
LA CONFRARIA DELS CORREUS 
EN LA CIUTAT DE BARCELONA SOTA LA INVOCACIÓ 
DE LA VERGE MARIA EN LA CAPELLA D'EN MARCtS 

DADES PERLA HISTORIA 1 ORGANITZACIÓ DELS CORREUS A CATALUNYA 

No pretenem ara escriure la historia deis correas a Catalunya. Quan, 
encuriosits per la propera inauguració del Palau de Comunicacions a Barce
lona estavem fent la recerca, en estones vagatives, deis documents, gai:-ebé 
tots ignorats en aquesta materia fins ara verge, altres estudis i determina
cions ens f eren posar un punt i apart en la delitosa tasca. 

Ara, pe: aprofitar quelcom del que llavors arreplegarem, anem a publi
car un important document, que haura d'ésser una de les bases per assajar 
d'escriure la historia deis correus a Catalunya. 

És un diploma reial del reí F erran ( 1488) en confirmació dels estatuts 
i privilegis ¿e la "Confraria deis Correus '' a Barcelona. Tal confirmació és 
continguda en una altra de Caries, !'emperador (1 519). Ambdues són im
portantíssimes, com veurem. 

Orlaten del correo modern 

Fem una mica d'historia. Caries V, hereu de les corones d'Aragó i Cas
tella i de la Casa d' Austria, recull un imperi immens. Pe! seu govern, neces
sita una organització postal proporcionada. En planejar-la, no fa més que 
continuar la política del seu pare Felip I , qui en 1505 dóna a BrusseHes una 
reial ordre a favor de Francesc de Tassis, capitel i mestre de postes, manant· 
li establir-les amb bons cavalls a Fram;a, Espanya, Alemanya i en la regió 
de Güeldres. Era la primera temptativa de correu internacional, i aiximateix 
la primera ¡:assa que donava en el correu d'Espanya aquella poderosa fa
milia Tassis, que tan activa i excloi'dora part tingué en aquest ram de l'acti
vitat humana, en tots els dom in is espanyol s ( 1). 

(r) Vegeu l'excellent article de GAIETÁ ALCÁZAR en R~clista dt la Biblicteca, Áf"chivo 
y M14seq del Ayuntamiento de Madrid, any V, abril 1928, n. 18, p. 16): Los orig~s dtl 
Correo modern~ en España. El cognom Ta.ssi.r era d'origen italia; b.om eocriu també Taris 
i Ta.sis, tanmatcix. 
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2 JOSEP M. MARCH 

Com molt bé observa Gaieta Alcazar: "España contaba con una tradi
ción gloriosísima de organización postal. Especialmente Aragón, Cataluña 
y Valencia tenían disposiciones sin semejanza en Europa; pero todo esto era 
desconocido por Carlos V, cuyos consejeros y familiares desconocían no 
sólo las tradiciones, sino hasta la lengua española, y no podían hacer una 
excepción al tratar de los servicios de postas" ( 2 ). Pel que fa a Catalunya, 
ho veurem tot seguit. 

Dones Caries V, desconeixent com era de l'organització postal espanyo
la, i volent sens dubte unificar-la amb l'estrangera, referma les seves rela
cions amb els Tassis, fent dos tractats que ens donen la clau de l'organitza
ció postal de )'emperador, mitjam;ant els Tassis. 

El primeF ( 12 de novembre de l 5 16) és un conveni entre Car les V i 
Francesc i Batista de Tassis, regulant l'establiment de postes per a el servei 
de !'emperador a Espanya, Roma, Napols, A.lemanya i Fran~ (3). 

Els Tassis són obligats a establir llur servei des deis llocs on residid. 
!'emperador a lnsbruck, Verona, Roma i Napols i a cada posta hi haura 
regularment dos cavalls pel bon servei; també hom cursara, mitjan~ant ells, 
les Iletres, regulant-se el temps en que deuran ésser transportades de Brussel
les a París, en tren ta sis nores a 1' es ti u i quaranta a l'hivern; a Blois, en 
cinquanta i seixanta respectivament, i a Lió tres jorns i mig i quatre; de 
Burgos a BruseHes, set i vuit; d'Insbruck a BruseHes, cinc i sis; de Brusel
les a Roma, deu i mig a dotze dies i de BruseHes a Napols catorze dies en 
hivern. 

