessària donar-ne principalment rahó y scriure la present a vostra ma-
jestat com aquesta ciutat, parlant tots temps ab tota aquella humilitat y 
subjectió que·s pertany de vostra majestat, no és per poder prestar arte-
lleria alguna ni desexir-se de la que té, car, attès lo gran àmbit d’ella y los 
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baluarts y reparos se fan en la part de la marina, és molt poca la que (té) 
y tant poca que moltes parts d’ela, y senyaladament de la marina, en les 
quals serie molt necessari ne hagués, serà forçat restar sens ella, y per 
avant los qui de aquesta ciutat tindran per vostra majestat lo regiment 
tindran necessitat entrar en pensament de provehir-ne de més per star 
aquella ben guardada, lo que ab gran càrrec dels poblats en aquesta ciu-
tat se haurà a fer per les grans despeses y càrrechs extraordi-|[f. 161r]naris 
que quiscun die se offeren; de forma que certificam molt a vostra ma-
jestat que stà ans en punt de ésser-ne subvenguda que de subvenir-ne 
ella a altres parts, per ésser la clau y principi personalment de aquest 
Principat, y és lo servey de vostra majestat aquella stigua ben artillada 
y provehida de monitions y deffenses, y axí procuram y entenén (sic 
per entenem) nosaltres provehir de monitions y que los poblats en ella 
stiguen apercebits y ben provehits de archabussos y altres armes, al 
que tots ab grandíssima voluntat y prestesa se mouen, com pensam ne 
tindrà relatió vostra majestat; y poc ha supplicàrem a vostra majestat 
per la serca (?) de alguna summa de salitra, la qual benignament nos ha 
atorgada y feta mercè, de manera que lo principal studi y sol·licitud que 
al present tenim és entendre en la defensió d’ells per posar-nos en punt 
y disposició de no poder ésser danyats.

Y per ço quant humilment podem supplicam a vostra majestat li 
sie plasent tenir aquesta ciutat y nosaltres per scusats y tenir-se per 
servit de ço que fem y procuram per la defensa y custòdia de aquella, 
y per consegüent de tot aquest vostre Principat, lo que pensam és lo 
servey de vostra majestat y benifici universal de tota aquesta sua terra. 
Supplicant a la divina e inmensa bondat que la reyal e imperial vida y 
stats de vostra majestat cesàrea vulla longament conservar y prosperar 
al felicíssimo regiment del sagrat imperi de Roma e altres regnes seus.

De aquesta vostra ciutat de Barcelona, a dos de maig any mil dxxxvii.

De vostra sacra, cesàrea, catòlica y reyal majestat humils súbdits y 
vassalls, qui les reals mans y peus de aquella besen, los consellers de 
Barcelona.
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11. Els grans conflictes civils 

[35]
Els remences sense rei

1450, febrer, 25. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Bernat Sapila i Ferrer Nicolau de 

Gualbes, missatgers de la ciutat davant de la reina Maria: els infor-
men de la resistència presentada per un grup de remences al veguer 
Joan Sabastida i els seus homes prop de Sant Andreu, al crit de «No 
hi ha rei!»; els preguen que n’informin la reina per evitar incidents 
més greus en un futur.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 15, f. 15r-16r.

Als molt honorables e molt savis senyors mossèn Bernat Çapila e 
mossèn Ffarrer Nicholau de Galbes, missatgers tramesos a la senyora 
reyna per la ciutat de Barcelona.

Molt honorables e molt savis senyors:
Un cas detestable e molt perniciós s’és seguit en la persona del 

honorable mossèn Johan Çabastida, regent la vegaria de Barcelona, e és 
tal que no és memòria de gents qui hajen vist o hoÿt que ten fort cas 
se sia seguit en semblant official, e referim-ho ab gran anuig, ço és, que 
som informats que dilluns proppassat lo dit regent fou informat que de-
munt la Trinitat, qui és demunt Sant Andreu, eren ajustats entorn xxxx 
pagesos ab armes, qui eren la una part d’un bando, e l’altra part estava 
no molt luny, e prestament cavalcà |[f. 15v] per acórrer-hi; e tramès primer 
en Quer, lo capdeguayta, somatent, lo qual capdegayta, quant fou allà, 
los dits xl pagesos li fahien gran resistència; e lo dit regent fou attès e 
acostà’s a ells dient: «Al rey!»; e ells dihien: «No hich ha rey!», fahent gran 
resistència, tirant ab ballestes e lançes; e li han naffrats tres rocins, ço 
és, aquell que ell cavalcava e dos altres, e dos estan per a morir; e lo dit 
regent los seguí entorn dues letgües, e los dits pagesos continuadament 
fahents resistència en tant que lo dit regent se hac a retraure e tornà-
sse’n ab la sua companya, part de aquells caraffexats. 

E vosaltres, senyors molt honorables e molt savis, podets pensar 
quins accessoris poden evenir de aquests affers e de semblants, e com 
los pagesos prenen tanta de elació, audàcia e atreviment, e que n’és 
causa principalment lo fet de les remençes. Per ço, molt honorables 
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e molt savis senyors, ab gran affecció vos pregam que·n vullats parlar 
a la senyora reyna, la qual lo dit regent ab sa letra ha plenament infor-
mada del dit negoci, e que vullats fer a la dita senyora de aquests affers 
un bon rahonament segons a vostres grans savieses serà vist fahedor, 
supplicant-la que y vulle provehir segons a sa gran senyoria és perti-
nent e degut, e que vulle attendre que lo foch no s’ensena massa, car al 
començament, abans que sia molt pres, se apaga ab pocha aygua, e com 
és molt encès e que y sobrevingue vent, ell ha a ffer son cors, que no y 
basta aygua per apagar-lo; però tot açò remetem a vostres honorables 
savieses. 

E per tant com no som certs de vostra aturada o tornada, ne havem 
scrit a la senyora reyna, dreçades les letres a·n Johan Ros, a fi que si 
vosaltres no fóssets aquí, que ell liuràs la dita letra a la dita senyora; e  
si vosaltres |[f. 16r] hi érets, que us donàs aquella e aquesta per ço que 
façats lo dit rahonament a la dita senyora, e que us aturets la sua letra.

E tengue-us, senyors molt honorables e molt savis, la Sancta Trinitat 
en sa protecció e guarda.

Scrita en Barcelona, a xxv de febrer del any mccccl.

Los consellers de Barcelona, a vostre honor apparellats.

[36]
Els contactes amb el rei de França durant la guerra civil ca-

talana

1463, juny, 10. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Lluís XI de França: li agraeixen 

el bon tracte rebut pels enviats de la ciutat i el Principat a la cort 
francesa; l’informen, entre altres qüestions, que s’ha fet una decla-
ració pública d’amistat entre els súbdits de la Corona de França i 
els que el rei Enric IV de Castella té al Principat, que repercutirà en 
benefici del comerç, i li demanen que correspongui amb una decla-
ració semblant al territori francès.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 23, f. 33v-34r.

