
EL REI JOAN I L'ARQUEBISBE HEREDIA 

E l dia primer de j uny de 14r1 moría assassinat prop d'Al
múnia de Dona Godina l'arquebisbe de Sara.gossa García Fer
nández d'Heredia. La seva mort " va produir a Aragó una ex
citació enorme " . Anton de Luna, el seu assassí , "amb aquella 
mort havia fet un tort irreparable a la causa que defensava" 1

, 

la causa de J aume d~U,rgell, pretendent a la Corona d' Aragó. 
Són confuses les notícies que tenim sobre les circumstancies del 
sagnant confl_icte. Anton de Luna, en una llarga carta 2 escrita 
a. les Corts del Regne, reunides a 1v1ontc;ó, en fa una narració 
tan parcial que mereix molt poca fe. És poc noble i poc humana 
la seva defensa que consisteix principalrnent a acusar despia
dadament l'arquebisbe de tota mena de crims de la. seva ;vida 
passada, pero que res no tenien a veure arnb la. qüestió que ori
gina tan tragica mort. ¿ Tenien seriós fonament aquestes acu
sacions? L'apassiona-t Domenech i Muntaner ª no en té cap 
dubte. Adhuc Soldevila en la seva tan assenyada i per tants mo
tms digna de lloan<;a obra historica, hi sembla donar, encara 
que sigui entre interrogants, massa impoirtancia. Zurita, del 
qua! el mateix Soldevila ha f et potser el més bel! elogi { corn 

1 SoLDEVILA, F., His!oria de Catalimya, Barcelona 1934, p. 455. 
2 Publicada per Bofarull a Doc1mientos inéditos del Archivo de la 

Corona de Aragó11, vol. II, p. 145-149. 
• DoMENECH 1 MuNTANER, LL., La iniq11itat de Casp i la fi del com

tat d'Urgell, Barcelona 1930, p. IX. V egeu l'índex o taula de noms per les 
alt res nombroses referencies d'aquesta obra. 

• SoLDEVILA, ob. cit., al prefaci, p. VII : " Com més m'endinso en les 
pagines de !'historiador aragones, més sento créixer la meya admiració per 
la labor inunensa que va realitzar . . . Rarament són enderrocades per l'ac
tual crítica histórica les bases on Zurita assenta la seva obra." És veritat, 
pero, que Soldevila dóna importancia sobretot al judici del rei Martí, qui 
en una carta, citada per Domenech i M untaner (sense precisar la font, com 
de costum), deia a l'arquebisbe "vos defendedes los criminales e celerados". 
No creiem, amb tot,, que hom hagi de donar massa valor a aquestes expres
sions. En la correspondencia de Pere el Cerimoniós (que és la que nos
altres havem fullejat més) les paraules gruixudes surten molt sovint apli
cades a qualsevol deis súbdits, per honorable que fos, que gosava contradir 
les seves ordres. Cal, pero, confessar que, pels testimonis coneguts, ja es 
veu que l'arquebisbe era un caracter vehement, ambiciós de poder i de dig
nitats, i exageradament donat a la política. 
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<1. historiador, no tenia. pas una opinió tan desfavorable sobre 
l'arquebisbe aragones G. 

No pretenem ara Yindicar degudament la bona memoria 
<l'aquest discutit personatge; no hem recollit prou elements per 
a fer-ha. Ens acontentarem de comentar un importa.nt docu
ment de l' Arxiu de la Corona d' Aragó que ens fara veure !a 
conveniencia i la necessitat que hom emprengui l'estudi apro
fundit de la documentació, que es trobaria abundosa., sobre el!, 
abans de formar, amb fonament, un judici favorable o desfa
vorable. La seva rellevant personalitat s'ho mereixeria ben bé 
prou. Per al segle x1v, el basar un judici sobre la bondat de 
qualsevol personatge només que en les diatribes deis seus ene
mics, encara que aquests siguin tan respectables com el rei 
l\fartí 6 , pot donar lloc a les més greus equivocacions. 

El document que volem comentar és una carta 7 del nostre 
rei Joan I a Climent VII, el papa d'Avinyó, del temps del Gran 
Cisma. Resulta interessant des de molts punts de vista. Cre:em 
que fins com a document literari fóra ben digna d'esment. La 
carta del monarca. esta escrita en bel! catalanesc, "en nostre vul
gar", tot i tractar d'un afer de cúria i ésser dirigida al Sant 
Pare, cosa ben poc freqüent per no dir rara, ja que qua.si sem
pre aquesta mena de lletres reials les trobem cscrites en Ha.tí. 
Fou ordenada personalment pe! mateix rei, qui, per aixo, s'ex
cusa si hi hagués res discordant amb les formes cancellere,;
Cjttes acostumades. 

L'objecte exclusiu de l'escrit és el de demanar instantment al 
susdit papa que no vulgui treure de Saragossa l'arquebisbe Fer
nández d'Heredia, ni que sigui per a donar-ti majar dignitat 
atorgant-li la púrpura cardenalícia, segons Ji suggerien perso
nes mal aconsellades. Per a refon;ar la seva petició el rei addueix 
ordenadament diverses raons: la lleialtat i grans beneficis de 
part de 1'arquebisbe envers el summe pontífex i envers el sobira 
que escnu. 