En tots els immensos territoris que compren aquesta organització hom 
cuidaria de tenir representants, tant a Fran~a i Alemanya com a Italia i a 
Espanya, qui obeirien st.mpre els mestres de postes o llurs representants i 
tindrien cura de cursar tota la correspondencia que els arribés. Per tal de 
poder aconseguir Ja realització d'aquestes missions, !'emperador obtindria deis 
sobirans deis territoris per on fos establerta l'organització deis Tassis, les 
autoritzacions, franquícies i mitjans corresponems. També se'ls atorga tata 
mena d 'autoritzacions, podent corregir i castigar els qui manquessin a llurs 
01dres. 

Així mateix és establert el monopoli del servei en les persones de Batista 
i Mateu de Tassis, a Espanya, Roma i Napols, no podent cap altre tenir ca
valls ni postes sens consentiment dels Tassis. 

Demés d'aquest monopoli, amb llurs privilegis, l'emperador pagaria cada 
any l I .ooo ducats d'or; deis quals 6.ooo serien pagats a Espanya, 4.000 a 
Napols i la resta 1 .ooo a F1andes. 

(2) Article cit'at, p. 170. 
(3) Publicat per J. RüBSAH, Johonn. Baptista tlOIJ Taxis. Friburg, 1889, p. 215; Cfr. 

AlcÁZAR, article citat, p. 170 qui en dóna un resum. 
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LA CONFRARIA DELS CORREUS 3 

El segon tractat entre Caries V i Batista i Mateu de Tassis (V aliado
lid, 20 de desembre de 15 r 7), és una ratificació de l'anteriorment estipu-
1at (4). En aquest conveni ja no sona el nom de Francesc de Tassis, i el con
veni és estipulat amb els seus nebots Batista i Mateu. 

En 28 d'agost de 1518, Caries V nomena mestres majors "de ostes y 
postas y correos de nuestra casa y corte y de todos nuestros reinos y seño
ríos", a Batista, Simon i Mateu de Tassis, i els fa " naturales de estos nues
tros reinos y señoríos." 

Era la centralització en el terreny postal, com anava fent-se en el polític. 
en ares 9e la política internacional de !'emperador. De fet, els Tassis cuida
ven a assumir tots els mitjans de comunicació i tenir en llur ma les distintes 
organitzacions postals a1eshores existents en terres espanyoles. 

Protestes de lea instltuclona eatablertes 

Les antigues organitzacions terrals protestaren contra aquesta política 
que feria llurs privilegis, i els atorgava a gents estrangeres. 

Els consellers de Barcelona deliberaren donar comissió i facultat als 
síndics de la ciutat en les Corts generals de Catalunya per reclamar la resti
tució dels hostes de Catalunya i Valencia. Més encara: deliberaren donar ia
cultat als síndics perque interposessin desestiments a tots els actes de les 
Corts, fins a tant que no fossin restitu"Lts en llurs oficis els hostes de correus 
de Barcelona i Valencia (5). 

Aleshores (1519) Caries es trobava a Barcelona, on havia fet una en
trada triomfal, a l'esti:i renaixentista, que ens descriuen llargament les me
mories contemporanies, especia1ment el Llibre de coses assenyalades, de l'ar
xiu municipal (6). Era vingut a celebrar les Corts, en que havia de jurar les 
Constitucions de Catalunya i rebre el jurament de reconeixenc;a i fidelitat, 
com era de consuetud, i demés recaptar un donatiu per l'erari reial, obligat ja 
a despeses enormes, per mor deis af ers de política internacional, a la qua! 
es lliura el jove rei, empes per les circumstancies. 

Aquelles Corts foren treballoses i llargues; feren la jura el 16 d'abril 
(1519), pero anaren allargant llurs sessions, repetint la prorroga en nom dei 
rei i persistint en Uurs protestes de greuges i sobre tot sens acordar el dona
tiu que havia demanat Caries, en la seva proposició llegida a les Corts pel 
seu protonotari Miquel Vilasques Climent. Per fi, el 12 de gener de 1520 
hi hagué la sessió en presencia del rei, que "tenia la spasa entre les mans"; 

(4) Arxiu de Simancas, Ccmtadurw, primera epoca, lligall· 315; Ai.ci.ZAR, a. c. 
(3) Arxiu Municipal de Barcelona, Delweracions, 1518-1519, f. 49; lbidem, 151!)-1520, 

foli 54. 
(6) PERE JoAN CoMEs, Llibre de coses assenyalades, any 1519, llib. III, Barcelona, 1878. 
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4 JOSEP M. MARCH 

hom dona per finides les Corts, havent aprovat !'emperador les constitu
cions, el 14 d'a:quell mes, i fet les Corts al rei el donatiu de dues centes cin
quanta mil lliures, moneda barcelonina. 

