
PERE EL CERIMONIÓS 1 LES OBRES 
PÚBLIQUES 

Cap monarca de la dinastia comtal barcelonina no va sentir 
la Catalunya totalitaria com Pere III, i si aixo en l'aspecte po
lític és el maxim elogi que d'ell podríem fer, aquest es pot cs
tendre a activitats diverses les quals acusen caires de la seva 
persona que en certs moments, sen!Oe un estudi acurat, podrien 
semblar inexistents. 

Polític saga e;, agosarat, impulsiu a voltes, valent i a,f ectat 
a les idees cavalleresques, sap, encuriosit, llam;ar-se al camp de 
l'astrologia i de l'alquímia. i caure en la meticuiositat de l'escriu
re en rima, més acusada aquella encara en la mesura i ordre 
que fa arribar a tots els aspectes de la vida cortisana 1 . 

La lloanc;a a l'acropoli atenesa, pervinguda a nosaltres per 
la lletra que adrec;ava al seu tresorer 2 l'any 1380, el situa en 
les avanc;ades de la cultura de la seva epoca i com un prec_ursor 
del culte al classicisme que havia de prendre volada amb el Re
naixement. 

No podia pas entorn seu cercar les deus primiceres que tant 
!'hagueren pogut influenciar, pero, home de gust acurat, no va 
negligir aquelles ocasions en que demostrés a bastament que el 
pes i el maneig de les armes i el va-i-ve de la política no li eren 
obstacle per a poder concentrar la seva a.tenció en quelcom que, 
tot i ésser d'ordre utilitari, li permetés, pero, palesar un sen
timenr pregonament artístic. 

Vegem, si no, com l'aportació documental ve al nostre adju
tori i, detalladament algunes vegades i amb escreix moltes d'al
tres, acusa en el rei Pere el desig de deixar l'empremta de la seva 
ma en els detalls que han d'assenyalar com l'ordinació de l'art 
i la construcció no li era cosa aliena i com traduia en activitats 

1 .BoFARUU, Los Co11des de Barcelona Vindicados, Barcelona 1836, U, 
p. 271. 

• Rt:BIÓ r J.,LUCH, Los Catalanes en Grecia, Miadrid 1927, p. 133. 
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2 J. M. MADURELL I MARIMON 

els seus pensaments sobre aquestes materies. Veiem-ho tot seguit: 
El 24 de juny de 1342, estant a Barcelona, ordena al batlle 

de Girona, Berenguer de Manresa "militi" que per mar trameti 
"sex columpnas lapideas cum capitellis eisdem necessariis, quam
libet videlicet longitudinis decem palmorum" a V~lencia per tal 
que siguin lliurades al custodi reial, Arnau Bonet 3 • Pocs dies des
prés (primer de julio!) el mateix batlle Berenguer, rep ordre del 
monarca de trametre encara a Valencia "a o [b] s de la clausura 
.xj. colones gallonades de .iiij. gallons, de les quals haía cascu
na colona de larch .vij. palms de alna real de Valencia, menys de 
basa, de capitell e detaula" i encara ".iiij. mijes de .viij. pa.lms", 
així com "a obs de la cambra que's deu fer en lo dit Real, .iiij. 
colones per les finestres de les quals haia cascuna colona .viij. 
palms de larch, menys de basa, de ca.pitell e de taula". Apressa 
el monarca en el seu ordenament el qui ha de fer la tramesa i 
té cura de recomanar-li que no envii separadament les pa.rts 
que integren cada columna 4 • 

Si de Girona feia. dur el material ha.sic per l'al<;at d'una 
construcció de procedencia valenciana, per contra, cercava 1es 
rajoles, com notem en la seva lletra a Bernat de Coll "per 
enpeymentar la cambra del nostre pala.u de Barcelona", de 
les quals en deura fer fabricar " .vj. o .vij. millers" de diver
sos colors, forma i manera que indicara Pere <;a Costa, obre:
del castell reial de Tortosa 5

. Més tard escriu al batlle general 
de Valencia que dita obra "vach per fretura de rajola", dema
nant en trameti ".iiij. mil raioles, es a.ssaber, mil blanques e 
.dccc. morades, e .dccc. blaves e cinccentes verdes, e cincentes 
grogues " 6 a dit i;a Costa, a ops de l'obra del castell de Tor-

• EUC (=Estudis U11iv ersitaris Catalaiis) 13(1928) p. 165: M és Dow-
111e11ts sobre la Cultura Catalana M edie1•al, per JosEP Rn:s. - Pere III, en 
1345, mana comprar " xvj. colones que hagen cascuna .v. palms de alna de 
Valencia. ab tot lur apparell de bases e capitells ah flors de lis, e de tau
les .. . " Runró 1 LL.ucH, Docm11rnts per la Historia. de la Cultu.ra iWig-E-11al. 
Barcelona 1908, II , p. 75. 

• E UC, 13(1928), p. 166. ~ E n el llibre d'obreria del palau de la 
reina de Barcelona, consta l'assentament del " preu de dues colones de 
pedra de Gerona, ab sos capitells, tau les, vases e costalers, que'n · compri a 
ops de una finestra forana de nou feta lo pareys del dit pala u". AR.P 
(=Arxiu del reial Patrimoni, o bé Arxiu de la Batllia general de Cata
lunya), M. Rt. (=Mestre racional) . A . 539, f. 265). 

• CoROLEU, D ocu.11u:nts histories catalans del seg/e X IV., Barcelona 
1889, p. 23. 

• Noti's que en total no sumen les quatre mil raioles indicades. 
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tosa 7 . En altra lletra datada a Saragossa el 19 de juny de 1381 
tramesa a Jaume Landrich, obrer del palau menor barceloní 
per a l'apariament de la. cambra gran nova d'aquest edifici dis
posa. que "sia enrejo lada e peymentada" amb rajoles valencianes. 
Ens abelleix retreure tot seguit que entre les instruccions que 
dóna per al cas hi ha l'ajustament de l'obra a una determinada 
coloració, de la qua! expressament envia una mostra en un pape!" 
indos en la mateixa !letra que suara citivem (doc. núm. 1 ). 

Sigui <lit, de passada, que aprofitador del moment, de Sa
ragossa estant, enca.ra escriu al mateix Landrich i li ordena de 
fer apariar la xemeneia de la ma.teixa sala, la qual desitja "que 
sega e haia sustantiu en bons permodols o arquets de pedra de 
guisa que sia be ferme" (doc. núm. 2). 

Un marcat interes pe! monestir pobleta 8 i en especial per 
la seva '' librería" deixen entreveure les instruccions que dóna 
per a la construcció d'aquesta, de les quals, encara que publi
ca.des ja 9 , ens plau fer esment i fraccionaria transcripció pel 
que puguin aportar de característic del rei Pere a aquest treball. 

Desitja el monarca ·'que la libraria" sigui •·acabada dr
volta de pedra picada" a honor de Déu, d'ell mateix i a ;:lecc
ració del monestir i additaments que l'han de completar "vers 
la claustra" el "timbre" reial i "ab bones letres e grosses" es
culpida la llegenda: AQl.iESTA É S LA LIBRARIA DEL REI PERE 111, 

a diferencia deis altres reis qui dugueren el seu mateix nom. 
Sota la volta, per la construcció de la qual vetllava, venia 

a manar que hi fossin a.gern;ament "bells banchs ab senyals 
reyals ". 

Notem la seva relació amb l'imaginaire "mestre Aloy" ~0 

7 CoROLEt:, ob. cit., p. 23. A Pere ¡;a Costa, el 1368, el monarca el co
missiona per a tenir cura de les obres faedores al castell reial de Tarragona 
(ACA, Reg. 1216, f . 62) i, poc temps després, l'aprcssa per a l'acabament de 
les mateixes obres (Reg. 1222, f. 73). 

8 En tem'j>s de J'abat Guillem d' Agulló hi féu fer moltes obres (Do
M E XEC :vft;)ITANER, Historia i Arquitectura del !vlonestir de Poblet, Bar
celona 1925, p. 238). 