• Zt:RITA, A11alrs dr A rag611, !lib. x 1, cap. xxx11. El testimoni de Zu
rita, pero, és poc explícit. En canvi, no pocs historiadors aragonesos parlen 
amb molt d'elogi de l'an1uebisbe Heredia. Latassa (B·i/J/. a11tig11a l' nuer;a 
de eser. aragoneses, Zaragoza 1884. 1, 496-97) diu d'ell: "Se distinguió 
mucho su celo y vigilancia pastoral y tuvo muchos motivos su devoción 
para servir de ejemplo a la posteridad.•· 

• Vegeu la nota 3. 
7 Va transcrita en l'apcndix. 
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La primera de les raons és la gran fideíitat de l'arquebisbe 
en,vers Climent VII , ja que fou ell principalment qui aconseguí 
de Joan, infant encara, que es declarés per aquest papa. En 
efecte és ben sabut que, en esclatar el cisma, J oan, el primo
genit, es decanta ben aviat a favor del papa d' Avinyó, tot i que 
el seu pare Pere III es declara neutral i amb extremat rigor im
posa a.Is seus súbdits la més absoluta " indiferencia" . Amb raó 
diu I vars : " Lo más sorprendente en el desenvolvimiento del 
gran Cisma de Occidente en Aragón es el peregrino proceder 
del primogénito del rey Don Pedro, el infante Don Juan ... 
Sólo el primogénito de A ragón se declaró denodadamente a fa
vor de Clemente VII prescindiendo de las disposiciones de neu
tralidad de su padre 8 ". Ara sabrem, a. més, que si l'infant Joan 
es declara tan aviat pel papa d' Avinyó, fou a instancies no so
larnent de la seva esposa Violant de Bar, sinó també, i princi
palment, per instigació de García Fernández d'Heredia, llavors 
bisbe de Vich, i que aquest treballa amb tal fervor per aquesta. 
causa que provoca la ira de Pere el Cerimoniós i fou despos
seit per aquest del seu bisbat 9 • 

I no tan sois el nostre bisbe obtingué que es dedarés per 
Climent VII l'infant Joan, sinó que més tard, qua.n aquest ja 
era rei, treballa amb tena.citat per tal que no tornés a la "in
diferencia" que defensa ven no pees partidaris de la política del 
difunt Pere III, i amb tal proselitisme predicava la causa del 
papa d 'Avinyó que per ella estava disposat "a pendre mort 
com feyen els apóstols per J esu Christ". 

Com a segona i tercera raó en pro de la seva demanda, 
Joan I retreu els grans favors que ell havia rebut de García 
F emández d'Heredia. Sabíem ja, i la carta ho recorda, que 
quan, anys enrera, abans de la mort de Pere III, pare i fill es
taven mal avinguts, a causa en bona part de les llurs mullers, 
la madrastra Dona Sibília i la nora Violant de Bar, l'Heredia, 
llavors bisbe de Vich, es posa del costat de l'infant de tal ma
nera que el Cerimoniós l'acusava d'ésser un dels principals 

• IvARS, A., La " indiferencia" de Pedro IV de Aragó1i en el Gran 
Cisma de Occidente a Arch. ibero-amer. 29 (1928) JZ, 34. 

• Segurament, pero, aquesta no fou !'única ni potser la 'Principal causa 
del fet que D. García fos desposseit del bisbat de Vich. Causa concomitant seria 
que el bisbe era un deis consellers de l'infant Joan quan aquest, per qüestió 
de la madastra, estava renyit amb el seu pare (1383-86). Vegeu m.és en
davant. 

421 
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fautors de la rebeHió del seu fill 1°. En aquella ocas10, ho es
pecifica la carta que transcrivim, l'Heredia dona al primoge
nit l'ajut economic. 

Ja en altre lloc 11 férem present l'estreta confian~ i llarga 
amistat entre els nostres dos personatges. L'any 1377 l'infant 
amador del gai saber nomenava l'Heredia procurador seu a 
la cdrt papal; els anys 1384-86 s' interessava vivament per 
que aquest fos nomenat arquebisbe de Saragossa, cosa que 
aconseguí l'any següent, tot i que el seu cosí el bisbe de Va
lencia. Jaume d'Aragó li havia demanat aquella prebenda, i 
per fi, el 1396, el nomenava el seu canceller. 

El document de l'apendix ve a donar una nova prova d'aque
lla íntima amistat i mútua confiarn;a. El rei es dirigeix al papa 
per tal que no li prengui del seu regne el seu conseller i no pot 
amagar la seva indignació només de pensar que persones mal 
aconsellades 12 haguessin imaginat aitals coses, les quals, segons 
diu ell pintorescament, "seran tan vanes com los somnis qui són 
fantasmes". Perque el pontífex es faci carrec que la petició E 
surt del cor, escriu la carta en ca.tala; diu que ell l'ha ordenada i 
que volia escriure-la tota del seu puny, pero, com era tan llarga, 
només escrivia així la darrera part, i encara a.fegeix que no es
tara sense congoixa fins que no sapiga la veritat del cas. 