Aprovació dela correos de CatalURl'ª 

Una de les protestes presentades al rei, contra greuges, durant les Corts, 
fou la qüestió dels correus de Catalunya, amenac;ats de mort, per la concessió 
reial feta als Tassis; l'abast de la qual capireri perfectament els majorals de 
la Confraria deis correus i els consellers de Barcelona. Caries, atostumat 
a imposar la seva voluntat, estava frisós i despitat, tenint de romandre a 
Barcelona, on la pesta feia estralls. Durant les absencies, passa molts dies a 
l\folins de Rei, en el palau d'Estefanía de Requesens, hereua del difunt Lluís 
de Requesens i de Soler, i d'Hipülita de Liori (7); allí la rica pubilla cata
lana conegué per primera vegada el noble castella Joan de Zúñiga, camar
lenc de l'emperador; coneixenc;a que anys després fou coronada amb el casa
ment d'Estefanía i Joan, que esdevingueren senyors del Palau de Barcelona 
i patrons de la seva capetla. En tlur arxiu familiar havem trobat ta copia lega
litzada de la confirmació de la Confraria deis correus, que ara publiquem. 

Perque Carles V no tingué més remei que aplanar-se a moltes de les 
exigencies de les Corts de Catalunya, per tal de treure'n el subsidi que recla:
mava. Una fou la deis correus. 

En nostre cas, fou molt faedora la tasca, per quant no calgué sinó pre
sentar a l'aprovació reial la lletra de confirmació que havia signat Ferran, 
el Catolic, a Saragossa en 12 de gener de 1488. En ella s'havien presentat 
a l'aprovació reial tots els estatuts i privilegis antics de la Confraria deis 
correus, desatesos i amenac;ats ja llavors pels nous corrents que venien de 
fora. 

Sois, que una cosa és aprovar, en moments difícils, i una altra el com
plir: els tractats reíais amb els Tassis no foren revocats, i com que eren ex
clusius i tenien el favor reial, ells varen prevaldre a la llarga. En 1 5 de fe
brer de 1522 fou ordenat per reial cedula al tresorer Francesc Vargas que 
fos abonat tot el que era degut a Batista i Mateu de Tassis, per les postes 
establertes entre Espanya i Flandes. 

La desfeta s'accentua quan Felip 11, perfeccionant el servei postal, esta-

(7) Cfr. Rúbrica de BRUNIQUER, Ceremonfal deis Magnífichs Consellers y Regimtfft 
de la Cirttat de Barcelona, 1, Barcelona, 1912, p. 246, í Dietari del antich .Con.sell Barce
loni, 111, Barcelona, 1894, -p. 296. Cfr. també la Vida d~ D. Luis de Requesens, escr'it1 
per un familiar seu, ms. de la Bibl. Nacional de París, pub!. per MoREL-FATIO en Bulletift 
Hispanique, 1904-1905; PEDE.MCNTE', Notes per G la Historia de la Baronia dt Casttll'i!ell 
de Rosanes, Barcelona, 1929, p. 456. 
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LA CONFRARIA DELS CORREUS s 

blí a tot arreu un sistema regular d'estafetes pel correu, a utilitat del públic, 
rec1amant a favor seu els quantiosos emoluments que el nou sistema produia. 
Aixo no era cosa nova sinó molt antiga a Catalunya, o sigui el tenir correu 
particular, distint del reial i oficial; se li dona, pero, una nova forma, i 
s'ana uni:ficant-Jo amb els de la resta d'Espanya i altres dominis espanyols. 

El diploma de Caries V, de que ara tractem, porta una particularitat, 
o sigui, que el segell és el comú, el que usava el rei abans d'ésser elegit al 
sacre imperi i com a reí de Romans, "per no tenir-ne encara d'altres fabri
cats". En efecte, l'elecció havia estat feta a Francfort, el dia 28 de juny 
d'aquell any 1518, i la nova era arribada a Barcelona, el 6 de juliol, on es 
trobava Caries celebrant les Corts catalanes. La confirmació de la Confraria 
deis correus era firmada a Barcelona mateix el 14 de setembre d'aquell any 
1519 (8). 