• CoROLEu, ob. cit .. p. 33. - Rumó l LLUCH , Documents, 1 , pe. 303. 
10 " ~lestre Aloy, Jaume Cascalls, Bartomeu Robió, Jordi de Déu i 

Dalmau Balcells són els mestres retaulers catalans que omplen la segona 
meitat del segle x1v" (DURA!\ l SA1iPERE, ll-fonm11enta- Catalonia>, Els re
lari!es de Pedra, Barcelona 1932, 1, p. 51). - Pere III encarrega a Mes
tre Aloi, la construcció de la seva tornba al monestir de Poblet (RUBIÓ I 
LLUcH, ob. cit., II, p. 6o) i la reina Teresa (EUC, 13(1928) p. 143, d. xvr). 
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al qual encarrega, l'any 1368, el trasllat d'unes "imatges de pc
dra.'' des de Girona a Sant Feliu i d'aquest lloc a Barcelona 
(doc. núm. 3); amb mestre Jordi 11 del mateix ofici, esc1au 
que fou de "Joan (sic) de Cascays" 12 el qual reclamava als 
paers de Cervera per tal que fos emprat el seu cisell en la cons
trucció a Poblet de diverses sepultures de familia.rs reials 13

• 

Fita la seva atenció en les obres del castell de Lleida i en 
especial en les de la capella, la tribuna de la qual sembla tenir la 
preferencia. seva, fins a preocupar-se directament del treball de 
fusteria. Escriu amb aquest motiu a Berenguer ~farqués i Llop 
de Sos i demana detall de mides que seran preses "ah un fil 
d'empalomar encerat'' i dóna. consells per a fa bona fi de la tasca 
(doc. núm. 4). 

Quan es neguiteja perque aquesta es retarda, dóna pressa. al 
seu cambrer Joan de Samangos peral forniment de la fusta neces
saria (doc. núm. 5) 14

• 

Tast de l'activitat reial és el que portem fi.ns ara exposat, 
pero la nostra exposició molt més s'allargaria si duguéssim a 
aquestes pagines tot el que pot donar una investigació acurada. 

A més, l'esmentat rei mana als batlles i veguer (1340) que facilitin el transport 
de pedres d'alabastre, que Mestre Aloi ne:essita per al palau reial de Barce
lona (lbidem, p. 158). L'any 1342, dit Mestre Aloi, comeni;a a esculpir dinou 
estatues d'alabastre, onze deis primers comtes de Barcelona i vuit deis dar
rers comtes-reis d'Aragó (CARRERAS CANDI, Geografia Ge11eraJ de CataJu
nya. C+utat de Barcelo11a, p. 147. R:ue16 1 LLUCH, ob. cit. , l . p. 124), i el 
1350 es reclamaren <lites estatues que 1·iestre Aloi féu a Girona (Ibidem, 
p. 153). 

11 "Jordi de Déu. havia estat esclau de mestre Cascalls. Grec de nació, 
segons sembla, dugué durant l'esclavatge el nom de Jordi de Déu. Mudat 
el seu nom pel de J ordi Johan, tal vegada amb motiu de l'alliberament, 
forma companyia amb altres artistes i emprengué obres pe! seu compte" 
(DURAN I SANPERE, ob. cit., 1, 51). 

12 Deu ésser Jaume Cascalls, (DuRAY 1 SANPERE, ob. cit., 1, p. 41). El 
1377, el rei Pere manava a " Mtstre Jasme Cascays" que amb el seu esclau 
deixessin d'obrar a la Seu de Tarragona per a anar a acabar els oratoris del 
monestir de Poblet (ACA, Reg. I2ÓO, f. 33). 

13 Rumó I Li.uca, 11, p . 203. - EUC, 15(1930) p. 28, doc. IV i VII : 
Nouvea11~ d oc1mi.e11ts s1w la cuJtwre ca.ttJ!ane au Moy1m Age, per }EANNE 
VIEI.LIARD. 

u El rei ordena, el 1336, c¡ue es doni una casa al castell reial de Lleida 
a Simó cl,e Navers, mestre d'obres per a posar-hi les eines necessaries per 
obrar en aquell castell (EVC, 13(1928) p. 143). El 1341, per manament reial, 
es disposa que el batlle de Lleida lliuri cada any mil sous per a les obres 
del castell reial de la dita ciutat (lbidem. p, 159). Pera decoració de la capella 
d'aquest castell, Ferrer Bassa. hi pinta uns retaules (Rumó 1 LLucH, 1, 
p. 139) i el 1356 es féu pagament al pintor barceloní. Ramon des Torren!, 
pcr l'obra d'un guardapols pel retaule de la dita capella (Ibídem, p. 178). 
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Contentem-nos ara, pero, amb un detall del que ha vingut 
a les nostres ma.ns i sense caure en la minuciositat expositiva. 
diguem que entre les obres de més envergadura de les quals ens 
ha estat possible haver notícia, així com de la intervenció del 
nostre monarca en elles, considerem dignes de menció les que 
segueixen: 

Castell de Caller, a Sardenya u>, el de Ca.stellfavid, a Va
lencia 16

; el de Tortosa, ja esmentat 17
; el de la Garriga 18

; el de 
Perpinya amb ]'obra del rellotge i del seny que Ji corresponia 19

, 

obres pictoriques 20 i jardins 21
; les de la casa reial de Valldau

ra 22
, les del rec de "Thoir" 23

, i les de la cadena de Porto Pi 2 l. 

15 ARP, M.R. 2418, 2419; Obreria del castell de Caller (1355, Beren
guer Roíg ; 1376, Miquel r;a Rovira). Pere III ordena la construcció al seu 
palau reial del castell de Caller, del seu arxíu i escrivania amb volta tle 
Peilra (RuBió 1 LLUCH, 11, p. 129). - El monarca, en nomenar administra
<\or del Cap de Caller de l'illa de Sardenya, disposa que siguin continuades les 
obres del dit castel! (ACA,. Reg. 1292, f. 91}. 

19 ARP, M . R. 2420: Obrería de Castellfavid (1349-52, Joan Pérez del 
Portero). · 

11 Ibídem, 2437, 243,8: Obreria del castell de Tortosa (1363-65, 1369-70, 
Pere 1;a Costa). El 1378 el rei autoritza dit r;a Costa per fer tallar tota la 
fusta, que es necessités pera l'obra del susdit castell, en el hose entre la "ciutat 
de Tortosa e l'espital de Sent Johan de Jherusalem" i mana que ti siguin 
donats "sis caeros amb tots sos apperellaments d'aquells que son en lo cas
tell de ~forvedre" (ACA, Reg. 122, f. 15). 

"' Pere III escriu a Berenguer Simun que "Madona Ffortiana ha mester 
alguna fusta a obs del seu castell de la Garriga " , manant que en cOlll(lri de "la 
pus bella que trobar se puixe" (ACA, Reg. 1284, f_ 21). 

"' ARP, M. R. 2434, 243.6, Obr. del castell de Perpínya (1346-47, 1367-71, 
G. Amarill obrer). Per lletra reía! datada a 10 d'agost de 1381. adrer;ada a 
Guillern Amarill, obrer de Perpinyii., se 1i mana reformar el cloquer de la 
capella reial del castell de dita ciutat, indos el seu corresponent "caragol"' 
(ACA, Reg. 1292, f . 91). L'any 1376 es treballava en la golfa (algorfa) del 
dit castell (Rleg. 1258, f. 26). Pere III manava que af prat del mateix castell 
es plantés "gleva d'erba bona e verda"; que es tallessin, .per vells, els oli
vers del bosc i que s'hi plantessin " alzines sures e roures glaners, e no ca
r;anells" (Reg. 1263, f . 8). 

Sobre !'obra del rellotge i del seny de Perpinyi, vegeu: ARP, M. R 2435 : 
Obrería del rellotge i del seny del castell de Perpinya (1356, = Rarnon Sans). 
:fis curiós de consignar la paga feta a un "Mahestre de pera e de calr; per eyl e 
son macip qui comern;aren de obrar les .ij. fornals majors ont se devia obrar 
la ferrameuta del arelotge" (f. 2). 

.. CoROLEU, ob. c., p. 28. El rei mana a Ferrer Bassa que pintés el retau-
le de la capella del palau reial de Perpinyi (EUC, 13(1928)170)-

11 ;CoROLEU, l. c., p. 26. 
"" ARP, M. R, 2414, Obrería de Valldaura (138o-81 , Pere dez Vall). 
.. Ibídem, 2449, Núm. 1: Obreria del Rec de " Thoir" (1368-6<), B . 