Al molt alt e christianíssimo senyor lo rey de Ffrança.

Excel·lentíssimo e christianíssimo senyor:
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En scrits ne de paraula exprimir no poríem quanta és stada la sum-
ma letíçia que aquesta ciutat ha reportada del bo e singular tractament 
per la gran virtut de vostra excel·lència fet a·n Johan Brujó, tramès per 
aquesta ciutat, per lo qual, e encare per mossèn Johan de Copons e 
per Normandia, rey d’armes, |[f. 34r] de vostra gran altesa nos són stades 
reportades moltes paraules e coses denunciatives de aquell gran amor 
e volentat que ha vers aquesta ciutat e Principat, manifestant-nos la 
intençió e voluntat de vostra altesa ésser voler aquesta ciutat e lo dit 
Principat ben tractar e favorablement endreçar en totes negociacions, 
e per sa gran clemènçia e humanitat nomenar-se cathalà. 

Sobre les quals coses, segons és degut e pertinent, ab quanta més 
affecció humilitat podem ne refferim inmortals gràcias a vostra serenís-
sima excel·lència per sempre, aquella supplicants sia merçè sua li plà-
cia haver la dita ciutat e Prinçipat per recomenats tant per lo respecte 
del sereníssimo senyor nostre lo senyor rey de Castella, germà, aliat e 
confederat de vostra excel·lència, quant per la gran e summa affecció  
e volentat que aquesta ciutat e lo dit Prinçipat han a totes coses que 
concernissen servey de vostra real persona; notifficants a vostra sere-
níssima senyoria com, a supplicació nostra e dels deputats de Catha-
lunya e Concell lur, representants lo dit Prinçipat, és stada publicada 
confederació e amistància entre los vassalls e súbdits de vostra majestat 
e los vassalls del dit senyor rey nostre obedients a la sua senyoria resi-
dents en lo dit Principat, per tant que lo comerci e negociaçió líbera-
ment sia fet com de abans fer-se solia, demanant en gràçia a vostra gran 
excel·lència sia merçè de aquella voler lo semblant manar e fer per 
vostres regnes e terres.

Més avant, senyor, som stats informats com a tracte e suggestió de 
algunes malignes persones són stades expedites e compostes algu-
nes letras vengudes en mans de vostra altesa, les quals han dat causa 
a vostra sereníssima senyoria pendre alguna mala contentació devers 
aquesta ciutat e lo dit Principat, segons de les dites e altres coses los 
dits deputats e Concell lur molt diffusament ab lur letra, a la qual nos 
refferim, ne scriuen a vostra real e christianíssima persona, la qual la 
divinitat pròsperament e per lonch temps vulla conservar al felicíssimo 
regiment de sos regnes e terres.

Scrita en Barcelona, a x de juny del any mcccclxiii.

De vostra sereníssima senyoria humils servidors, qui en gràcia e 
merçè de aquella se recomanen, los consellers de la ciutat de Barcelona.
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[37]
La reacció davant les alteracions remences liderades per 

Pere Joan Sala

1485, gener, 22. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Ferran el Catòlic: l’informen 

dels últims avenços militars dels remences de Pere Joan Sala a Cal-
des de Montbui i altres llocs, i de les accions empreses per la ciutat 
de Barcelona, que ha aplegat i finançat tropes sota les ordres del 
lloctinent general, l’infant Enric d’Aragó, per sortir-los al pas.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 31, f. 203r-204r.

Al molt alt e molt excel·lent senyor lo senyor rey.

Molt alt e molt excel·lent senyor:
Cové a nosaltres, per lo càrrech del offici que regim, fer contínua-

ment avís a la excel·lència vostra de les coses que occorren en aques-
ta vostra ciutat e Principat, e specialment tals que tanta turbació, dan 
e perill importen. E ja per açò ab moltes letres havem significat a 
vostra majestat los dans, scàndols e comocions que en Pere Johan Sala 
ab los pagesos de remença fa en lo dit Principat, e últimament com 
havien presa la vila de Caldes, destruint e devorant les vitualles e béns 
dels poblats en aquella, concitant e comovent los pobles a insults e 
desobediències, per la qual cosa stà tota la terra en gran desviament, 
tota negociació cessa, les gents no gosen anar per la terra, los qui de-
sigen bé viure per apartar-se de llur congregació se recullen ab llurs 
béns en aquesta ciutat si allí hon habiten no·s tenen per segurs, los 
qui han pler de coses noves e lo mal viure los deporta se adherexen 
ab ells. 

Pot pensar la molta providència de vostra majestat aquesta ciutat e 
poblats ab quanta congoxa stan vehent aquestes coses e tota manera 
de comerci perduda, e quant treball sostenim nosaltres en reposar los 
ànimos de la gent tant desconfortats, e jamés no entenem sinó en assos-
segar los |[f. 203v] pobles e donar-los grans speranses de repòs.  Ara sàpia 
vostra majestat com lo Pere Johan Sala ab nombre de d és vengut de les 
parts de Olot e se és ajustat ab l’altra gent que stave en Caldes, e con-
citen e comouen los pobles, parlen manasses e coses molt scusades, 
meten fames vanes e tals que \a/ nosaltres no sembla les degam scriure, 
car no són que creure se degen, destroeixen la terra, guasten los viures, 
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no senten en conrear ne endreçar la terra, tot benefici obliden, entenen 
en tota comoció e perdició de la terra.