Tomant ara al punt de partida, .voldríem fer notar que quan 
es vulgui tractar seriosament de la conducta política de l'arque
bisbe de Saragossa als darrers anys de la seva. vida i especial
ment en l'espinós assumpte de la successió a la Corona, hom 
haura de tenir en compte aquests antecedents. L'arquebisbe no 
era per principi enemic de la causa catalana ; no era per esperit 
un descendent d'aquelts gelosos aragonesas que promogueren 
seixanta anys enrera la guerr~ de la Unió. Tot el contrari, la 

,. ACA. Reg. 1278, fol. 73. Vegeu el nostre treball: Jumi Ferná1idez de 
Heredia Gra1i Meslre de Rodas, Barcelona 1927, p. 6 (tiratge a part deis 
Anal. sacra Tarraconen.sia d.el mateix any) . 

u En el nostre treball i lloc citats en la nota anterior, on recollim di
verses notes documentals sobre García Fernández d'Heredia. 

11 No sabem qui podrien ésser aquestes persones contra les quais 
Joan 1 es mostra tan irat. No creiem probable, com hom podria sospitar, que 
una d'elles fos l'abans esmentat Mestre de Rodes, onde de l'arquebisbe i 
personatge de grandíssima influencia a la cort papal, puix que era també 
molt cordial l'amistat entre ell i el rei Joan. Hem dit, pero. que bom podria 
809(>itar d'ell, perque llavors es trobava a Avinyó i fóra natural que s'bagués 
interessat perque el seu nebot arribés a cardenal. 
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noble casa deis Heredia fou sempre devota dels nostres reis i per 
aixo, en aquella ocasió, es posa decididament contra els sublevats 
i de la banda del rei, de tal manera que Pere el del Punyalet, el 
vencedor, volgué qualificar un deis seus membres, l'oncle del nos
tre arquebisbe i futur Gran Mestre de Rodes, d" ' honoris et sta
tus nostri regii diadematis zelator precipuus 13

" . García, el fu
tur arquebisbe, seguí sempre en aquest punt les petjacles del seu 
onde i protecror. Acabem de veure la seva fidelitat a J oan I, 
que devia ésser tan gran que aquest rei no volgué que el trt
guessin de Saragossa ni per a posar-hi l'infant Jaume, biso·~ 
de Valencia i cosí seu. Si als darrers temps de :Yiartí l'Huma . 
i durant l'interregne seguí una conducta. que ens sembla dife
rent, les causes del canvi hauran de buscar-se més que en la seva 
inconstancia en la manca de tacte polític deis seus adversaris u . 

JosEP VIVES, PREV. 

Apendix 

Barcelona, 14 abril r39r. 

J oan I deniana al papa d' Avinyó Clúnent VII que no traslladi l' ar
quebisbe de Saragossa García Fernández d'Heredia. 

Pare Sant. Ab gran displicencia de nostre cor havem entés no
vellament que alcuns indueixen vostra santedat de promoure lo 
reverent pare en Christ en Garsia archabisbe de <,;arago~ conse
ller nostre a stament de cardenal e de comanar l'archabisbat que 
obté lo dit archabisbe al cardenal de Valencia, de que, si ver és, 
¡;o que no creem, stam fort meravellats e torbats en nostra pensa, 
que vostra santedat nos vulle traure lo dit archabisbe d'aquest regne 
e d'aquesta ciutat on nos és molt necessari, per ¡;o com aquesta 

ª ACA, Reg. 888, fol. 145v. Document de febrer de 1384 publicat i>er 
Serrano y Sanz en el seu discurs: Vida y escritos de D. Juati FernándL·z 
de H eredia. Zaragoza 1913, p. 22-23. 

" En morir Joan I, havent-se presentat els ambaixadors del comte Je 
Foix (casat amb una filia d'aquell rei) a Saragossa per a fer valer els seus 
pretesos drets a la corona, l'arquebisbe "respondió por todos los brazos con 
gran valor: Nosotros tenemos por nuestro rey al Señor rey D. Martín, y 
así a sólo su Alteza toca responder a tal embajada". Fa. l.AMBERTO DF; ZA
RAGOZA, Teatro histórico ... de Aragón, Pamplona 1785, t. 1v, p. ~s. Quasi 
el mateix havia dit Zurita, llib. X, cap. LIX. 
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ciutat esta pres de la frontera d'aquest regne e confiam singular
ment del <lit archabisbe, lo qua) é:::. conseller principal nostr~. E s i 
vostra santedat fa a<;Ó a inducció d'alcunes persones, aytals, si sa
bien ben nostra intenció e proposit, cercarien altra procuració de 
maior utilitat. Car major desplaer negun fer no'ns porie, e veu
rien ho per obra. Ne vostra santedat no'y deuria dar orella si per 
ella eren considerades .iii.es coses que són per vostra santedat molt 
consideradores. 

La primera, la gran fidelitat que'l <lit arquebisbe ha mostrada 
envers lo servey de vostra santedat, cor ell principalment ah mol
tes justificades rahons nos sollicita ah sobirana diligencia que'ns 
declarassem per vostra santedat. E per deiendre lo nom e la part 
d'aquel!a, ell fou desposayit del bisbat de Vic, lo qual la dons 
obtenie, e de les rendes d'aquell. E perseguit greument per lo se
nyor rey en Pere, pare nostre de gloriosa memoria, en tant que si'! 
<lit pare nostre l'agués pogut haver que'! haguera maltractat e p <>r 
ventura fet li anug en sa persona. 