Amigó). En l'any 1381, era " obrer rnaior e de guardia del Rec de Thoyr", 
Arnau Matases, minuder de la casa del primogenit (ACA, Reg. 816, foli 
136 v.0 ). 

'"' ARP, M. R, 2449, núm. 2 : Obreria de la cadena de Porto Pi 
(1354, Bernat Adela). 

375 



6 J. M. MADUR:t:LL l MARIMON 

,. : ; Murs per a la defensa de Tarragona (doc. núms. 6 i 7), 
;· · Lleida 25

, . Sant Celoni 26
, . . Figueres 7

; Dra.ssana i mu ralles d~ 
. T.ortosa ( QO<!. núm. 8); fortificació del caste!l ~ vi la de l\forve
. d;e (Sagunt) 2s, ~urs .del raval de Cervei:a .i clos de Poblet 29• 

Pel que fa referencia a la nostra. ciutat COl,111<\I, refereix Bo
farull 30 que el govern d'aquest rei guerrer, savi i politic, pre
senta per a ella una de les epoques . més brillants, en la qual fou 
embellida amb una qua.ntitat considerable d'obres utilíssimes, 
arxius, ÍOJ?ts, . armeries,. ul~ra aquelles del pala u menor 31 i i:pa
jor ·32 aHudides. Les de les muralles. i fossats 33 per a ies quals 

25 CoRoLEu, l. c., p. 16 i 17. També de Girona CACA, Reg. 1262, f. 5 
v0 i 102 v.0 ) i de Saragossa (Reg. 1216, f . 14). 

"" ACA, &g. 813, f. 168. 
"" CoRoLEu, l. c., p. 98. 
"" ARP, M. R., 2433: Obrería de la fortificació de la Yila i castell 

de Murvedre (1365. Francesc Vich) . Consta una despesa en jornals per 
la gent "que muntaren fusta a obs del caramancho, que's feye en la torre 
que'! Rey de Castella feu" (f. 35). 

"" Pels murs del raval de Cervera: ACA, R:eg. 1256, f. 34 v.0 Pe1· 
dues lletres reials es concedí !licencia a l'abat de Poblet per a murar 
el circuit del <lit monestir, amb facultat de fer contribuir a !'obra et; 
homes indefensos de la seva senyoria, arnb la condició de refugiar-se en cas 
necessari en la nova fortificació (BoFARULL, Doc. inéditos, núms. 104 i ro,;, 
pags. 353 i 355). Per més detalls de la dita fortificació, vegi's Dox:ENECH, l. r . 
pags. 36 i 257. 

"' BoFARULL, Condes Vindicados, II, p. 281. 
01 ARP, M. R. A., 539: Obreria del palau de la reina Elionor (1386-

73, Hereus de Miquel Palau, qui fou escriva de ració de !a reina). lbidem. 
540. (1377-78, J aurne Landrich). 

Aquest palau, !'adquirí Pere III l'any 1370 (PUIGGARÍ, Garlando de Joyells , 
Barcelona, 1879, p. 154 ; CARRERAS CANDI, Geografia, etc . . .. p. 420). 

Per a la custodia i conservació d'aques~ palau, per ordinació reial fou no
menat el mestre d'obres, Guillem Carbonell, en el nomenament del qu:il consta 
la reglamentació propia d'aquest ofici i el sou que se E as~igna (BoFARULL, 
Documentos, VI, núm. 102, p. 343). · 

"Item costarem .vj. tronyelles que foren comprades en Valencia pe:· 
trossar .M. raj oles de diverses colos ., que la aljama deis juhcus de Valencia 
donaren a la Senyora Reyna per a ops del seu palau" (A. 539, f. 213 v<>). 

"Item costa de portar j . banch al palau on entretallava en Simon Ro
cha, fuster, los finestratges del dit oratori" (A. 539, f. 213 v<>). 

Jornals de "picar los sitis que de manament rlel Senyor Rey, fiu fer en 
les .ij. finestres de la sala deis cavall s, e en la finestra de la cambre blancha 
del Senyor Rey" (A. 539, f . 65 v<>). 

"' ARP, M. R. , 2409, núm. 1 ; Obrería del ¡::alan maj or de Barcelona 
(1359-69, Berenguer de Relat). lbidem, 2409, núm. 2 (1375. Francesc de 
Blada). El 1376 el reí demana al procurador reial de Mallorca pcdra "de la 
pus blancha del tall de Solleri" per a !'obra el.e! seu pala u (ACA, Reg. 
126o, f. 8). 

El 1379, els jucus <\e Sant Feliu de Guí xols trameteren al rei quatre 
columnes per als finestrals davanters de la nova sala que constru'ia en el seu 
palau de Barcelona (CARRERAS CANDI, Gcogrnf ia, p. 417, núm. u 43; Pu1G
GARi, l. c., p. 78) . 

., Pere 111, l'any 1357 (20 agost), concedí privilegi per a establir "imposi-
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feia dur la fusta de les riberes del Tordera (<loe núms, 9 i IO), 

les de la catedral, Santa Maria de la Mar, Llotja 34
, pa.lau de h 

Ceneralitat i Casa del Consell de Cent 35
, diverses obres me

nors 36 
• . 

cions" sobre ·'mercemoniis et victualibus,. (Arx. Hist. Ciutat, Diversorum 
Secundus, f . 79). L'ariy 1358, s'hi treballava activament (Líber albaranorum 
yenerabilis Jacobi de Guadbes, clavari operis murorum ci\•itatis Barchino
ne). A J de julio! d'aquest any, foren pagades les despeses per " a fer los 
.ij. trabuchs nous de .j . caxa qui son en la R:ibera de la ~far de la ciutat; 
so es, la .j . denant lo monastir deis Frares 1ienors, e l'altre, denant la 
lotge nove de la dita ciutat, los quals foren fets per deffeniment de la Ri
bera e del vaxells qui estan en la plaja de la dita ciutat per <;o que enamichs 
no'ls puxen dar dampnage" (Manual, 1356-61, f. 67 v0 ). De l'any 1361 hi 
ha tres apoques d"obres de muralles i fossats (Manual, 135!)-61, f. 183, 
184, 185). 

En el privilcgi reial (5 setembre 1362) per a la construcció deis murs, 
consta que cal derruir les cases collindants a aquest5 " per spatium triginta 
palmorum ad mensurara cane Barcinone a parte interiori ipsorum murorum, 
et spatium viginti quinque canarum, a parte exteriori" (Diversorum Sex
tus, f. 289). 

'' Dades e messions fetes per raho de la nora qui fo feta a obs de traure 
la terra del vall de la dita ciutat, així com dius per menut se conte ". La 
construcció d'aquesta dura catorze setmanes. (Llibre de r ebudes i dates per 
la construcció deis murs, 1362-64. f. 366), " per preu de .xiij . carregues de 
pals les quals aporte del terme de :Mogoda a la Ribera de la Mar de la da
munt dita ciutat a obs de les <palissadcs qui rnn stades fetes en al dita Ri 
bera" (Clavaria, r363-64, f. n8). 

.. El 26 octubre 1357, es íéu una liquidació de comptes per ]"'obra de la 
lotge nova qui es comen<;ada en la Ribera de la Mar de la dita ciutat " 
(Manual, 1356-61, f. 44). 

"" BoFARULL, Coiides Vi11dicados, II, p. 283. 
.. Els anys 1343-44 es treballava en el castell de la cort del veguer i, 

en especial, "en la obra de un seny ... en la torra major ... lo qua! seny 
devia tochar tots vespres al seny del ladre, e tota hora que hom vuigues 
apellar Consell de Cent jurats" (Llibre del Consell, 1243-44, f. 79 \-<>-8o), 
Es colloca una creu al "Coll de la Salac',a" i una altra " al Coll de la 
Creu en lo camí del Lobregat ". (lbidem, f. 66, 81). 