Vehent nosaltres la terra en lo punt que és posada, desijant obviar 
a tants mals e perills e appartar tants scàndels e inconvenients, havem 
sercades totes vies saludables e necessàries a tanta congoxa.  Aquesta 
vostra ciutat, senyor molt excel·lent, tant acustumada de bé servir a 
vostra majestat e als gloriosos reys predecessors vostres ab gran desig, 
amor e devoció, oblidades ses necessitats e congoxes per fer a vostra 
excel·lència servey, ha delliberat fer tota despesa e metre persones e 
béns per lo servey de vostra serenitat, e axí ha acordat de fer de conti-
nent hun bon nombre de gent d’armes e de genets e de gent de peu ab 
los quals lo il·lustre infant, loctinent de vostra altesa, puixe anar al en-
contra de aquesta folla gent e castigar-los degudament per manera que 
cessen tals errors, scàndels; e matent aquesta delliberació en exequció, 
aquesta vostra ciutat ha treta la bandera e mesa en les finestres de la 
casa del Consell de la dita ciutat, segons és de custum, e aprés, sens 
dilació, la traurà deffora acompanyada de la dita gent, e ha cridat sou 
per a la dita gent, e axí no cessarà aquesta vostra ciutat ne en altra cosa 
entendrà fins la dita gent sia en orde e exida de ciutat per forma que 
vostra majestat sia servida. E volríem que vostra gran excel·lència po-
gués veure lo ànimo e voluntat de aquesta ciutat, e ab quanta devoció 
e promptitud pose per obra aquest fet, lo qual tant importe, e tota cosa 
que coneix és lo servey e complascència a vostra gran majestat, quant 
sforç fa de si matexa en aquest fet sercant expedients e vies |[f. 204r] en 
suplir a tals despeses, no mirant les necessitats en què stà constituïda 
e tants dans com contínuament soporte; e tot ab benívola voluntat se 
tollera com se comprèn se’n fa a vós, rey e senyor nostre, servey e 
complascència. E tals serveys, devoció e amor, senyor molt excel·lent, 
és digna cosa que vostra majestat com a grata e virtuosa la haja a me-
mòria, prenga aquesta ciutat en gran recomendació e amor, la tracte ab 
gràcia e benivolència, apparte d’ella tota cosa que dan e destrucció li 
pugua aportar; sia plaer per açò a sa excel·lència procurar-li conserva-
ció, bé e repòs, per manera que tal ciutat principal en vostres regnes 
bé conservada e ajudada per vostra majestat pugue millorar e créixer 
sos serveys, e los habitants en la ciutat, com se veuran amats e stimats 
per vostra majestat, més inclinats venguen a tota cosa que sia servey e 
complascència de vostra excel·lència. 

E que axí ho vulla fer, humilment nosaltres e aquesta vostra ciutat 
ne supplicam la majestat vostra, la qual nostre senyor Déu vulla conser-
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var e prosperar al regiment de sos regnes e terres per lonch temps ab 
glorioses victòries de sos inimichs.

De Barcelona, a xxii de janer any mil cccclxxxv.

Senyor, vostres et cetera.
Probata.

12. Notícies i informacions 

[38]
La mort de l’infant Pere a Pisa

1382, gener, 5. Barcelona
Els consellers de Barcelona al rei Pere el Cerimoniós: li envien 

còpia d’un fragment d’una carta de Pere Maeller, mercader català a 
Pisa, sobre la mort i l’enterrament de fra Pere d’Aragó, oncle del rei, 
en aquesta ciutat; s’hi descriuen les mostres de devoció popular de 
què va ser objecte el cadàver i els rumors de santedat que envolten 
el difunt.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 1, f. 26v-27r.

Sacre regie Aragonum magestati.

Molt alt e molt excel·lent príncep e senyor:
Vuy, que és dicmenge, hora de vespres dites, nos fon presentada 

una letra la qual en Pere Maeller, mercader cathalà estant en Pisa, ha 
tramese a·n Guillem Pujades, mercader de Barcelona, hom de bé e de 
fama loable en esta ciutat, en la qual letra se conté una clàusula de la 
tenor següent: 

«Ítem, sényer, vos he larch scrit per aquella letra que us tramís per 
via de Perpenyà per en Dalí que |[f. 27r] l’infant en Pere passà d’esta vida 
a iiii d’aquest mes e a v lo sotarraren; e us scrich larch de la honor que 
li és estada feta, e que se’n portaren la meytat del àbit a trossos, de què·l 
cuytaren a sotarran (sic per sotarrar) mig despullat, però altre jorn lo 
dessotarraren e li vestiren un altre àbit, e li miraren ben la creu qui li era 
feta derrera en dret del cor, que no hic hac frare que no la li basàs; açò 
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fo con lo dessotarraren, e dave —so dien— la mellor odor del món, e li 
tolgueren ungles dels peus e·n axie sanch; l’àbit que li despullaren se 
partiren tot entre tots los ffrares e aquells de casa sua qui y eren; Déus 
li don gràcia, hi sia ço que se’n diu. Ir hic entrà lo cardinal de Vanèssia 
e vuy hic deu ésser aquell de Gènova ab una galea, e endós deuen-se’n 
anar en Roma al papa; e ab aquests se’n devie anar l’infant en Pere, mas 
mellor viatge ha fet; va-sse’n ab ells son companyó e alguns de la com-
panya, e·n Burguet de Sarrià roman açí e pens darà recapte a la roba e 
puys que se’n vaja en Cathalunya aquesta galea.» 

On, senyor, con lo dit infant frare Pere d’Aragó, si les coses dessús 
contengudes contenen veritat, segons condició humana sia passat d’es-
ta vida, per què nós, ab gran dolor de cor, pensant con lo dit infant, a qui 
Déus do santa glòria, és oncle vostre, senyor, e de la prosàpia e sanch 
reyal, e pensant en la sua gloriosa fama que obté en vida e en mort, 
significam aquestes coses a la vostra excel·lència per ço que, prevista 
o informada clarament sobre açò, vullats, senyor, fer envers les sues 
exèquies ço que a la vostra reyal dignitat se pertayn.

Déus, senyor, vos do bona vida e longa e us faça viure al seu servey 
per molts ayns.

Scrita en Barcelona, a v de janer en l’any de la nativitat de nostre 
Senyor mccclxxxii.

Senyor, los humils sotsmeses e servidors vostres consellers de Bar-
celona, qui basant vostres mans e peus se recomanen en vostra gràcia 
e merçè.

[39]
El fals rumor sobre un possible naufragi del rei Alfons el 

Magnànim a la mar Tirrena

1435, març, 15. Barcelona
Els consellers de Barcelona als jurats de València: els informen 

d’un fals rumor que ha corregut sobre el suposat naufragi d’unes 
galeres en què viatjaven el rei Alfons i els seus germans Joan, rei de 
Navarra, i Enric, mestre de Santiago, que havien sortit de Sicília en 
direcció a Calàbria. Una anotació datada l’endemà de la tramesa de 
la carta confirma que es tracta d’una notícia falsa.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 4, f. 17v-18r.
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Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de 
València.