La segona, que nos, stants en desgrat del <lit pare nostre per 
instigacions de males lengues e soffrents gran necessitat, lo <lit 
archabisbe nos féu gran adjutori axí ele gran summa ele moneda 
com d'altres coses a nos en aquell temps no poc necessaries, servint 
nos de sa persona continuadament. 

La ter<;a, que l'any passat axí com a leal e solempne conseller 
nostre vench a les Corts generals que nos, aprés som venguts a es
tament de rey, celebram a nostres pobles en la vila de Monsó, en 
les quals nos féu molt gran e acceptable servey, donant nos bons 
e loables consells; on féu moltes e importables despeses, e en
correch no pocs perills e dampnatges metent ne sa persona a perill 
de mort. 

E més féu altre servey a vostra santedat, que cll, sintent que 
alcunes persones se esfor<;aven de incluir nostres gents que'ns n:
quirissen que nos tornassem en la indifferencia, ab son bon con 
sell e savies maneres retrasch les de lur proposit, mostrant envers 
vostra santedat per obra sa bona e gran fee tat, prchicant lo nom 
e fama d'aquella e volent per ella pendre mort, així com feyen los 
apostols per Jesu Christ. 

Perque, pare sant, revolvents en nostra pensa aquestes coses e 
molts altres serveys per lo <lit archabi r.be a nos fetes, los quals 
serien lonchs de scriure, supplicam tan affcctuosament com podem 
a vostra santedat e demanam per spccial do e grácia que'l <lit ar
chabisbe vos placie <le lexar en lo <lit archabisbat. Cor levant-lo 
d'aquell daríem bé a sentir a aquells qui a<;Ó haurien procurat e in-
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trig-at quan nos ser ie desplaent e'n romprien per a tostemps més 
ab vostra santedat, qui's serie fort dura cosa, attesa la gran affec
ció e obediencia que'us portam. E certificam vostra santeclat que 
no estarem sens conguxe ele cor fins el'a<;Ó sapiam la veritat. E per 
saber aquella, trametem a vostra santedat ab la present lo feel 
conseller e scriva de ració de casa nostra en Johan Garrius, sup
plicants a aquella humilment que sens alguna triga nos vullat ~ 

sobre a<;Ó scriure vostra final entenció. E per semblant al dit ar
chabisbe. 

E no'ns callam que per nenguna cosa no uaríern paciencia que'l 
dit archabisbe fos amogut del d:t archabisbat. Ne podem certes creu
re que vostra santedat, r-er la qua! faríern totes coses a nos possiblc.i, 
nos feés tan a s~enyalat greuge com aquest serie. 

E per tal que vostra santedat enten [el que nos a<;Ó sobre totes 
coses a cor tenim, trametem vos aquesta present letra en nostr~ 

vi.ilgar, la. qual nos matexs havem ordenada. E si y ha res que sie 
t!iscordant ab los dictats que nos acostumam de trametre, atribuesca 
ho vostra santedat a ~ran colera e am1g que havem de les coses 
sobreelites, les quals seran tan vanes a qual o a quals se vullen 
que les hajen esmaginades com los sompnis qui són fantasmes. 
E hagrem VOS aquesta letra tota scrita de nostra ma, sino que és 
longa e prolixa, mas scrivim hi les coses devall contengudes e la 
sotscrivim de nostra ma, supplicants a vostra santetat que li placie 
de donar plena creen<;a en tot <;o que'] dit Johan Garrius, plenera
ment informat de nostra intenció, vos dira ele nostra part sobrt' 
les coses dessús contengudes, axí com si per nos eren a vostra 
santedat personalment explicades. 

Dada en <;aragoi;a sots lo segell de nostre anell, a .xiiii. dies 
d'abril l'any de la nativitat de nostre Senyor .m.ccc.1.xxxxi. 

De vostra santedat humil et elevot fill, 
Lo rey d' Aragó. 

Dominus rex manelavit michi Petra de Ponte. 

ACA. Reg. 1690, f. 16v. - 17r. 



ÍNDEXS DE LA DOCUMENTACIÓ INEDITA PUBLICADA 

(Per ordre cronologic) 

DOCUMENTS 

1163 Guillem de Torroja, bisbe de Barcelona, exposa a Alexandre III les 
vicissituds del plet sobre l'elecció d'abat del monestir de Sant Lloren-; 
del Munt per tal que hi intervingui, pags. 313-14. 

1164 Alexandre III comunica .al bisbe de Barcelona que ha anuHat les 
dues eleccions d'abat fete s per al monestir de Sant Lloren<; i li ordena 
que, un cop s'hagin posat d'acord ambdues parts litigants, proveeixi 
el que calgui, pag. 315. 

Alexandre III comissiona els bisbes de T ortosa Ga.ufred i d'Elna 
Artal per tal que terminin la debatuda qüestió, amistosament si hi con
venen ambdues bandes, o, en cas contrari, procedeixin canonicament, 
pagina 316. 

Alexandre III assabenta l'abat de Sant Cugat de la delegació feta en 
el document anterior als bisbes de Tortosa i Elna, pag. 317. 