Els anys 1350-51, en les conduccions d 'aigües a les fonts (Llibre del Consell, 
1350-51, f. l. 27-58) . . Per l'obra ¿e la font de la p!ac;a de Sant Jaume, fou 
precís enderrocar la casa d'en Garrofar per construir " lo viver de la aygua 
de les fonts qui ragen en la dita plassa" (Manual, 1356-61, f. 9). Segons Car
reras Candi, l'any 1356 rajaren les primeres fonts que foren la del 
claustre de la Seu i la de la plac;a de Sant Jaume. amb aigües provinents 
<\e la serra de Collcerola (Geografía, Ciutat de Barcelo11a, p. 392). L'any 
1358 es féu venda a la ciutat de l'alberg de Ramon Morell, notari "a obs del 
destillador qui's fa en la plassa de Santa Anna" (CARRERAS c .. :rn1, l. c. p . 393). 
Es treballa en !"'obra de la resclosa qui's fa en la riera de la dita ciutat 
assats prop del portal de Santa Ana" (Clavaria, 1365-66, f. 159 VO) i amb 
plena activitat en !'"obra del pont de fust situat en lo flum de Llobregat 
prop la vila de Sent Boy" (~fanual. 1356-61, f. 95, 132, 171); "en aplanar e 
adobar lo pati denant la pescateria nova de la ciutat, e encare lo pati qui 
es fora e denant lo portal de la Boqueria e per alscunes altres obres en les 
carreres de la ciutat" (Llibre del Consell, 1354-59, f. n ); "en fer adobar 
lo Cami de Coll Blanch e en picar los losats de diversos carrers de la dita 
ciutat" (Clavaría, vol. 9, any 13¡0, f. 146). Enderroc de l'alberg d'Antic 
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Una menc10 especial mereixen les obres importants fetes ::.. 
les Drassanes 87 per Pere III, qui, amb privilegis a la ciutat, 
concordia amb els consellers i iniciativa de cobdr-les amb ma
terial petri, disposa.va el menester en consonancia a la puixan
~ marítima de Barcelona 38

• 

És a ell que se li acut, en ésser per finir la meitat de l'entau
lament de la construcció (1381), que es deixi un "pati cel" que 
seria "en mig de la dita Da.ra'?na" (doc. núm. II) i que més 
tard (primer de man; de 1382) n'assenyali les dimensions en 
aquesta forma "on com despuys pensants en la pla~ que deu 
romanir en lo mig de la Dar~ana, es assaber de la longuesa 
de la popa de les galeas qui son tirades en l'andana jusana fins 

Llorens "qui era al fom deis archs denant lo Portal bisbal per a feme 
plassa" (Manual, 1356-61, f.. 9) ; "alsar obrar e reparar la torra del farell 
de Montjuhich" (M:anuaf, l3S6-61; f. 9), i "·l'obra del trinquet de la ba
llesta, prop del monestir de les Menoretes, per i;o que les gents de la dita 
Ciutat s'e..""<ercitaren aqui a tirar ab balesta" (Manual, 1356-61, f. 62). 

El 1356; empedrat de la iplai;a de la "Cocorella" i carrer de la "Porta 
ferrii;a", a fi d'evitar inundacions en temps de pluges (ACA, Reg. 898, f. 264); 
obra del pont de pedra que es devia fer a la riera de "Mogoda" (Llibre del 
Consell, 1354-59, f. 12 v.0 ); obra del camí a Fraga (Ibidem, f . 14); obra 
de l'"alembor" que es fa prop del portal de Santa Eulalia; adob del camí 
del coll de Finestrelles (Clavaria 1370, f. 165; l6g v.0), i del "camí qui 
es fora lo Portal Nou" (Clavaria 1371, f. 42 v.0 ). 

:r. ARP, l\f. R. 2453: Obreria Drassanes Barcelona (1383-84. Bertran 
Sala). En 1356, pagament a Pere Sanglada, administrador de les Drassanes 
"Item ne devia convertir e dar als maestres fusters c¡ui talla ven la fusta de 
olzina al bosch . .l. lib". ltem ne devien convertir e dar als maestres qui 
tallaven l'alber, XX libs. (Ibídem, M. RI., 78z, Llibre de notaments comuns, 
f. 3). En 1378 el sostre d'una torra menai;ava enrunar-se (ACA, Reg. 1546, 
f. 61 v 0 ). 

38 ACA, Reg. 933, f. 82. 
En la concordia entre el rei i els consellers de Barcelona (9 juny i378) 

per l'obra de la Drassana, es disposa que sigui coberta "'ltem com la dita Dara
c;ana vostra, Senyor, no sia cuberta e per ac;o que les galees estiguen dins 
aquella a sol. e a vent e a pluya, perque son dins breus temps consumades 
destroydes, e en temps de pluies ni si pusca obrar per •obs que fos, e pus 
que sera murada valleiada e enfortida per la ciutat de part de fora e les 
fustes hi porán estar scns perill f enemichs, sia fort necessaria e profitoEa 
cosa a vos Senyor, e a tota la cosa publica; de vostres Regnes e terres que 
la dita Darai;ana se cobre e que'x pusquen estar a cubert e s'i <puschen sal
var e conservar les gatees. E no sola_ment, Senyor, la dita Darat;ana haia 
mester que sia cuberta, ans encare hi haia ops butigues e casamcnts per 
tenir hi exarcies, e armes e altres coses necessaries a les gatees, e lochs 
aptes en remolars e cuyrats e altres puxen lavorar. E encara apres la 
dita Darai;ana, sia lo pati qui es entre la dita Darai;ana e lo mur de la dita 
ciutat, del qual pati pot esser presa pertida e ajustada la dita Darac;ana" 
... "la qual cuberta de la dita · Darai;ana es ordonada per vos, Senyor, que 
sia feta ab pilars e archs de pedra e ab tauladcs, segons qui ja per lo Senyor 
rey besa vi vostre fo comeni;at ... " (ACA, Reg. 933, f . 82 vo) 



PERE EL CtRIMONIÓS I l.tS OBRts PÚBJ,IQUES 9 

a la proha de las ga.leas qui seran en 1' andana subirana, haiam 
determenat e vullam que la dita pla~ haia de 1onch tot lo larch 
d'una galea e queucom mes, per tal que si a.lli volien fer fer 
galeas, que's pogues fer, e que se les volien muda.r del cap de 
la pla<;a en l'altre tot lo travers ab arguens, que semblantment 
se puxe fer" (doc. núm. 12). 

Recordació gloriosa de la seva. intervenció, avui encara ens 
és vistent per a joia deis ulls i esplai de l'anima l'escut seu en 
les pedres romanalles de la .vella Drassana barcelonina. 

El fustam sobrer d'aquesta i les desferres de les galeres 
allunyades ja de la mar per sempre, per ordinació reial vingue
ren a ésser aprofitadores, a.djutori estimable en les obres del pa
lau major que no fa gaire citavem (doc. núms. 13 i 14). 

Un manament de Bernat de Coll, del 1370, pera l'acabament 
de l'obra de la cambra del dit pa.Iau, palesa novament el seu 
gust artístic, detallant que voldria que fas decora.da amb inscrip
cions, posant sobre el portal el "timbre" reial i una llegenda 
que perpetul que la dita cambra fou obrada per ordre de Pere III. 
"E quant es de les letres qui s'an a fer en l'espay deis .xv. palms 
de la cambra on non ha., volem que sien aquestes: A SIGNIS 
CELI NE TlllfUERITIS QUE TIME"''l' GENTES, QUIA EGO VOBISCUM 
DoMINicus DEus VESTER. E si de les letres del dit vers lo dit 
espay no's complira, faessets n'i fer e complir lo dit espay d'a
questes letres: ET VERBUM CARO FAC'l'UM EST, e d'alli avant ay
tantes com ni cabessen tro l'espay bagues compliment. E de les 
letres qui' s han a fer sobre'l portal damunt lo timbre, parrie'ns 
que deguessen esser aquestes: EN L'ANY DE LA NATIVITAT DE 

NOS'fRE SENYOR MCCCLXX, LO MOLT ALT SE"'YOR EN PERE 
TER<;, REY n'ARAGO FEU OBRAR AQUESTA CAMBRA. E si d'aques
tes letres les dues listes no's complien, faessets hi tot lo nostre 
titol, i;o es, de l\1allorques, de Sardenya, e de Corcega e Comte 
de Barchelona, de Rossello e de Cerdanya 39• 

A aquest palau l'any 1384 li eren destruides les conduccions 
-que el proveien de l'aigua. provinent de la principal font de la 
Seu barcelonina, segons expressió del rei, el qua] s'havia d'in
teressar per la reparació i de planyer que aixo s'esdevingués 
"· per l' escombrament inven;osament fet per multitud de gents 

a CoROLEU, J. C., p. 24. 
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que desembergants la Seu gitaven e trahien d'aquella pedres 
carretals fort grans de la obra vella qui enderrocaven 40

, les 
quals pedres carretals llarn;aven o jaquien ana.r a caure a tot 
lur pes en la carrera, e per conseguent es versemblant que los 
canons per los quals dita aiga decorre sien trencats" (doc. nú
mero 15). 