Molt honorables e molt savis senyors:
Bé creem que, fama pública referint, és pervenguda a vostra notícia 

la nova molt dolorosa la qual se és escampada de nostre rey e senyor, 
la qual notícia vostra nosaltres sens falta ab letra nostra haguérem pre-
venguda per correu cuytat si per certa haguéssem la nova dessús dita, 
e no haguérem esperat que en altra manera ho haguéssets sabut, mas, 
no donant plena fe per molts esguards a la notifficació a vosaltres feta, 
havíem delliberat de tenir molt en secret e no curàssem de scriure tro 
que en çert ho sabéssem; e stans axí per tres jorns contínuus, la cosa és 
venguda axí a pública notícia que tota aquesta ciutat ne és stada plena 
parlant-ne en inçert.  Axí que, no volents més callar, havem delliberat 
de fer-vos la present, ab la qual vos notifficam com digmenge proppas-
sat, que teníem xiii del present mes de març, a les xi hores de migjorn, 
nosaltres reebem una letra dels cònsols de Perpenyà ab la qual nos cer-
tifficaven com, segons çert avís que havien haüd de i fflorentí habitant 
en Monpeyler, lo qual ne havie scrit a·n Ffrancesch Andreu, ara i dels 
cònsols de la dita vila de Perpenyà, una barcha fora arribada a Marsella, 
la qual venia de Còrsega, qui comptava com lo senyor rey ere partit de 
Sicília ab sis galeas tenint la via en Calàbria e, per gran fortuna e tem-
pestat vàlida qui·s |[f. 18r] mes en la mar, quatre de les dites galees eren 
perides, en les quals ere la galea on lo senyor rey e lo rey de Navarra e 
lo mestre de Sant Yhago eren, arribades en Còrsega e que les restans 
dues galees eren arribades en Còrsega, les quals havien comptada la 
dita nova. La qual letra dels dits cònsols per nosaltres lesta e entesa, de 
quanta dolor e desolació fom sobtosament detenguts, envides és crehi-
ble pensar-ho poden vostres savieses. 

E aprés, respirants i poch, fem de continent i lehut, lo qual trametem 
per la costa tro a Massella, com fos via per la qual per mar se pogués tal 
nova saber pus prestament, e de continent remetem lo correu que ha-
víem fet \rebut/ de Perpenyà als dits cònsols, pregant e encarregant-los 
molt estretament nos volguessen sovint e per correus cuytats certiffi-
car de ço e quant més sabessen de la dita nova. E tro ssus al die de vuy 
no havem haüda ne sabuda alguna altra nova, \ne sabem ne havem haüt 
que aprés la dita nova/ de digmenge proppassat correus hajen continu-
at de venir, los quals devien continuar i aprés altre si tal nova fos vera, 
ço que Déu no haje permès, per la qual rahó nosaltres stam en alguna 
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manera reposats e prenem alguna consolació, e no creem ésser la cosa 
vera ne ésser-hi donadora fe.

Per què, molt honorables e molt savis senyors, a consolació vostra, 
perquè és molt pertinent e degut, vos notifficam les dites coses e us 
tenim per dit que de tot ço e quant ne sabrem ne sertifficarem vostres 
savieses per correu cuytat.

E tengue-us la Sancta Trinitat, molt honorables e molt savis senyors, 
en sa guarda. Rescrivint-nos fiablement de tot quant puxam fer per 
vostres pler e honor.

Scrita en Barcelona, dimarts en l’entran de la nit, a xv de març del 
any mccccxxxv.

A vostra honor aparellats, los consellers de Barcelona.

Aprés feta la present, vuy, que és dimecres a xvi de març, a les vi 
hores ans de migjorn, és arribat i correu, lo qual és vengut de Venècia 
e és passat per Gènova e per Sahona e per Avinyó, e ha portades a mer-
caders de açí diverses letres de Venècia, de Gènova e de Avinyó, en les 
quals no·s fa menció alguna de la dita nova, jassie que en Gènova lo dit 
correu sie stat interrogat si havia res hoït dir del senyor senyor rey; e 
com lo dit correu los respongués que no deÿen verament, no hi donam 
fe segons la nova d’on és axida.

[40]
Informacions al virrei de Nàpols sobre l’actuació seguida 

després de la presa d’una nau de napolitans i catalans per gale-
res del rei de França 

1521, setembre, 5. Barcelona
Els consellers de Barcelona a Ramon de Cardona, virrei de Nà-

pols: l’informen que quatre galeres franceses han capturat una nau 
del virrei prop de Vilafranca de Niça, carregada de béns del mateix 
Cardona i de mercaders catalans; li preguen que, com a represàlia, 
ordeni el segrest de béns dels súbdits francesos i genovesos de Nàpols 
per compensar les pèrdues, tal com ja ha fet a Catalunya el llocti-
nent general Pere de Cardona, arquebisbe de Tarragona, amb els 
béns dels súbdits del rei de França.

AHCB, 1B.VI, Lletres closes, 44, f. 62v-63r.
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Al molt noble y spectable lo señor don Ramon de Cardona, vizrey 
del realme de Nàpols y capità general per la cesàrea majestat del rey 
nostre señor.

Molt noble y spectable señor:
Ab gran displicència y anuig scrivim a vostra spectable señoria, 

avisant aquella del gran infortuni y cars desastrat seguit en la nau de 
vostra senyoria, la qual a xviii del mes de agost proppassat, essent en 
les mars sobre Vilafranca de Niça, és stada presa per quatre galeres del 
rey de França en vista de quatre barxes armades ab les quals lo mestre  
de Rodes novament elegit se’n passà en la illa de Rodes, y les quals 
quatre galeres ensemps ab les dites barxes lo die mateix eren partides 
de Vilafranca de Niça y havien remolcat aquelles; en la qual nau de 
vostra spectable senyoria, ultra les persones y passatgers principals y 
altres en gran nombre, havia moltes robes y mercaderies de mercaders 
de aquesta ciutat y Principat, de valor de passats xxxm ducats, cosa per 
sert de molt gran innomínia per a nostra nació, majorment a qui té en 
recort quant en lo passat era reverida y temoritzada per totes les altres 
nations del món; y creem bé que en altre temps lo mestre de Rodes se 
seria hagut molt millor que no és stat en dita presa, de la qual, encare 
que cregam la senyoria vostra serà stat ja avisat per altres y tindrà de 
aquella lo sentiment que a tant gran capità y caveller valarós com és 
vostra senyoria és degut, y haurà manat provehir a tot lo mester per re-
integratió de la injúria y dans per dita presa rebuts e sostenguts, encara 
nosaltres, per lo que toca al interès de vostra spectable senyoria y dels 
altres conciutedans nostres damnificats, havem deliberat dar-li’n avís 
offerint a vostra spectable senyoria totes coses a nosaltres possibles y 
aquesta ciutat possibles per lo dit fet; y certificant aquella com ací lo 
|[f. 63r] reverendíssimo señor archabisbe de Tarragona, loctinent general 
de sa cesàrea majestat, ha provehit e manat que tots los vassalls del rey 
de França y béns d’aquells que seran trobats en aquest Principat sien 
presos y seqüestrats a mans de la cort a fi que de aquells se puga fer 
smena dels dans ab la presa de la dita nau de vostra senyoria rebuts o 
al que bastaran, axí per la part o portió a vostra senyoria com als altres 
damnificats pertanyent.