1166 El convent de Sant Lloreni; acut a Alexandre III planyent-se de les 
malifetes i deis greuges que rep del bando! de l'electe de I'abat de 
Sant Cugat, pags. 317-18. 

1367 Alexandre 111 mana a. I'arquebisbe de Tarragona Huc de Cervelló 
i al bisbe de Vic Pere de Redorta que castiguin els injustos damnifica
dors del monestir de Sant Lloren<; obligant-los a reparar els danys i 
perjudicis, pag. 318. 

1167 Alexandre III comissiona el bisbe d'Elna Artal i l'abat de Santa 
Maria d'Arles Ramon per a resoldre el plet entre ambdós citats mo
nestirs, pag. 319. 

Alexandre III comunica al bisbe de Barcelona la delegació feta 
en el document anterior al bisbe d'Elna i a l'abat d' Arles, pag. 320. 

1168 Artal, bisbe d'Elna, i Ramon, abat d' Arles, informen Alexandre III 
de com la concordia pactada a Sant Celoni [14 mar<; n68] entre els 
representants deis monestirs de Sant Lloren<; i de Sant Cugat no ha 
estat observada, restant el plet sense resoldre, pag.;. 320-2r. 

ApeHació deis monjos del cenobi de Sant Lloren<; a Alexandre III 
per tal que els lliuri de tot lligam de dependencia del de Sant Cugat, 
pagines 321-2~. 

121 O Pere, prior de Santa Eulalia del Camp de Barcelona, confirma la 
compra que feren Berenguer de Canet i el sabater Egidi d'un honor 
per a construir-hi un hospital de pobres, pags. 299-300. 

1213 Avinen<;a .entre Berenguer de Canet i Egidi sobre la construcció 
de !'hospital, pags. 300-3or. 

1221 Donació que féu Berenguer de Canet al Monestir de Santa. Eula-
lia del Camp d'un Hospital i de la Capella de Sant Salvador per ell 
edificats, pags. 301-305. , 

1237 Berenguera de Rubí, hereva de Berenguer de Canet, autoritza que 
el servei religiós de la capella de Sant Salvador pugui ésser fet per un 
capelli secular, pag. 305. 
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1242 Porn;, prior de Santa Eulalia, reconeix unes compres fetes per Adeo-
dat de Colomer amb els diners deixats per Berenguer de Canet, pag. 3o6. 

1286 El rei Alfons II es fa carrec dei s deutes de Ferran, abat de Mon-
tearagón. Entre els seus acreedors apareix Mestre Arnau de Vihnova, 
pagina 87. 

1293 El reí Jaume II soHicita la presencia d'A. de V., pag. 88. 
)Jotícia del compte d'A. de V. sobre la gabeHa de sal de Burriam, 

pagina 88. 
1297 Jaume II nomcna A. de V. metge de la seva muller Blanca, pag. 89. 

Jaume II renya a Berenguer de 1\fas per no haver pagat encara els 
1.000 sous que devia a A. de V., el qual sortia de viatge fora de Ca
talunya, pags. Sg-90. 

Nomenament de procuradors a tremetre a Felip IV de Frarn;a per 
a tractar el matrimoni entre l'infant Jaume i la filia d'aquest monarca, 
pagines 402-403. 

Jaume lI dóna compte a Caries de Napols del nomenament de pro
curadors per a tractar del matrimoni de l'infant Jaume amb la filia 
del rei de Fran<;a Felip IV, pag. 403. 

1298 Plet ocasionat per la construcció d'una finca d' A. de V. a la ciutat 
de Valencia i ordre del rei de solucionar-lo, pag. 9r. 

1299 Jaume II a Felip el Bel!, de Fran<;a: Ji recomana !'afer de l'infant 
Ferran de Castella i li anuncia el nomenament deis seus delegats per 
a !'examen del plet d' Aran, pag. 92. 

Nomenament dels vocals reials, els quals, junt amb els nomenats 
pe! rei de Fran<;a, han d'examinar sobre el terreny les reclamacions 
de que és portador :Mestre A. de V. de part de Jaume II, pag. 93. 

1300 Ordre rei.al de pagament de 544 sous barcelonins a A. de V., pág. 94. 
Sobre el plet entre A. de V. i Berenguer Mercer, pags. 94-95. 
Sobre el mateix afer, pags. 95-96. 
Sobre el mateix afer, pags. 96-97. 
Encara sobre el plet de les· aigües pluvials entre A. de V. i veins 

de la finca seva en construcció a la ciutat de Valencia, pags. 98-99. 
1301 El rei, davant la malaltia de la reina, demana la presencia de Mes-

tre A. de V., pag. 99. 
1302 Agreujant-se la reina Blanca, Jaume II insi steix novament que vin-

gui A. de V., pags. roo-ror. 
A demanda d'A. de V., el rei a'Íranqueix Pere Jutge, apotecari de 

Barcelona, d'exercit i cavalcada, pags. 101-102. 

Ordre que es pagui a R. Colrat el que Ji deu el rei, del sobrant deis 
rooits de la sal de Burriana, un cop satis fets els 3.000 sous a l\1estre 
A. de V. , pags. 103-104. 

1303 A. de V. bestreu 1.00 0 sous anuals que Ji pertoquen de Burriana a 
R. Colrat i el rei promet restituir-los a Mestre Arnau, pag. 104. 