La preocupació per les obres d'aquesta necessaria reparació 
trivialment casolanes, arriba.ven fins al monarca allunyades de 
les <le més impürtanda; pero, amador de l'ordre i del detall, no 
devien pas fer-Ji l'atenció negligidora; tampoc no li feia el verger 
del palau menor l'any I 368 quan acuradament atenia a la planta
ció d'arbres i de flors 41

• Per l'eixamplament del jardí reial, el 
1383, el monarca havia d'indemnitzar per l'enderroc d'un al
berg, davant del de Berenguer de Relat 42 i el de "Blasco Peres 
de Biesa" per ésser coHindants a l' estada de la reina. (doc. nú
mero 16) 43

• 

El mateix any, tal vegada amb destinació a. ésser plantats 
en els llocs que els enrunats casals deixaven lliures, Pere III 
feia. recordarn;a deis flairosos llessamins valencians i, en lletra 
del 24 de febrer, escrivia al batlle general de la ciutat del Tú
ria que li'n trametés d'aquells que tinguessin " la flor gran e 
ample" 44

, mentre feia preparar l'emparrat amb fusta de velles 
embarcacions, igual a la que havia aprofitat de la Drassana en 

'° Els enderrocs parcials de la Seu vella, comen1;aren l'any 1379 quan es
tigué Jlesta la cripta de Santa Eulalia i acabada la volta major (Bol. Acad. 
Buen. Letras, Bai·c. 7(1913)136: Les obres de la Catedral de Barcelona, per 
F. CARRERAS CAKDl). 

41 En ARP, ).f. R., A. 539, f . '297 trobem anotades aquestes compres d'ar
bres i plantes : cinc llimoners a 6 sous barcelonins Ja pe1;a; cinc poncems a 
13 diners cada un; tres xiprers a 8 sous 3 diners la pei;a; una murtra :1 

4 sous i tretze tarongers a 5 sous la pei;a i a més 12 diners pe! valor de 
set perxes de salze per al seu sosteniment ; cinc plantes de murtra, 8 sous ; 
un llorer, 6 sous inclosos 6 diners de ports; una sort de roses, 4 so,15; 
cent cinquanta plantes de lliri, 5 sous; vuit parres de diverses especies a 15 
diners la pei;a; dues parres agra sseres, 4 sous i 2 diners ; llessamins i roses 
blanques, 10 sous i 6 diners; dos presseguers, 2 sous, i finalment quatre ta
rongers, 30 sous de moneda barcelonina. 

Pere III, el 1378, volent fer "planta r a empeutar albergens" en deman;t 
a Pere Carcasona, del lloc d 'Almenar, per al seu verger de Barcelona (CoRo
REU, l. c. p. 42). E l 1387 ordena fer plantacions al verger reial de Valencia 
(ACA, R:eg. 1274, f. 202). 

.. CoROLEt:, p. 4r. 
'" Anteriorment (1367) per ]'obra del dit verger foren enderrocats altres 

albergs, i les desferres foren aprofitades per a altres construccions del ma
teix palau (CoROL•:u, l. c., p. 21). 

" Ibídem, p . 41. 
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el palau majar (doc. núm. 17), per tal que els llessamins pogues
sin a pler enfilar-se, fer lluºidora la seva blancor i dur la recor
.darn;a tothora de les terres que enlla de la Catalunya nostr.t 
havia conquerit l'alt rei en Jaume, com a joia novella aportada 
a la. diadema comtal. 

JosEP lVP lVIADURELL MARIMON 

DOCUME~TS 

1 
Saragossa, 19 juny 138r. 

Pere !JI mana a Jaume Landrich., obrer del palau menor de Bar
celona, que faci pavimentar la ca-mbra gran nova del dit palau. 
mnb rajoles de Valencia, dcls colors que indica en un paper. 

Lo Rey. Nos volem que la cambra gran nova del nostre palau 
menor de Barchinona sia enrejalada e peymentada en la forma e 
segons que us trametem ordenat en .j. paper dins la present inter
clus. Per que us manam que de cantinent fac;ats la dita cambra 
enrejolar e peymentar en la forma dessus dita. E haiats de les 
rajoles de Valencia d'aquelles colors e axi com veurets en lo <lit 
paper, en manera que segons aquell se segue.sca tata la obra. E fets 
que's fac;a endrec;adament e be. Dada en Saragoc;a sats nastre 
segell secret a .xviiij . dies de juny del any .M.CCC.L.XXXI. Rex 
Petrus. 
Fuit rnissa Jacoba Landrich, operario paiaCii 
minaris civitatis Barchinone. 

Fuit m1ssa signata. 
ACA, Reg. 1272, f. 87. 

2 

Saragossa, 18 novembre 1381. 

Manament del rei Pere a Jawn1.e Landrich, per tal que faci fer la 
xemeneia de la sala niajor del palau de Barcelona, aprofitant 
l' ocasió de pavi11i.entar-la. 

Lo Rey. Nos havern acordat que, pus fets pahimentar la sala 
majar del nastre palau menor de Barchinona, se fac;a aximateix la 
xamenea que si deu fer, car rnils vendra que are's fac;a, que si 
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romania a fer per avant. Per que us manam que la fa<;ats fer 
acabadament e be, e que fa<;ats que sega e haia sustantiu en bons 
permodols o arquets de pedra, de guisa que sia be ferma, e que 
la llar sia aiximateix be empahimentat de pedra, per manera que'] 
foch que si fara no pogues donar dampnatge al sostre. E lo cano 
o f umeral pot esser del ample del cano de la xamenea de la Sala 
deis Cavalls. Empero a<;o e tota la dita xamenea, volem que's fac;a 
ab consell de'n Rocha, per c;o car creem que'l hi dara profitos e 
bo. Dada en Saragoc;a sots nostre segell secret a .xviij. dies de 
noembre del any .M.OCC.L.XXXI. Rex Petrus. 
Ffuit directa Jacobo Lendrich. 

ACA, Rcg. 1276, f . 90v. 

Dominus Rex mandavit michi 
Bartholomeo Sirvent. 

3 

Paga 111estre Aloi, pel transport d'u.nes iniatges de pedra de Girona 
a Sant Feliu i d'alz.í a Barcelona. 

Maestre Aloy imaginayre. 
Item appar per lo dit compte en .lxxxvj. cartes. Que per lo dit 

Pere dez Val!, foren donats al dit Maestre Aloy, ab albara d'es
criva de Racio, scrit en Barchelona a .v. d'agost del <lit any, en 
accorriment de les messions que havia a fer, en fer venir algunes 
images de pera de la ciutat de Gerona al loe de Sent Ffeliu, e del 
loe de Sent Ffeliu a la ciutat de Barchelona, .xxx. flori~s deis 
quals deu retre rao a la cort. E axi a memoria, etc. 

ARP, M.R. 785. Llibre de notaments comuns, any 1368, f. 29zv. 

4 

Saragossa, 12 octubre 1381. 

El rei Pere demana a B erenguer }Jarqui:s i a Llop de Sos les 
1nides de les bigztes de fusta 11ecessaries per la construcció de 
la tribuna del castcll reial de Lleida. 