Y perquè som certs que en aqueix realme ha moltes persones y 
béns de genovesos y altres vassalls del dit rey de França, per ço, ab 
aquella major affectió que podem, pregam y en gràcia singular dema-
nam a vostra senyoria vulla provehir y manar, si ja fet no serà, que tots 
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los dits genovesos y altres qualsevol súbdits y vassalls del dit rey de 
França, robes y béns de aquells que en tot aqueix realme seran trobats, 
sien presos y seqüestrats a mans de la cort, a fi que de aquells se puga 
fer la dita smena entre vostra spectable senyoria y tots los altres damni-
ficats a sou y a liura del que bastarà a quiscú dels dits damnificats per 
los dans que rebut haurà.

Car, ultra que axí proceeix de justícia y ha sguart a vostra spectable 
senyoria, qui per ésser ciutedà de aquesta ciutat reputa les coses de 
aquella per pròpries, y lo servey que·n redunderà a la prefata cesàrea, 
real majestat, encara nosaltres ho reputarem a benefici singular a vostra 
senyoria, la molt noble y spectable persona y stat de la qual conserve e 
prospere nostre senyor Déu com desija.

De Barcelona, a v de setembre any mil dxxi.

A tots beneplàcits de vostra spectable senyoria apparellats, los con-
sellers de Barcelona.
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Índex toponímic i onomàstic87

Adrià VI, papa: 33
Albalat, Pere Carles, jurista: 3
Albanell, Jeroni, jurista: 3
Albanell, Nicolau: 3
Alcúdia: 33
Alexandre VI, papa: 24
Alfons el Magnànim, rei d’Aragó: 4, 8, 11, 13, 31, 32, 39
Alguer, l’: 30; consellers i prohoms: 30
Altoloch g Efes
Amargós, Joan, canonge i ardiaca de Tortosa: 11
Amat, Ramon, ciutadà de Barcelona: 14
Amposta: 33; castellà: 13; castellania: 13; comanda: 13
Andreu, Francesc, cònsol de Perpinyà: 39
Aragó: 3; diputats: 3; regne: 9; reis: 9; reines: 32
Arena, esclava búlgara: 10
Armènia: 22
Ascó (Scó), comanda: 13
Avellà, cònsols: 10
Avinyó: 39
Bala g Basilea
Barba-rossa, pirata turc: 33
Barcelona (Barchinona), batlle: 4; bisbes g Climent Sapera, F., 

87 No s’hi ha inclòs el topònim «Barcelona» ni els consellers de la ciutat com a remitents 
de les lletres. La sigla (d) indica destinatari de la carta. Citem per número de document.
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Garcia, P.; Carme (Carma), convent: 24; comtes: 13; Corts: 13; dominics, 
convent: 21; franciscans, convent: 21, 24; Llotja de mar, cònsols: 6; Pi, es-
glésia: 24; Santa Anna, canonge: 24; Sant (Sent) Daniel: 10; seca, alcaldes: 
8; síndics de Corts: 32 (d); tapiners, gremi: 5; veguer: 4, 7, 8

Barcelona i el Vallès, vegueria: 7
Bartomeua, muller de Bartomeu Camps: 12
Basilea (Bala), concili: 11
Bellafilla, Miquel de, conseller: 28
Bellcaire de Llenguadoc (Bellcayre) [Belcaire], castell: 11
Berga: 19
Branca, misser g Doria, B.
Broll, patró de nau: 10
Broll, Bernat, franciscà: 21
Brujó (Bruyó), Joan, notari: 32, 36
Buadell, àlies Viaplana, Antoni: 28
Buadell, Magdalena: 28
Bussot (Buçot), mossèn: 3
Bussot, Joan, conseller: 25
Ç- g S-
Çabà, Eyça, moro: 27
Cabrera, vescomtat: 7
Cabrera, Bernat II de, vescomte: 7
Cabrera, Bernat IV de, vescomte: 7
Calàbria: 39
Caldes de Montbui (Caldes): 37
Calella (ça Callela, Callella): 7, 33
Càller: 1; consellers: 1 (d)
Camp, Bartomeu, batlle de Montbui: 28 (d)
Camp de Riells, Gabriel: 28
Camps, mas: 28
Camps, Bartomeu, sabater: 12
Camps, Pere, botiguer: 26
Canet, Pericó de: 7
Cardona, duc de, Ferran de Cardona i Enríquez: 3
Cardona, Pere de, arquebisbe de Tarragona, lloctinent general: 3, 40
Cardona, Ramon de, virrei de Nàpols: 40 (d)
Carles V, emperador: 13, 16 (d), 20 (d), 33, 34 (d), 40
Carles VII, rei de França: 11
Carles VIII, rei de França: 15
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Carreres, Berenguer, ciutadà de Barcelona: 10
Castell del Lleó (Castell del Lehó): 10
Castell Genovès (Janovès): 30
Castella, fires: 16; regne: 2, 31
Castellbell, mossèn: 3
Castellet, Perot de: 20
Castelló d’Empúries: 26; mostassaf: 26
Catalunya (Cataluña, Cathaluña, Cathalunya, Principat, Prinçi-

pat): 2, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 32-34, 36-38, 40; constitucions i actes 
de Cort: 8, 13; General, diputats: 33, 36; governador general: 3, 4

Cavalleria, Alfonso de la, mercader: 26
Cerdanya, comtat: 33
Citges g Sitges
Climent Sapera, Francesc, patriarca de Jerusalem i bisbe de Barce-

lona: 11
Copons, Joan de, ambaixador de Barcelona: 36
Còrsega: 39
Costa, ça g Sacosta
Creus, Miquel, patró de nau: 3
Dalí, correu: 38
David, rei: 32
Desbosc (dez Bosch), Simó, mercader: 10
Desplà (dez Pla), Francesc, conseller: 26
Domènec (Domènech), Joan, botiguer: 26
Dominic anònim (d): 22
Doria, Brancaleone (misser Branca): 30
Duc g Joan d’Aragó, infant
Dusai (Dusay), Bernat: 3
Efes (Altoloch): 10
Eiximenis, Francesc: 21
Elionor d’Aragó, reina de Castella: 29
Enric, capità del castell de Bellcaire de Llenguadoc: 11
Enric IV, rei de Castella: 36
Enric d’Aragó, lloctinent general: 9, 37
Enric d’Aragó, mestre de Santiago (Sant Yhago): 39
Enríquez de Cabrera, Fadrique, almirall de Castella: 33 (d)
Espanya (Spaña, Spanya): 16, 20, 33
Espés, Ramon d’, castellà del Castell del Lleó: 10 (d)
Ester, reina: 32
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Eugeni IV, papa: 23
Faus, Jaume de, paborde de Fortià: 11
Fernández de Velasco, Íñigo, conestable de Castella: 33 (d)
Ferran II el Catòlic, rei d’Aragó: 2 (d), 5 (d), 6 (d), 9, 24 (d), 37 (d)
Ferran I, rei de Portugal: 29
Ferrer, Nicolau, mercader: 10
Ferrer (Farrer), Pere, patró de nau: 15
Fiveller (Fivaller), Francesc: 3
Fiveller (Fivaller), Joan, ciutadà de Barcelona: 12
Flandes (Fflandrias): 14
Flix (Fflix), baronia: 27; vila: 27
Foix, Joan, comte de: 11
Foix, Pèire de, cardenal: 11 (d)
Fort, Pere, alcalde de la seca de Barcelona: 8 
Francesc, patriarca de Jerusalem i bisbe de Barcelona g Climent 