A precs d'A . de V ., Jaume II ass igna 6 sous diaris a Bernat d'Agra
munt i, en cas de deiun ció, als seus fills, clurant sis anys, pag. 105. 

El batlle de Bar a reté uns llibres d' A. de V., que cluia una barca, ' 
la qual nauiraga en .aquella platja; el rei ordena al veguer de Vila
franca que el castigui, pags. 105-106. 

Credencial a favor el' Arnau de Vilanova, .pag. w6. 
Reconeix el rei que el seu cambrer A. Messeguer ha satisfet 400. 

sous barc. a A. de V. sense apoca, pág. 107. 
1303 El reí paga vestits al clergue escucler de mestr.c Arnau, pag. 107. 

Ordre reial de pagar a Andreu Ferrandis, familiar d'A. de V., 190' 
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sous per comprar un rossí, en comptes dci que perdé l'any anterior a 
Saragossa, en venir a veure el rci <le part de Nlestrc Arnau, pag. 108. 

El rei faculta A. de V. per a vendre per quatrc anys el violari de 
la gabeHa de la sal de Burriana, pag. 110. 

El rei aprova tots els comptes d e la sal de Burriana-, pag. 109. 

1308 Credencial a favor de Pere de ".\fontmeló, familiar d'A. de V., pa-
gina 11 r. 

El reí renova l'orclre de pagar a Andreu Ferrandis els 190 sous 
que li atorga, pags. 1 II-II2. 

1309 Havent-se venut A. de V. el violari atorgat sobre la sal de Bur-
riana, el r eí confirma la <lonació de 400 sous anuals feta per b scva 
muller a Jaume de Pla, pags. 112-113. 

Ordre de la reina Blanca al seu tresorer de pagar 400 sous a Jaume 
de Pla, del violari d'A. de V . atorgat sobre la gabeHa de la sal de 
Buniana, pig. 11 3. 

Jaume II faculta A. de V. que per un altre any pugui vendre la 
gabeHa de la sal i percebre'n del comprador la quantitat assignada, pa
gina u4. 

La .i1eina Blanca mana clonar a Guillem Jordá 200 sous a compte 
deis r .ooo que Ji assigna per al matrimoni d'una germana seva, i dels 
quals, 8oo sous li foren bestrets per . de V. , pag. IIS. 

Jaume II dóna instruccions a A. de V. sobre l'aier d'Almeria , pa
gines 115-116. 

1310 Jaume II dema!la a Oiment V que Ji certifiqui del que digué A. 
de V. en la seva presencia, pertocant a ]'ortodoxia reial, pags. 117-II8. 

Frederic de Sicília felicita el seu germa Jaume Il per la victOria 
asso1ich a Almeria i li anuncia la partenc;a de 1\-íestre A. de V. cap 
a dita ciutat, pig. 119. . 

Robert de Kapols a Blanca, reina d'Aragó i germana seva, sobre 
l'ambaixada de Jaume des Pla i A. de V., pag. 120. 

El rei acusa rebut a R. Conesa d'unes butlles trameses a ell per 
A. de V. i retransmeses a Jaume 11 per Bernat Vida!, pag. 121. 

Jaume II assabenta el Card. Berenguer que ha trames una justifica
ció seva al Papa de les imputacions que Ji féu A. de V. i prega que 
insti perque es llegeixi l'esmentada lletra en públic Consistori, pag. 122. 

1311 L'infant Jaume assigna la seva sepultura a Santes Creus, pag. 404. 
1312 Lletra a G. Esquerrer en que Jaume II aHudeix les negociacir,ns 

iniciades per A. de V., ja mort, entre Robert de ~apols i Frederic de 
Sicília, pag. 123. 

Ordena el rei als marmessors testamentaris d'A. de V. que retin
guin deis seus béns la quantitat equivalent a la que reclama Maria. 
monja dominica, filia del famós metge, com a legítima atorgada pe! 
seu pare a favor del monestir, pag. 12_4. 

1314 ~ omenament del jutge en el plet entre el monestir de dominiques 
de Valencia i els marmessors testamentaris d'A. de V., pag. 125. 

1316 Ja u me II recomana al bis be de Valencia el plet entre les Dominiques 
i R. Canes.a., pags. 125-26. 

1319 Prometenc;a de matrimoni solemne- amb Elionor de Castella feta 
per l'infant Jaume, pag. 405. 

Acta del casament de l'infant Jaume amb Elionor de Castella, pa
gines 405-7. 

Instruccions per a la missatgeria de Ramon d'Avinyó, pavorde de 
Tarragona, a la reina de Castella i altres, pags. 408-1 I. 
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1322 Ordre al batlle de Requena que ajudi a la captura de Sor Maria de 
Vil¡mova, pag. 126. 

1342 Don Pedro, conde de Ribagorza, recomienda a su tesorero Guiller-
mo de Pineda, pags. 355-56. 

1343 Pide dispensa a favor de Fr. Berenguer de Queralt, O. F. :M., para 
que pueda ser Provincial de su Orden, pags. 356-57. 

Implora del papa algunas gracias espirituales para sí y pide fa
cultad para aplicar cierta cantidad de dinero a la fundación de un con
vento de Frailes ::\Ienores en Gandía y de un hospital en Coll de Ba
laguer, pags. 357-;;8. 