Lo Rey. Nos volem fer provisió de fusta 'en aquestas pertides, 
on de present n'avem avinentesa a ops de la tribuna, la qual axi 
com sabets havem acordada de fer en la nostra capella del castell 
de Leyda. E havem mester que sapiam la mesura de les bigues que 
y son necessaries. Per que us manam que ab maestres ensemps 
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prenats mesura ah .j. fil d'ampalomar encerat del tou de la dita 
capella, e d'ac;o que les dites bigues hauran a entrar en paret de 
cascuna part, e trametets nos la dita mesura per lo portador de 
la present. E fets nos saber quantes alnes a mesura de Leyda 
haura la dita mesura. E sapiats ab los maestres les <lites bigues 
segons lo tret que hauran, quant deuen haver de taula e de gruix, 
e encara quantes n'i haura mester segons lurs vijares. E encara 
volem que'ns trametats mesura ab fil d'ampalomar encerat de la 
emplaria que haura la dita tribuna, per tal que en tot puxam mils 
provehir. Dada en Sarag0<;a a .xij. dies de octubre del any de 
la Nativitat de nostre Senyor .M.CCC.L.XXXL, sots nostre se
gell secret. 
Ffuit directa Berengario Marquesi et Luppo de Sos. 
Et loco signi fuit ibi positum sigillum anuleum. 

ACA, Reg. 1276, f. 6g. 

Dominus Rex mandavit michi 
G.0 Oliverii. 

5 

Valencia, 22 maig 1382. 

Af anament del rei Pere a J oan de Samangos per tal que no 1-etardi 
la tratnesa de fusta per a la construcció de la tribuna de la ca
pe/la reial del ca.stell de Llcida. 

Lo Rey. Per lo feel cambrer nostre en Berenguer Merques, 
havem sabut que encara no li havets tramesa la fusta que li da
viets trametre a ops de la tribuna de la capella del nostre castell 
de Layida, e de la qua! nos vos donam les mides enguany en Sa
ragoc;a. Per que us manam expressament que la dita fusta, la qua! 
sia de les <lites mides, trametats encontinent al dit Berenguer, qui 
d'aquella deu fer fer la dita obra. E en ac;o dats diligencia de guisa 
que per colpa vostra la dita obra no's haia a reterdar. Dada en Va
lencia sots nostre segell secret. a .xxij. dies de maig del any 
.M.CCC.L.XXXII. Rex Petrus. 
Dirigitur Johanni de Samangos, de Camera Domini Regí. 

ACA, Reg. 1274, f. 64v. 

Dominus Rex mandavit michi 
Bartholomeo Sir\•ent. 
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6 

Lleida, 16 gener 1375. 

Orde de Pere ![.[ al capita. loan de Ulzinelles per tal que prosse
gueü·i en la construcció deis nmrs i valls de Tarragona, menys
preant els que s'oposen a l'enderroc d'albergs. 

Lo Rey. Capita. Entes havem que les obres dels murs e valls 
de Terragona, se triguen espeegar axi per frivoles oposicions de 
alguns havents alberchs o possessions contigues als dits mnrs, 
com en altre manera en tant que les <lites obres no's continuen axi 
com deurien e es de necessitat, per que com per esquivar lo perill 
qui es en la triga de les dites obres, vullam que aquellas sien di
ligentment continuarles. l\fanam vos fort expressament e de certa 
sciencia que continuament obrets e fac;ats obrar e continuar les 
<lites obres ab gran diligencia, menysprcades les oposicions dessus 
dites, tota exceptio e contradiccio remogudes. Volents que si per 
ventura procehien de nostre cort algunes letres o manaments en 
contrari, posat que per inadvertencia, o en altra manera fossen sig
nades de nostra ma, aquelles no obeiscats, ans ab diligent cura fa
c;ats les dites obres cuytar, en manera que sens tot embarch los 
dits murs se puxen per tot correr dins breu temps, segons que la 
necessitat de les dites obres requer. Dada en Leyda sots nostre 
segell secret. a .xvj. dies de janer, del any . ~LCCC.L.XXV. Rex 
Petrus. 
Fuit missa Johanni de Ulzinelles. 

Matheus Vallfogoni mandato regio 
facto per Guillemum d'Entenc;a, militem, 

cons. et protonot. 
ACA, Reg. 1247, f. 51v. 

7 
Saragossa, 5 · j uliOI 1 38 r. 

El reí P ere mai;a al 'pavord.c de Tarragona que, . d'acord ·m·nb els 
dmsols, faci reconstruir, les privadcs de l'alberg de. l'abadüz d.e 
Poblet de la dita ciutat, .que foren · enderrocades amb nwtiu de 
les fortificacions f et.es en oc asió de les guerres. 

Lo Rey. Peborde. Fem vos saber que l'abat de Poblet ha .j. 
alberch en Terragona, segons que vos matex vos sabets. E per 
rao d'estes guerres que nos havem haudes, la ciutat de Terragona 
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s'és fortificada, axi com les altres ciutats e lochs de nostra Se
nyoria, per la qual cosa los consols de la dita ciutat, faeren en
derrocar unas privades que eren en lo <lit alberch que exien fora 
lo mur. E com los sindichs del <lit abbat tots dies per defensio 
del monestir haien a esser en la dita ciutat, e sia de gran neces
sitat a ells, per tal com son religiosos, e bonament no poden anar 
defora axi com los seglars, lo <lit abat haia supplicat a nos que les 
<lites privades pogues fer tornar en lo dit alberch e per tal com 
lo <lit alberch es iort petit, pregam vos afectuosament, per i;o 
com reputam lo dit monestir esser casa nostra propia, que vos fa
c;ats ab Jos dits consols, als quals d'ai;o aximatex escrivim que 
ah tot acabament les <lites privades sien tornades al dit alberch. 
Dada en Saragoi;a sots nostre segell secret a .v. dies de juliol del 
any .M.CCC.L.XXXI. Rex Petrus. 
Dirigitur Preposito Terracone. 

Dominus Rex misit 
eam signatam. 

ACA, Reg. 1277, f. 14. Al f. 14 v.0 , lletra sobre el mateix, als consol3. 

8 

Saragossa, 18 juny r38r. 

Lletra de creen(a del rei Pere a favor del seu conseller i uixer 
d'armes Guillem Pinyol, adre,ada als prohoms de Tortosa, amb 
moti1~ de les obres dels murs i de la Drassana de la dita ciutat. 

Lo Rey. Promens. Nos sobre la obra deis rnurs d'aquexa ciu
tat de Tortosa e de la Derac;ana que volriem e havem fort a · cor 
que fos Jeta aquí, havem cornanades algunes peraules al amat con
seller e uxer d'arrnes nostre mossen Guillem Pinyol, per ell a vos
altres de nostra part explicadores. Per que us pregam e manam, 
que creegats de tot i;o que's en <lira de nostra part. E allo com
plits per obra axi com si nos personalment vos ho dehiem. Dada 
en Saragoi;a sots nostre segell secret a .xviij. dies de juny del 
Any .M.CCC.L.XXXI. Rex Petrus. 
Fuit missa procuratoribus et probis hominibus civitatis Dertuse. 

ACA, Reg. 1272, f. 84 

25 

Fuit missa 
signata. 
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9 

Barcelona, 13 octubre 1368. 

El batlle general de Catalu11ya conmnica al batlle de Tordera que 
dá~i tallar pals de vern als inestres de tallar fiista tramesos 
pels consellers de Barcelona. 

En Pere <;a Costa, etc. Al amat lo batle de Tordera, o a son 
lochtinent. Salut e amor. Com los Consellers de Barchinona, de 
manament del Senyor rey, haien tremeses mestres de tallar fusta, 
en la Ribera de Tordera, per tallar pals de vern, a ops de algunes 
obres, qui's fan a salvament de la dita ciutat. E he entes per letra 
dels dits mestres que alcuns homens de vostra batlia contrasten 
de tallar los dits pals, per <;o com ne dernanen preu inmoderat, per 
<;o de part del Senyor rey vos manam que als dits maestres lexets 
tallar en tots los lochs, que a ells sia pus covinent de tallar-ne, 
e'ls vullen taylar, pagant ells aquells de qui la dita fusta sera, a 
conexen<;a nostra e del mestra maior, qui aqui es, aplicanthi si us 
volets un prohom de la dita parroquia qui ab sagrament los estiro 
ab vosaltres ensemps. E encara los hajats de la dita parroquia 
totes bisties que haien mester, per portar los dits pals a la mar, 
tots affers relexats, pagant ells les dites bisties, a conexen<;a de 
vosaltres damunt dits. E en ac;o per res alro no mudets. Daturn en 
Barchinona, a .xiij. dies de octubre del any de Nostre Senyor 
.M.CCC.L.XVIII. 