Sapera, F.
Francesc de Tauris, dominic armeni: 22
Francesc I, rei de França: 33, 40
Garcia, Pere, bisbe de Barcelona: 24
Gasset, Lluís, monjo de Poblet: 23
Gènova (Jènova): 6, 31, 39; cardenal, Bartolomeo da Cogorno: 38; 

Comú: 30, 31; Consell d’ancians i batllia: 31; governador: 6
Gerona, Llorenç: 3
Girona (Gerona): 26; Cort: 8
Granada, regne: 2
Granyanella: 25
Grècia: 22
Gualbes (Galbes), Ferrer Nicolau de, missatger de Barcelona: 35 (d)
Guillot: 30
Gunyoles, les: 3
Horta (Orta), comanda: 13
Icart (Ycart), Cristòfol, batlle general de Catalunya: 20
Icart (Ycart), Lluís, batlle general de Catalunya: 20
Imperi: 16, 20, 34. Vegeu Roma
Isabel I, reina de Castella i Aragó: 9 (d)
Israel, poble d’: 32
Itàlia: 13
Ivorra (Yvorra), Guillem d’, castellà de la Guàrdia: 3
Jaume II (Jachme, Jacme), rei d’Aragó: 5, 8
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Joan d’Aragó, infant, duc de Girona: 7 (d), 18
Joan d’Aragó, príncep: 9
Joan II, rei d’Aragó i de Navarra: 1, 39
Joan I, rei de Castella: 29 (d)
Juliol, Guerau, lloctinent del cònsol dels catalans a Messina: 17
L- g Ll
Lemos, Fernando de: 14
Limosí: 3
Lleida (Leyda), Cort: 8
Llémena (Lémana, Lémena), Joan Jordi, oficial de la batllia general 

de Catalunya: 4
Lluís XI, rei de França: 36 (d)
Lunell [Lunèl]: 11
Lunes, Joan: 3
Maeller, Pere, mercader: 38
Mallorca (Mallorchas, Mallorquas, Mallorques): 33; Ciutat de Ma-

llorca, jurats: 23 (d)
Maó (Mahó): 34
Maria de Castella, reina d’Aragó: 4 (d), 8 (d), 11, 31 (d), 32, 35
Marimon, Joan Bernat de, ambaixador de Barcelona: 9
Marsella (Massella): 11, 39; veguer, cònsols i Consell: 15 (d)
Martínez de Mengucho, Joan, abat de Poblet: 25 (d) 
Mendoza, Lope de, arquebisbe de Santiago de Compostel·la: 14 (d)
Messina (Meçina), sagristans de la nació catalana: 17 (d)
Mestre, Pere, patró de nau: 15
Moni, patró de nau: 3
Montblanc (Muntblanc), cònsols: 24 
Montbui (Montbuy), baronia i terme: 28 
Montcada, Mateu de, senyor d’Aitona (Ytona): 27 (d)
Montclús (Muncclús), batlle del castell: 7
Montenegro, genovès: 6
Montpeller (Monpeyler): 39
Móra d’Ebre (Móra): 3
Muxia (La Mongia): 14
Nàpols, regne: 13, 40
Narbona: 15, 33
Nenza [Niça?]: 11
Normandia, rei d’armes: 36
Oliver, Francí, conseller: 3 (d)
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Olot: 37
Olzina (Ultzina), Tomàs, franciscà: 21
Ombau, àlies Carbó, Galceran, procurador general del comtat d’Em-

púries: 26 (d)
Orta g Horta
Palamós (Palamors): 3, 15
Palautordera (Palau Tordera): 3
Pasqual, Antoni: 3
Passanant, castellà de: 3
Pastor, Joan Miquel, jurista: 3
Pedralbes, monestir: 21
Peiriac (Payriach): 15
Pere d’Aragó, infant, franciscà: 38
Pere el Cerimoniós, rei d’Aragó: 4, 7, 18 (d), 21 (d), 29, 30 (d), 38 (d)
Perpinyà (Perpenyà): 26, 32, 33, 38, 39; alcaid de la fortalesa major: 

33; cònsols i Consell: 32, 39; Cort: 32
Pinós-Fenollet, Bernat Galceran II de, vescomte d’Illa i Canet: 19 (d)
Pisa: 38
Poblet: 3; monestir: 23, 25; abats g Martínez de Mengucho, J., Que-

ralt, G.
Pomar, Dionís de, cavaller de l’orde de Sant Joan de Jerusalem: 11
Ponça: 31
Portugal, Fadrique de, arquebisbe de Saragossa, lloctinent general: 

34
Prebost de París, Tanneguy o Tanguy du Chastel: 11
Principat g Catalunya
Pujades, Guillem, mercader: 38
Quer, capdeguaita: 35
Queralt, Guerau de, senyor de la baronia de Queralt: 12 (d)
Queralt, Guillem, abat de Poblet: 23
Quirana, esclava búlgara: 10
Real (Reyal), la, abat: 23; monestir: 23
Recognoverunt proceres: 5, 8
Requesens (Raquesens), Galceran de, batlle general de Catalunya: 4
Rodes, illa: 40; mestre de g Villiers de L’Isle-Adam, Ph. de
Roine (Royne): 15
Roma: 11, 23, 38. Vegeu Imperi
Ros, Joan, notari: 35
Rosselló, comtat: 33
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Sabastida (Çabastida), Joan, veguer: 35
Sacosta (ça Costa), Pere, batlle general de Catalunya: 4
Sala, Pere Joan, cabdill remença: 37
Salba (Çalba), Bernat, frare de l’Hospital: 13
Salses (Salces): 33
San Pedro (Sent Pedro), Joan de, missatger del rei de Castella: 29
Santa Coloma de Queralt (Santa Coloma): 12
Sant Andreu de Palomar (Sant Andreu): 35
Sant Feliu de Guíxols: 15
Santjust (Sent Just), Bartomeu, botiguer: 26
Sapila (Çapila), Berenguer, cònsol dels catalans a Messina: 17
Sapila (Çapila), Bernat, missatger de Barcelona: 35 (d)
Sapila (Capita), Bernat Sever, ciutadà de Barcelona: 3 (d)
Saragossa (Çaragossa, Ceragossa), jurats: 3
Sarral (Çarreal): 3
Sarrià, Burguet de: 38
Savona (Sahona): 39
Scó g Ascó
Selvany, home de Tàrrega: 25
Sestrada (Çestrada), Pere, ciutadà de Barcelona: 18
Sicília: 39
Sidamon (Sidemunt): 3
Simó de Tauris, dominic armeni: 22
Simon, Pere, patró de nau: 15
Sitges (Citges): 3
Sp- g Esp-
Sunyer, Joan, jurista: 3
Suria (Soria) [Síria]: 26
Tarragona (Tarregona, Terragona): 3; arquebisbat: 23; constituci-