1359 Manament de Pere III, a Bo-nanat des Coll, conservador de les 
Drassanes, per tal que lliuri antenes, rems, ternals, etc., per a l'obra 
del palau reial de Barcelona, pags. 389-90. 

· 1368 El batlle general de Catalunya comunica al batlle de Tordera que 
deixi tallar pals de vern als mestres de tallar fusta tramesos pels con-· 
sellers de Barcelona, pag. 386. 

Ordre als oficials reials, donada pel batlle general de Catalunya, 
per tal que sempre que siguin requerits pels mestres- de tallar fusta 
proporcionin les besties necessaries per a transportar pals fins a la 
mar, pags. 386-87. 

Pere III ordena a Pere <;a Costa, batlle general de Catalunya i con
servador de les Drassanes de Barcelona, que f'aci desfer una galera 
vella, per a a.plicar la fusta a obres del palau de la reina, pag. 390. 

Paga 1\-lestre Aloi, pel tramport d'unes imatges de pedra de Girona 
a Sant Feliu i d'allí a Barcelona, pag. 38.2. 

1375 Ordre de Pere III al capita Joan de Ulzinelles per tal que prosse-
gueixi en la construcció dels murs i valls de Tarragona, menyspreant 
els que s'oposen a l'enderroc d'albergs, pag. 384. 

1381 Lletra del rei a Fere Terré, alegrant-se del proper acabament de 
]'obra de la Drassana barcelonina, en la qua) dóna instruccions per a la 
continuació de la mateixa obra, pags. 387-88. 

Pere III ordena a Berenguer de Relat que l'informi si per a l'obra 
del paJau menor fou enderrocat l'alberg de Blasco Pérez de Biesa ¡ 
en aquest cas que se l'indemnitzi, pag. 392. 

Lletra de creenQOL del rei Pere a favor del seu conseller i uixer 
d'armes Guillem Pinyol, adre<;ada als prohoms de Tortosa, amb motiu 
de les obres deis murs i de la Drassana de la dita ciutat, pag. 385. 

Pere II mana a Jaume Landrich, obrer del palau menor de Barce
lona, que faci pavimentar la cambra gran nova del <lit palau amb rajo
les de Valencia, deis colors que indica en un paper, pag. 38r. 

El rei Pere mana al pavorde de Tarragona que, d'acord amb els 
consols, faci reconstruir les privades de l'alberg ele l'abadia de Poblet 
de la <lita ciutat, que foren en<lerrocades amb motiu de les fortifica
cions fetes en ocasió de les guerres, pags. 384-85. 

El reí Pere demana a Berenguer ::\il:arques i a Llop de Sos les mi
des de les bigues de fusta necessaries per a la construcció de la tribuna 
del castel! reial de Lleida, pags. 382-83. 

Manament del reí Pere a J aume Landrich, per tal que faci fer la 
x'emeneia de la sala major del palau de Barcelona, aprofitant l'ocasió 
de pavimentar-la, pags. 381-82. 

1382 Manament del rei, a Pere Terré, per tal que es faci una plac;a al 
mig de la Drassana de Barcelona, on puguin obrar-se les galeres, pa
gines 388-89. 
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Manament del rei P.ere a J oan de Samangos per tal que no retar di 
la .tramesa de fusta per a la construcció de la tribuna de la capelh 
reial del castell de Lleida, pag. 383. 

1383 El rei Pere mana a Jaume Landrich, mestre racional, que faci em-
panar els llessamins del verger del seu palau de Barcelona amb fusta 
d'una galera reial vella de la Dr:a-ssana de dita ciutat, pags. 392-93. 

1384 Manament del rei Pere al batlle general de Catalunya, per tal que 
faci in iormació pel trencament de l'aigua <le la font del palau reial de 
Barcelona, produ"it per l'enderroc de la Seu vella, pag. 39r. 

1391 J oan I demana al papa d' Avinyó Climent VII que no traslladi l'ar-
quebisbe de Saragossa García Fernandez d'Heredia, pags. 423-25. 

1398 El rei Martí esc riu al capita i jurats d'Avinyó que no molestin el 
pa,pa ni els seus súb<lits, pag. 342. 

1399 El rei d' Aragó escriu al s seus oficials que a judin Peí e Si.n a cobrar 
el que li manca del servei que féu al papa, pag. 343. 

Martí !'Huma clemana a Francesc Climent que pagui a Ramon de 
Abella l'estipendi del seu servei en !'armada, pag. 344. 

1400-2 Anotacions del coHector de la cambra apostolica sobre pagues fetes 
pels serveis prestats a Benet XIII durant el setge d'Avinyó, .pags. 345-49. 

1402 El coHector <lóna a Jaume Soler i a Arnau de Rom.aní 165 lliures 
pe! servei prestat al papa en !'armada. pags. 349-50. 

1403 El rei Martí encarrega que els dos mil florins, concedits pe! Papa 
per la galera que li presta, es cobrin proporcionalment deis beneficis 
que els estrangers posseeixen a Aragó, pags. 350-5 r. 

1404 Pennís d'arrenclar per tres anys els fruits deis castells de Montma-
sell, Vilarrodona i Abrafim concedit al bisbe de Barcelona-, pags. 351-52. 