La Contraria de correua 

Els correus de Barcelona, a l'estil deis altres oficis i professions, esta
ven organitzats en forma de confraria (9). D'aquesta guisa formaven com una 
societat religiosa democratica, amb llurs majorals, elegits per sufragi, a qui 
devien tots obeir, i arnb llurs estatuts, que tothom havia de guardar, i amb 
llurs privilegis, que a ultram;a eren defensats. Les practiques religioses far· 
maven el lligam més fort de les diverses parts i com l'anima de la institució. 

La Confraria deis correus de Barcelona era "sots invocació de madona 
Sancta Maria en la capella nomenada den Marcús, per privilegi, a ells ator
gat, instituida''. No anem a fer una relació dels estatuts i privilegis de la 
Gonfraria. Hom podra veure'ls, encara que una mica desordenats, en el text 
de la confi.rmació reial inedita, que tot seguit copiern. 

L'esperit religiós informa tota la corporació: allí queda regulada l'assis
tencia deis hostes de correus "a les vespres i oficis divinals de la festa de ma
dona Sancta Maria, cap i patrona de la dita Coniraria", sota pena d'una 
lliura de cera blanca; l'elecció de majorals i prohoms de la Confraria s'ha 

(8) Com és sabut, els senyors BOPARULL (Manuel i Francesc) publicaren dos volums 
{18¡6 i 1910) de Gremios y Cofradías de la ant.jgua COt'ot:a d~ Ara,gón. Res no hi ha a 
aquesta obra de la Confraria deis correus. Hom trobara algunes dades disperses en Pum
GAIÚ, Confraria del.r coN"n.s elf la Capella. dm Marnís, en La Renaixen.ra, a. IX, 1879, v. 1, 
pp. 9(>-96. 

(9) Ko pot ésser precisat el primer establiment de la Confraria d~ Correus a Bar
celona. Ja decaiguda, va ésser renovada i de nou aprovada per Alfons V, amb constitució 
donada a Valencia, 10 de setembre de 141¡. Les ordinacions llavors aprovades fan espe
cial. referenda a la constitució pietosa de ta confraria, als deures d'ordre religiós i regim 
intern. Poden veure's, traduides al castella, en !'obra, no mancada de cert interes, d'Enu.u.
DO VERDEGAY, Hütoria del Correo desde s1+s orígenes hasta nllestros dias, Madrid, 1894, 
p. 84- Res no diu del document que ara publiquem. 
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de fer cada any el dia de la festa de la Mare de Déu d' Agost, " celebrada la 
míSsa en la dita ca pella den Marcús ", i congregats tots els hostes de correus 
i correus confrares de devoció, en el cor de dita capella, "com és acostumat"; 
cap confrare no pot ésser adrnes, si no és presentat per algun correu confrare, 
"com a pare d'aquell, e dins la dita capella de la Verge Maria den Marcús" ; 
en el senyal que tot confrare haura de portar a la part esquerra del mantell 
o roba vestida, amb les armes d' Aragó i de Castella, hi ha d'haver la imatge 
de la Verge Maria, "mostrant com ell es confrare e jurat de la Confraria e 
companyia"; els hostes de correus, rota vegada que seran convidats, són obli
gats a assistir als combregars dels confrares i al soterrament i sepultura llur. 

És estatuida també la caixa i almoina de la Confraria, i les recaptacions, 
entrades i adrninistració que hauran de fer-se. També el reconeixement que 
de tant en quant haura de prc..cticar-se de la caixa i almoina. 

Socialment ens revela aquesta organització un grau d'aveni; molt gran: 
fins és establert el dret de jubilació amb delme per als malalts i inútils; és 
reiermat el secret en la correspondencia; són dictades les mides per evitar 
tota mena de fraus i enganys i hom castiga els transgressors, ordinariament 
amb multes profitoses. 

L'organització tecnica és senzillament admirable. Foques n'hi haur3., 
potser cap, en aquell temps, que facin avantatge a la nostra. Fins els conve
nis firmats per Caries V amb els Tassis són en alguns conceptes inferiors. 
En ésser establerta a Catalunya la nova posta, sofrí la influencia llarga i 
profupda de les nostres organitzacions, les quals, amb aixo, sobrevisqueren, 
més o menys modificades i sofrint mil retops, fins que moriren a !'empenta 
d'una absoluta unificació, portada de fora. 