ons: 24
Tàrrega: 25; mostassafs: 25; paers i prohoms: 25
Tartaria (Tarteria): 22
Th- g T-
Tibau, Nicolau, patró de nau: 15
Tornó [Tournon], senyor de: 33
Torró, Rafel, patró de nau: 15
Tovia (Thovia), Eiximeno de, algutzir reial: 7
Trinitat, la: 35
Turc, Gran: 33
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Turell, Gabriel, ciutadà de Barcelona: 18
Turquia: 10
Ulldecona, comanda: 13
Urbà VI, papa: 38
Urgell: 2, 3
València: 27; jurats: 39 (d)
Valero, Bartomeu, prevere: 11
Vallès, vegueria: 7
Vendrell, Berenguer, canvista: 8
Vendrell (Vandrell), Ramon: 15
Venècia (Vanèssia): 39; cardenal, Ludovico Donati: 38
Viaplana, Margarida: 28
Vilafranca del Penedès (Vilafrancha): 3, 24 
Vilafranca de Niça: 40
Villiers de L’Isle-Adam, Philippe de, gran mestre de l’Hospital (Hos-

pital de Sanct Joan de Hierusalem), mestre de Rodes: 13 (d), 40
Ximeno, Joan: 3
Y- g I-
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Índex cronològic

[29] 1381, desembre, 24. Sagetes per al rei de Castella 141

[38] 1382, gener, 5. La mort de l’infant Pere a Pisa 158

[30] 1382, juny, 18. Intercedint per la vila de l’Alguer,  
davant els atacs dels genovesos 142

[21] 1382, agost, 22. Escàndols al convent dels franciscans 128

[22] 1382, setembre, 10. Per l’ingrés al convent dels  
dominics de dos frares armenis que poden atendre  
els esclaus tàrtars i d’altres nacions 129

[10] 1383, gener, 22. Per la recuperació de dues esclaves  
búlgares d’uns mercaders de Barcelona 111

[18] 1383, febrer, 21. Per la fi de les bandositats i  
els escàndols a la ciutat 122

[7] 1383, maig, 8. En defensa del privilegi del sometent 103

[25] 1433, novembre, 25. Contra l’atac dels monjos  
de Poblet als mostassafs de la vila de Tàrrega 135

[11] 1434, gener, 26. Per l’alliberament d’uns eclesiàstics  
catalans empresonats al castell de Bellcaire de Llenguadoc 112

[14] 1434, abril, 1. Per la recuperació dels aparells navals  
d’un ciutadà de Barcelona a l’arquebisbat de Santiago  
de Compostel·la 117
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[23] 1435, gener, 7. Un monjo fugit de Poblet que vol  
ser abat del monestir mallorquí de la Real 130

[19] 1435, febrer, 17. En defensa de la vila de Berga contra  
un possible atac del vescomte d’Illa 124

[39] 1435, març, 15. El fals rumor sobre un possible  
naufragi del rei Alfons el Magnànim a la mar Tirrena 159

[4] 1435, maig, 7. Els conflictes amb el batlle general  
Galceran de Requesens 95

[26] 1435, juny, 17. Sobre l’arròs confiscat pel mostassaf  
a dos botiguers de la vila de Castelló d’Empúries 137

[12] 1435, juliol, 21. En defensa d’una dona de Barcelona  
robada i abandonada pel seu marit 113

[31] 1435, setembre, 2. La reacció immediata davant  
el captiveri del rei Alfons el Magnànim a la batalla de Ponça 144

[32] 1449, juny, 19. Un raonament a la reina Maria ordenat  
als síndics de Corts pel bon avenir del principat de Catalunya 147

[8] 1449, octubre, 3. Pel pagament dels afectats per un  
canvista abatut 105

[35] 1450, febrer, 25. Els remences sense rei 153

[1] 1462, juliol, 21. Sobre la prohibició de treure blat de Càller 87

[36] 1463, juny, 10. Els contactes amb el rei de França  
durant la guerra civil catalana 154

[15] 1484, setembre, 4. Per la restitució d’unes barques  
de catalans retingudes a la ciutat de Marsella 118

[27] 1484, desembre, 20. En defensa d’un musulmà de Flix, 
empresonat per haver menjat un tros de bresca  
de la baronia d’Aitona 138

[9] [1484, desembre, 20]. Contra l’establiment  
de la Inquisició a Catalunya 108

[37] 1485, gener, 22. La reacció davant les alteracions  
remences liderades per Pere Joan Sala 156
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[5] 1500, maig, 22. Contra les ordinacions dels tapiners 98

[6] 1501, gener, 21. Treballant per sanejar la hisenda  
del municipi i en defensa del comerç marítim 100

[2] 1501, juny, 28. La importació de blat de la Corona  
de Castella en temps de pesta 88

[24] 1501, novembre, 5. L’enfrontament entre els  
capellans de l’església del Pi i els frares del convent  
del Carme 131

[20] 1520, desembre, 14. La necessitat del lloctinent  
general a Barcelona per aplacar les alteracions en temps  
dels agermanats i els comuners 125

[13] [1521], febrer, 28. Que els naturals de Catalunya  
puguin ocupar càrrecs a la castellania d’Amposta 114

[40] 1521, setembre, 5. Informacions al virrei de Nàpols  
sobre l’actuació seguida després de la presa d’una nau  
de napolitans i catalans per galeres del rei de França  161

[33] 1522, gener, 29. La defensa del Rosselló davant  
els francesos i de l’illa de Mallorca i les mars de Catalunya  
davant Barba-rossa i el Gran Turc 149

[3] 1522, abril, 1. Commocions a la ciutat i provisions  
urgents per aconseguir blat 90

[34] 1537, maig, 2. L’artilleria i els baluards de la marina  
de Barcelona 151

[28] 1549, març, 17. Contra un acusat de violació  
a la baronia de Montbui 140

[16] 1550, març, 28. En favor dels mercaders catalans  
que treballen a Castella 119

[17] 1566, setembre, 6. Per la pau entre el consolat  
i els sagristans de la nació catalana a Messina 121
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Índex de les cartes

1. El blat 

[1] 1462, juliol, 21. Sobre la prohibició de treure blat de Càller 87

[2] 1501, juny, 28. La importació de blat de la Corona de  
Castella en temps de pesta 88