ARP, Classe I.a., D. 5. f. 29. 

10 

Barcelona, 14 octubre 1368. 

Ordre als oficials reials, d.onada pel batlle general de Catalunya, 
per tal que sempre que sigui11 requ.erits pels 1nestres de tallar 
fttsta proporcionin les besties necessaries per a transportar pals 
fins a la mar. 

En Pere c;a Costa, etc. A1s honrats tots e sengles officials del 
Senyor rey, o a lochtinents d'aquells. Salut e honor. Con los con
sellers de Barchinona, de manament del Senyor rey, haien treme
ses mestres per diverses lochs de la Ribera, specialment en la Ri
bera de Tordera, per tallar alguns pals de vern, deis quals se ha 
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a fer alcuna obra necessaria per salvament de la ciutat, e los dits 
maestres haien mester algunes bisties per tirar los dits pals a la 
mar. Per c;o de part del Senyor rey, vos manam que, tota vegada 
que per un deis dits mestres siats requests de haver besties de 
nostra jurisdiccio per portar los dits pals a la mar, los ne hajats 
totas aquelles que ells ne haien mester, qui pero sien acustumades 
de logar se, pagant aquells a conexem;a nostra e del mestre, a preu 
sufficient. E ac;o no mudets per res en neguna manera, tota triga 
post posada. Datum en Barchinona, a .xiiij. de octubre del any 
de la nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.L.XVIII. 

ARP, ·Oasse 1.ª, D. 5, f. 29v. 

11 

Saragossa, 6 maig 1381. 

Lletra del rei a Pere T erré, alegrant-se del proper acabatnent 
de !'obra de la Dra.ssana barcelonina, en la qual dóna instruc
cions per a la continuació de la 1natei:rn obra. 

Lo Rey. :Micer Pere. Entes havem per lo feel scriva de racio 
de casa nostra, en Bernat Buc;ot, que la obra de la darassana es tan 
avenc;ada que d'ac;i per tot lo mes d'agost primer vinent tot lo pus 
luny, la meytat de la dita Derassana sia cuberta, e que si poran 
salvar .viij. galeas, de que havem haut gran plaer, e entenem e 
sabem be que ac;o ha fet la vostra bona cura e diligencia, e siats 
cert que us tenim d'aquest servey per obHgat a vos. Pregant 
vos que, axi com havets be comern;at, vullats fer e continuar la 
dita obra, per <;o que aquella al pus prestament que fer se puxa, 
haia bon acabament, com sía cosa qui a nos torn a gran plaer e 
be que es de la cosa publica; e plau nos e volem que per c;o que 
la obra sie pus aptament feta e que en lo pati cel qui sera en mig 
de la dita Darac;ana, no haia los reaspatles qui ja son fets als 
archs qui afronten vers lo cel, ne encare alguns archs qui eren 
dictats segons la obra comem;ada, los quals per levar los dits reas
patles se devien fer mig lo ce! per ligar la dita obra de la una per
tida de la cuberta de la dita Darac;ana tro en l'altre pertida, que 
la obra que havets pensada aqui de fer e de enfortir los archs 
primers qui afronten vers los dit ce! sia feta e seguida axi com 
es acordat ah los mestres qui sobre la dita obra han consellat. E 
no resmenys, plau a nos que sia legut a vos e an Bertran Sala, 
darac;aner nostre, qui es administrador de la dita obra per vos; 
que la dita moneda que ha o haura per despendre en la dita obra, 
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Ji sía Jegut adobar e reparar les torres e . les el usures de la dita 
Dera<_;ana, segons que a vos e al dit Bertran sia ben vist faedor . 
E volem que sapiats, que havem gran plaer com havem sabut per 
Jo dit nostre escriva de racio, com en la dita obra se pot despen
dre . totes setmanes tro a la fi del mes de noembre primer esdeve
nidor, entre la ciutat de Barchinona e la obra de la lotga. .xxx. 
lliures, .X. sous, pero per ~ que pus inven;osament la dita obra 
sía acabada, hauriem per agradable que dels ~xm. sous que la dita 
ciutat ha promeses are derrerament, en la dita obra hi fossin 
enadides .x. lliures en cascuna setmana, per c;o que la dita obra 
bagues totes les setmanes en los dissaptes .xxxv. lliures, .x. soli
dos . E axi tenits ah los consellers de la dita ciutat totes aquelles 
bones maneres que puxats per que nostre voler se seguesca com 
cosa sera de que nos traurem plaer, e la cosa publica de Ja dita 
ciutat ne haura profit. Dada en Sarago<;a sots nostre segell secret. 
a .vj. dies de maig del any .M.CCC.L.XXXI. 
Fuit missa Petro Terreni, legum doctori. 

ACA, Reg. 1272, f . 3r. 

Dominus rex mandavit michi 
Berengario Vallossera. 

12 

Valencia, 1 mars 1382. 

Afanmnent del rei, a Pere Terré, per tal qu.e es faci una pla(a al 
mig de la Drassana de Barcelona, 011 puguin obrar-se les ga
leres. 

Lo Rey. Micer Pere. Per relacio den Berenguer Simon, ha
vem sabut que la andana de les .viij. voltes posades en la nostra 
Dara<;ana de Barchinona, c;o es en la partida vers la Mar, son 
cubertes e acabarles complidament. E ja en cascuna de les <lites 
voltes ha una galea a cubert, de que havem gran plaer, e'n loam 
vostra bona diligencia, sabents la bona obra que vos hi fets e la 
bona cura que y dats. Mes havem entes, que volets comenc;ar l'al
tra endana posadora en la partida demunt de la dita Darac;ana, 
en la qual partida ha haver altres .viij . voltes, segons que per nos 
fou ordonat ans que pertissem d 'aqui. On com despuys pensants 
en la plac;a que deu romanir en lo mig de la Darac;ana, es assaber 
de la longuesa de la popa de les galeas qui son tirades en l'andana 
jusana fins a la proba de las galeas qui seran tirarles en l'andana 
subirana, haiam determenat e vullam que la dita plac;a haia de 
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lonch tot lo larch d'una galea e queucom mes, per tal que si alli 
voliem fer fer galeas que's pogues fer, e que si les volien mudar 
del un cap de la plac;a en l'altre tot lo travers ab arguens, que 
semblantment se puxe fer. E les raons que a ac;o nos mouen son 
aquestes: Primerament que les voltes cubertes, axi les davall com 
les dernunt, seran per lo dit espay molt pus ciares. Item que qual
sevol de les galeas se pora tirar e haver primera de la endana 
demunt e aquella varar. Item que los maestres d'axa, serradors e 
altres molt acostumats de lavorar en temps de grans afers, que 
bonament no poden lavorar ni serrar dins les voltes, a cubert paran 
lavorar e serrar e fer lurs afers dins la dita plac;a, e encara en 
aquella posar totes les fustes necessaries a fer les <lites galeas, 
les quals bonament no's porien posar en cubert per la estratura 
de les <lites voltes. Per c;o us dehim e manam que fac;ats que la 
dita plac;a romanga e sia segons la forma dessus dita. E ac;o no 
mudets per neguna rao. Com nos per les dites raons haiam deli
berat e vullam que axi's fac;a. Dada en Valencia, sots nostre se
gell secret, lo primer dia de marc; del any .M.CCC.L.XXXII. Rex 
Petrus. 

Dominus rex mandavit michi 
Bartholomeo · Sirvent. 

Dirigitur Petro Terreni, legum doctori civ'itatis Barchinone. 
Similis litera de verbo ad verbum et sub eisdem data et signo 

fuit directa Bertrando Sala, darac;aneiro dicte Darac;ane que in
cipit: Lo Rey. Per relacio de'n Berenguer Simon havem sabut, etc. 

Idem. 
ACA, Reg. 1276, f. 17r. 

13 

Barcelona, 24 setembre 1359. 