La noatra publlcacló 

Dues paraules sobre la nostr.:i publicació. Publiquem amb la fidelitat 
possible la confirmació de Carles V, que enclou la del rei Ferran, tal com la 
trobirem en el nostre Arxiu del Palau, a Barcelona, en una copia legalitzada, 
contemporania deis temps de Caries V, signada per l'arxiver reial i notari 
Joan Viladamor (rn). És continguda en deu folis escrits, en prou mal estat, 
per mor de la humitat que ha ennegrit i gastat el paper, i de la mala tinta 
que l'ha cremat en l'indret de la lletra. Les llacunes que ó.eixava aquest text, 
les havem omplertes amb el del registre corresponent de I' Arxiu de la Coro-
11G d' Aragó, que guiats per aquesta fidel c0pia, hem pogut després trabar i 

(rn) Sobre l'arxiver Joan Viladamor, cfr. E. GoNzÁLEZ HuRTEBISE, Guía histó,.ico-dts
cnpliva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Madrid, 1!)20, p. z¡. Estefanfa 
de Requesens, el 19 d'abril de 1549, deixava el notari Viladamor com a procurador i ad· 
ministrador condicional del seu fill Lluís de Requesens. 
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examinar; és a dir: Diversormn st·cundi.tin Ca.roH J; 3881, f. 193 v.ª 206 r. 
Confratrie beate Marie den Marcus Civitatis Ba:rchinone. Et mateix camí 
ens ha portat a trobar altres documents reials, perduts en la immensitat deis 
registres reials del mateix arxiu (sens parió en el món), les copies antigues 
dels quals ja posseiem. 

Hom compren l'interes que per la familia Requesens tenia aquesta con
firmació, per Caries V, de la Confraria deis correus de Barcelona, feta en les 
Corts de 1519. Dona Hipülita de Liori, vídua de Requesens, comtessa de 
Palamós, senyora de les Baronies de Martorell i de Molins de Rei, tenia i 
posse'ia a Martorell !'hostal dels correus, el dret del qual venia amenai;at per 
la nova organització que intentava Caries V. Després de la confirmació de 1a 
Confraria dels correus i llurs constitucions, obtingué (26 de mar~ de 1523) 
la confirmació del seu dret i exclusiva, per Pere de Cardona, arquebisbe de 
Tarragona i lloctinent i capitel general de Catalunya; el qua! , en fer aixo, 
volia "conformar-se a les disposicions del dret canonic i civil, i de les cons
titucions de Catalunya: pernos furatarum" ( Diversorum Locumtene11tiu1n 1.º, 
fo]i 99). 

Ens cal advertir, finalment, que la divisió en parag-rafs a part i retolació 
l'havem feta nosaltres per a més claredat. 

CONFIRMACIO PER CARLES, L'EMPERADOR, DE LA CONFRARIA 
DELS CORREUS DE BARCELONA (1519) 

Nos Carolus diuina f auente clementia... Quia per fideles nostros M aiora-
les et proh<nnines societatis et confratrie rnrsorum habitantiu.m in ciuitate Bar
cinone, intendentes tott'.s viribus augmento diuini cz.ilttts bonoque et tranquillo sta-
t1ti vestre societatis et totittS reipublice regnoru.m nostrorum, aliqua edita fue
r1tnt capitula et additiones aliis capitulis vestre confratrie, que j(](m a pluribus 
anni.s ab Illustribus regibus predecessoriúus nostris, memorie recolende, vobis 
fuerunt, sub honorificentia mtemerate 'lJirginis M arie in ecclesia sive capella vul
go dicta den Marcus sita in dicta ciuitate Barcinone, quorum capitulorum et 
additiot1um tenores su.nt hujus.,nodi: 