[3] 1522, abril, 1. Commocions a la ciutat i provisions urgents  
per aconseguir blat 90

2. El regiment de la ciutat 

[4] 1435, maig, 7. Els conflictes amb el batlle general Galceran  
de Requesens 95

[5] 1500, maig, 22. Contra les ordinacions dels tapiners 98

[6] 1501, gener, 21. Treballant per sanejar la hisenda del 
municipi i en defensa del comerç marítim 100

3. Les llibertats urbanes i les constitucions de Catalunya 
davant la Corona

[7] 1383, maig, 8. En defensa del privilegi del sometent 103

[8] 1449, octubre, 3. Pel pagament dels afectats per un  
canvista abatut 105
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[9] [1484, desembre, 20]. Contra l’establiment de  
a Inquisició a Catalunya 108

4. La defensa dels interessos dels barcelonins i  
els catalans

[10] 1383, gener, 22. Per la recuperació de dues esclaves  
búlgares d’uns mercaders de Barcelona 111

[11] 1434, gener, 26. Per l’alliberament d’uns eclesiàstics  
catalans empresonats al castell de Bellcaire de Llenguadoc 112

[12] 1435, juliol, 21. En defensa d’una dona de Barcelona  
robada i abandonada pel seu marit 113

[13] [1521], febrer, 28. Que els naturals de Catalunya puguin  
ocupar càrrecs a la castellania d’Amposta 114

5. El comerç marítim i terrestre

[14] 1434, abril, 1. Per la recuperació dels aparells navals 
d’un ciutadà de Barcelona a l’arquebisbat de Santiago  
de Compostel·la 117

[15] 1484, setembre, 4. Per la restitució d’unes barques  
de catalans retingudes a la ciutat de Marsella 118

[16] 1550, març, 28. En favor dels mercaders catalans  
que treballen a Castella 119

[17] 1566, setembre, 6. Per la pau entre el consolat i 
els sagristans de la nació catalana a Messina 121

6. El manteniment de l’ordre públic

[18] 1383, febrer, 21. Per la fi de les bandositats i  
els escàndols a la ciutat 122

[19] 1435, febrer, 17. En defensa de la vila de Berga contra  
un possible atac del vescomte d’Illa 124

[20] 1520, desembre, 14. La necessitat del lloctinent  
general a Barcelona per aplacar les alteracions en temps  
dels agermanats i els comuners 125
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7. L’Església

[21] 1382, agost, 22. Escàndols al convent dels franciscans 128

[22] 1382, setembre, 10. Per l’ingrés al convent dels  
dominics de dos frares armenis que poden atendre els esclaus  
tàrtars i d’altres nacions 129

[23] 1435, gener, 7. Un monjo fugit de Poblet que vol ser  
abat del monestir mallorquí de la Real 130

[24] 1501, novembre, 5. L’enfrontament entre els capellans  
de l’església del Pi i els frares del convent del Carme 131

8. Les baronies

[25] 1433, novembre, 25. Contra l’atac dels monjos de  
Poblet als mostassafs de la vila de Tàrrega 135

[26] 1435, juny, 17. Sobre l’arròs confiscat pel mostassaf  
a dos botiguers de la vila de Castelló d’Empúries 137

[27] 1484, desembre, 20. En defensa d’un musulmà de Flix, 
empresonat per haver menjat un tros de bresca de la baronia  
d’Aitona 138

[28] 1549, març, 17. Contra un acusat de violació a la baronia  
de Montbui 140

9. Els afers polítics, la diplomàcia i la capitalitat

[29] 1381, desembre, 24. Sagetes per al rei de Castella 141

[30] 1382, juny, 18. Intercedint per la vila de l’Alguer, davant  
els atacs dels genovesos 142

[31] 1435, setembre, 2. La reacció immediata davant  
el captiveri del rei Alfons el Magnànim a la batalla de Ponça 144

[32] 1449, juny, 19. Un raonament a la reina Maria ordenat  
als síndics de Corts pel bon avenir del principat  
de Catalunya 147
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10. La defensa del territori

[33] 1522, gener, 29. La defensa del Rosselló davant  
els francesos i de l’illa de Mallorca i les mars de Catalunya  
davant Barba-rossa i el Gran Turc 149

[34] 1537, maig, 2. L’artilleria i els baluards de la marina 
de Barcelona 151

11. Els grans conflictes civils

[35] 1450, febrer, 25. Els remences sense rei 153

[36] 1463, juny, 10. Els contactes amb el rei de França  
durant la guerra civil catalana 154

[37] 1485, gener, 22. La reacció davant les alteracions  
remences liderades per Pere Joan Sala 156

12. Notícies i informacions

[38] 1382, gener, 5. La mort de l’infant Pere a Pisa 158

[39] 1435, març, 15. El fals rumor sobre un possible naufragi  
del rei Alfons el Magnànim a la mar Tirrena 159

[40] 1521, setembre, 5. Informacions al virrei de Nàpols  
sobre l’actuació seguida després de la presa d’una nau  
de napolitans i catalans per galeres del rei de França 161 



  181

1 Les muralles de Barcino
Las murallas de Barcino

2 The ceramics trade in Barcelona in the 16th-17th centuries

3 Lletres hebrees a la Barcelona medieval

4 Vicens i Barcelona

5 Barcelona i la Setmana Tràgica, 1909.  Arrels i conseqüències 

6 Els sons de Barcelona a l’edat moderna

7 Música i política a l'època de l'arxiduc Carles en el context europeu

8 Barcelona recta y curva

9 El setge confós de Barcelona. Proposta de reinterpretació dels 
gravats de Jacques Rigaud

10 Una capital mediterrània a través de les seves cartes: Barcelona 
(1381-1566)

Una revista del Museu d’Història de Barcelona amb números 
monogràfics que presenten textos relacionats amb els 
programes de la institució (recerca, exposicions, conferències, 
seminaris, itineraris)
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Barcelona, 
una capital 
mediterrània 
a través de les 
seves cartes: 
1381-1566

Vicent Baydal Sala 

Des de la baixa edat mitjana l’enviament  
de cartes esdevingué un art i, alhora, una eina 
comunicativa, administrativa i diplomàtica 
de primer ordre. En són una bona mostra les 
desenes de milers de cartes que es conserven 
a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
trameses pels governants municipals.

En la present obra s’analitzen les cartes 
redactades pels consellers de la ciutat entre 
final del segle xiv i mitjan segle xvi per tal 
d’observar la xarxa de relacions epistolars  
de Barcelona. Quan s’enviaven cartes?  
Amb quin contingut? Per què? A qui? On? 
Com? Amb quina evolució al llarg del temps?  
El resultat perfila una ciutat que no només era  
la capital indiscutible de Catalunya, sinó també 
un dels principals nuclis econòmics i polítics  
de la Mediterrània occidental.