Manament de Pere JI!, a Bonanat des Coll, conseruador de les 
Drassanes, per tal que lliuri antenes, reins .. ternals, etc., per 11 . 

l' obra del palau reial de Barcelona. 

En Pere, per la gracia de Deu, rey d' Arago, etc. Al feel de 
consell nostre en Bonanat des Coll, conservador de les nostres 
derac;anas. Salut e gracia. Com nos haiam ordonat que en lo pa
lau nostre de Barchinone, sia feyta alcuna obra e adob, e a aquella 
obra sien necessaries, entenes, rems e altres fusts e arneses. Em 
per amor da c;o, dehim vos e us manam que al feel nostre en 
Guillem Carbonell, lo qua! havem diputat en maestre de la dita 
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obra o a qui ell volra en son loch, liurets o fassats liurar .xvj. en
tenes de galeas e aytantes mes anant com vos dira que'n haia mes
ter per la dita obra. Item tots rems trencats deis nostres, que vos
haiats e tingats no abtes a nevegar. Item ternals e postam, aytant 
con lo dit mestre haia mester per la obra demunt dita. E de les 
coses que liurerets al dit maestre, las quals convertira e haura 
necessaries en la dita obra, cobrets apocha ensemps ab la present. 
Dada en Barchinona .xxiiij. dies de setembre en l'any de la nati
vitat de Nostre Senyor .M.CCC.L. nou. P. cancellarius. 

F:franciscus Castilionis mandato regís 
facto per Franciscum de Perilionibus, militem, 

cons. et camarl. 
ACA, Reg. 1546, f. 4. 

14 

Barcelona, 26 setembre 1368. 

Pere III ordena a Pere (a Costa, batlle general de Catalunya i 
conservador de les Drassanes de Barcelona, q11e faci desfer 
una galera vella, per a aplicar la fusta a obres del pala,u de 
la reina. 

En Pere, etc. Al feel conseller nostre en Pere c;a Costa, bat!e 
general de Cathalunya e conservador de les nostres dere<;anes. Sa
lut e gracia. Com nos haiam provehit e ordonat que, axi per al
gunes obres que s'an a fer en les estables del palau de nostra cara 
companyona la reyna, com en la derec;ana e altres lochs, vos des
fac;ats, e desfer fac;ats una d'aquelles galees de la dita derec;ana, 
c;o es aquella de que menys se pogues hom servir. Per c;o us dehim 
e manam espressament que la dita galea desfac;ats e desfer fa<;ats, 
e la fusta d'aquella matats o metre fac;ats en les <lites obres. Dada 
en Barchinona, a .xxvj. dies de setembre en l'any de la nativitat 
de Nostre Senyor .M.CCC.L.XVIII. Visa registrata. 

ACA, Reg. 1546, f. 44v. 

Dominus rex rnandavit m;chi 
Bernardo 1\.fichaeli. 
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15 

Vilafranca, 9 setembre 1384. 

Manament del rei Pere al batlle general de Catalunya, per tal que 
faci i1zformaá.ó pel trencament de l'aigua de la fcmt del palazt 
reial de Barcelona, produ'it per l' enderroc de la S m vella. 

Lo Rey. Batle general. Per letra de'n Bernat Rocha, maestre de 
cases, e per relacio de Ramon de Tarrega, porter nostre, e guar
dia del nostre palau maior de Barchinona, havem entes novella
ment que algun temps ha passat, l'ayga qui venia de la principal 
font de la Seu de Barchinona en la font del dit palau nostre es 
axi cascada, e trencada, que ha cessat e cessa de venir en la dita 
font, e que ai;o s'es esdevengut per l'escombrament inveri;osament 
fet per multitud de gents, qui desernbergants la Seu, gitaven e 
trahien d'aquella, pedres carretals e fort grans de la obra vella 
que enderrocaven, les quals pedres carretals lani;aven o jaquien anar 
o caure a tot lur pes en la carrera, e per conseguent es versemblant, 
que los canons per los quals la dita ayga decorre sien trencats, de 
que nos desplau, con, segons sabets, la dita ayga sía al dit palau 
cosa fort avinent, profitosa e delitabla, e ... a nos assats plasent. 
E meravellam nos com vos per qui abans que per altre ho degrem 
haver sabut, no'ns en havets escrit, ne hi havets feta alguna pro
visio, segons que degrets, com per rao de vostre offici dejats veer 
e entendre en les <lites coses e altres semblants, e aquelles quan 
mester es fer reparar e tenir en condret, e escriure-u a nos tota 
vegada que mester sia, e en altra manera dar hi aquell bon re
capte que's pertany. :Nlas per be que no y havets donada, ne donats . 
la cura e diligencia qu.e deuriets. Per que, reprenents vos en, vo
lem e us manam espresament que appellats a a<;o lo dit Bernat R0-
cha e altres maestres en semblants coses esperts, e altres qualse
vol persones que appellar hi facen, reebats de les <lites coses dili
gent informacio, e aquelles fac;ats veure e regonexer a huy], e que 
d'a<;o que'n trobarets ab veritat nos certifiquets clarament per ta] 
que hi puscam provehir, segons que deurem. E siats hi diligent, es
menant c;o que y havets fallit tro aci. Dada en Vilafrancha de Pe
nedes, sots nostre segell secret a .viiij . dies de setembre del any, 
.!\.LCCC.L.XXXIIIL Rex Petrus. 

ACA, Reg. 1289, f. 9. 

Dominus rex mandavit michi 
Bartholomeo Sirvent. 
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16 

Saragossa, 16 juny 1381. 

Pere III ordena a Berenguer de Relat que l'infornii si pera l'obm 
del palait menor fou enderrocat l'alberg de Blasco Pérez de 
Biesa i en aquest cas que se l'indenm-itzi. 

Lo Rey. En Berenguer de Relat. Segons que per vostra letra 
que d'aquests dies nos trameses, e en altra manera som informats 
que per la obra del nostre palau menor de Barchinona, es estat 
derrocat .i. aJberch que Blasco Perec; de Biesa, veguer de la 
nostra audiencia ha contiguu al dit palau, per que havem axi acor
dat, e us dehim e manam que, si vos entenets que'l dit alberch 
sia neccesari al <lit nostre palau per ort o per altra cosa, paguets 
al dit Blasco, o a qui volra encontinent la quantitat a que es estat 
estimat, e, si no'l havem obs, fets lo li tornar en l'estament que ere, 
e qualsevol d'aquestes coses pagats de c;o que'ns havets a tornar 
de la jurisdiccio que d'aquests dies vos venem per preu de mil 
florins, jatsia haguessem ordenat que allo s'hagues a metre en les 
obres del <lit paJau, car a nos plau que us sia pres en compte. E 
aytant com lo dit Blasco no's es pogut servir del dit alberch seu, 
no volem ne esta en raho que sia forc;at de pagar ne c;ens. Dada 
en Saragoc;a sots nostre segell secret a .xvj. dies de juny del any 
.M.OCC.L.XXXI. Rex Petrus. 

ACA, Rieg. 1272, f. 87. 

17 

Tortosa, 24 febrer 1383. 

El reí Pere mana a laume Landrich. niestre racional, que faci em
parrar els llessamins del verger del seu palau. de Barcelona a>n.b 
fusta d'una galera reial ve/la de la Drassaua de dita ciutat. 

Lo Rey. Manam vos que fac;ats emparrar los gessimins del 
nostre verger, e a ops del dit emparrament e dels sostres a aquell 
necessaris, prets( ?)na una de les nostres galees que aqui son la qual 
empero no sia apte a navagar. E c;o qui d'aquella sobrara fets los 
dits emparraments e sostres, fets po!:>ar en Joch covinent on pro
fitosament sa puixe conservar. E ab Ja present manam al drac;aner 
ele Ja nostra darac;ana de Barchinona que la dita galea vos liure 
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encontinent, tota contradiccio a excepcio remoguda. Dada en Tor
tosa, sots nostre segell i:,ecret a .xxiiij. dies de ffebrer del any 
.M.CCC.L.XXXIII. Rex Petrus. 
Fuit directa J acobo Landric, de officio 
rationalis magistri. 

ACA, Reg. 1276, f. 177. 

Dominus rex mandavit michi 
Bartholomeo Sirvent. 
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