1410 Lletra del rei :.\fartí a Pere Torrelles, pags. 323-26. 
1412 Fernando I a Bernat 1\-letge mandándole entregue a Diego García 

todos los documentos y registros referentes a Sicilia, o tocantes a la 
Corona, que estén en sus manos, pags. 415-16. 

14 14 Fernando I a Pere des Colls, notario de la ciudad de Barcelona, 
poseedor de las cartas y escrituras que fueron de B. M., quondam, 
mandándole entregue cierto documento referent a Sicilia, pag. 417. 

14 16 Fernando I a Bernardo des Coll que poseía las escrituras de B. M., 
pidiéndole cierto privilegio referente a Bellesguart, pag. 417. 

Fernando I a Bernardo des Coll repitiéndole lo ordenado en el do
cumento anterior, pags. 417-18. 

1432 Carta circular del obispo de Valencia D. Alfonso de Borja sobre 
el asunto de los fraticelos , pags. ?,g-32. 

Otra carta circula r del mismo obispo y sobre el mismo asunto, pa
gines 33-35. 

1477 Fundació del Monestir Observant de Santa Maria de Jesús <le 
Lleida, oposició de la Clerecía i donació concordada de l'església i ter
res de Sant Salvador que fa la Confraria d'aquest nom per construir
hi allí tocant l'aHudit Cenobi, pags. 196-202. 

1465 Capítols atorgats als mallorquins per Pere, conestable de Portugal, 
"rei intrús" de Catalunya, pags. 209-217. 

1493 Extracto del proceso original contra Juana Desfar judaizante rela-
xada por la inquisición el .año 1493 en Valencia, pags. 47-61. 

1522 Lletra deis consellers de Barcelona a Adria VI: Per que no han res-
post a les dues lletres pontifícies ja rebudes. La baronia de Flix donar;: 
pas franc als bagatges d' Adria. Els cardenals tramesos pel concili seran 
ben albergats. )Jo han rebut la petició d'Adria sobre les provisions i 
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l'estat sanitari de la ciutat. La provisió de forment és assegurada; ex
ceHent l'estat de salut deis habitants. Trameten copia de Ja felicitació 
que no arriba a mans uel papa elcctc, pags. 237-39. 

Els conscllcrs acordcn prnposar al consell de cent jurats el préstec 
tl'una nau que demanava Adria VI, pags. 239-240. 

La immincnt vinguda del papa a Barcelona activa les precaucions 
deis consellers per a evitar el contagi a la ciutat, pags. 240-4r. 

Els consellers acusen rebut de tres lletres pontif'icies. Posen a clis
posició de] papa electe la nau demanada. Creuen que els afers de :M a
llorca no s'arranjaran sense l'adjutori d'Adria VI i de Caries V, pagi
nes 242-43. 

El consell cent jurats acorda prestar al papa la nau demanada, ob
tinguda garantia de restitució, pags. 241-42. 

Els consellers escriuen al papa i Ji trameten acta notarial de l'estat 
sanitari de Barcelona, segons testimoni jurat dels metges i cirurgians 
de la ciutat, pags. 243-44. 

El consell de cent resol no trametre ambaixada al papa elccte, puix 
que hom .diu que vindra a Barcelona on veura !'emperador, pags. 245-46. 

Els consellers accepten la garantia oferta per Berenguer Doms, en 
r.om d'Adria VI, sobre la restüució de h nau que Ji és lliurada en 
préstec, pag. 245. 

Els consellers propasen novament si cal trametre ambaixa<la ai 
papa electe, puix que no ve a B.arcelona, com hom creia, pag. 246. 

Els consellers proposen preparar Ja rebuda d'Adria VI, que, se
gons uns, desembarcara a Barcelona, segons altres, no, pag. 247. 

El consell de cent acorda en principi els preparatius per a la re
bu<la del nou Papa; n'encomana l'exccució als consellers, pags. 247-48. 

El consell de cent urgeix la rebuda d'Adria VI, que, en cas ele visitar 
Barcelona, desembarcara al cap de vint-i-quatre o quaranta-vuit ho
res, pag. 248. 

Els consellers ian efectivcs les cJe5peses motivades per la vingud;; 
d'Adria d'Utrecht a Barcc1ona, pag. 249. 

1590 Asiento de lo que está tratado entre el Rey nuestro Señor [Felipe II] 
y el Duque de Villahermosa sobre la renunciación que ha de hazer en 
favor de su ::Vlagestad y la recompensa que se le da por el Condado de 
Ribagor~a, pags. 363-67. 

Ca.rta de Felipe JI a su embajador cerca de la Santa Sl'de sobre el 
asunto del condado de Ribagorza, pags. 362-63. 

1591 Real cédula de Felipe II al duque de Sessa sobre el mismo asunto, 
pagina 367. 

TEXTOS INEDITS 

Oració, prosa rítmica i seqücncia d'tms fulls del scgle XII, inclosos 
en un missal de l'arxiu capitular de la Seu de Tarragona, pags. 275-76. 

Tcxt de redacció llatina de !'alman<!c perpetu (1306-1307) del 
ms. 17961 de la Bibl Nacional, págs. 2fl5-289. 
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