J. - CoNsrnucrnNs: CR1·: Ac1ó n 'uosTEs ni-: coRR1,u. 

Com sía cert que los administradors o majorals dela compania o confraria 
deis correus sots inuocacio de madona Sancta Maria en la capella nomenada 
den Marcus dela ciutat de Barchinona, per priuilegi a ells atorgat instituida, 
hagen facultat e potestat de fer e ordenar totes aquelles coses que les seran 
vistes faedores a tota utilitat be y repos e conseruacio dela dita confraria e con
frarcs de aquella e offici de correus hostes de ·aquells, anyadint, mudant e aius
tant en aquelles tantes vegades com los sera vist a lur coneguda, e sic per ells 
clarament visf e conegut que los dits hostes de correus no tenen e seruen tes 
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coses al bon e.x:ercici lur statuides e ordenades, ans per ells en aquelles per di
uerses maneres ..!:S contrafet e abusat e farian encara molt mes per auant, si no 
y ere prouehit, en grand offensa de nostre Senor rey e dany dela republica deis 
regnes de Arago e principat de Cathaluna e Valencia. Per tant Jos dits maio
rals o administradors prohomens companya e confrares dela dita oonfraria, per 
obuiar als dits mals e posar en la deguda orde los dits hostes e correus e per 
conseruar e augmentar aquella, han fetes e ordenades les coses seguents. Pri
merament ordenaren que los hostes de correus e lo consell de aquells que per 
auant seran en los dits regnes e principats se hagen a crear e fer per vostra :Ma.t 
en aquesta manera : que dins la capella dessus nomenada den Marchus, c;o es 
que ajustats dios lo dit loe Jos majorals o administradors e companyia de cor
reus e lo consell de aquells e los confrares dela dita confraria e alt res de deuo
cio o la mes part de aquells, vista e inquirida primer dela bona vida fama e 
condicio deles persones en dit offici de hoste de correus dispostes, elegescan a 
mes vots e veus a tres o quatre de aquelles que millor, segons Deu. a lur bona 
consciencia conexeran ; la qual electio faran en poder del notari dela dita co11-
; raria e feta dita electio, fins dos mesos hagen a trametre aquella a vostra Ma
jestat, la qual hage e crear e fer una de aquelles en hoste de correus, e assi se 
~iage a fer e fermar quiscuna vegada que se haura a fer electio de hoste de 
corrcus en los dits regnes e en la forma dessus dita. 

Item ordenaren que feta dita electio e cre.atio, los hostes de correus hagen 
e sien tenguts de jurar en poder de aquells dits majorals sobre Jos sants quatre 
cuangelis corporalment tocats, que ells se hauran en lur offici de hosteieria be 
e Jealment, tot frau e engany cessants, e a tot servey dela Maiestat vostra e 
cosa publica de aquella e al benefici e endre¡;a deis confrares correus e compa
nyia e confraria de aquells, e de tenir e seruar los priuilegis e ordinacions sobre 
ells e confraria e companyia clessus <lita fetes, e que estaran a tota ordinacio 
deis dits majorals e prohomens en tot c;o que seran ordenats, e semblant sera 
fet e hajen a fer los altres i1ostes de correus constituits en dits regne e senoria 
de vra. l\fa.t. 

2 . - CAJXA r LLlHRJ·: o'ALMOIN .. :s. 

ltem que tots los dits hostes hagen a tenir una caxeta en la qua) metran 
les almoynes que los correus donen e paguen a la dita confraria, segons es acos
tumat, ¡;o es Jos correus que seran confrares a raho de tres diners per limosna, 
e los que no seran confrares sis diners per liura ; los quals los dits hostes hagen 
de metre en dita caxa. E si cars sera que ells no los hauran presos o rebuts sien 
obligats de pagar aquells del seu propri, e a ¡;o per lo semblant sien tenguts dits 
hostes ele jurar. 

Item ordenaren que tots los dits hostes hagen de tenir w1 libre intitulat 
dela almoyna dela verge Maria, en lo qua! estiga continuat de lur ma propria, 
si sabran scriure, si no de altre, tots los viatges percasos auantatges e altres 
coses que donaran o seran donades als correus que ells despatxaran, a fi que 
sa.pia la ,,-eritat del que a la dita confraria e coses propries de aquella seran 
lexades e donarles per lur donacio e almoyna, sots han de cent sous a quiscun 
e quiscuna vegada que sera contrafet en lo d]t libre sie pagat deis diners pro
ceynts de dites almoynes, e si dits hostes no se hauran lealment en elites coses, 
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tota vegada que sera trobat ells hauer íet lo contrari en aquelles, ipso jacto 
sien incorreguts en pena de pr?uacio de lurs officis e en han de vint i sine lliu
res guanyadores per la meytat a vostra Ma. t e per Jatra me);tat a la caxa dela 
dita confraria, e en loe seu r.e sie e1egit un altre per los dits majorals concell 
e prohomens, ab lo qual aixi inhibit no puxe per Jos altres hostes per la dita 
causa conuersat ne contractar en alguna manera fins a tant que en dit offici 
fo~ tornat e restituit. 

J- - 0RDIH: 1>1 ·: IYS TANDES l l'.XCLIJSJ\' ,\ 01: UiRRl·:u; 

Mes encara ordenaren que tot hoste de corrcus dins la dita senoria de vos
tra Ma. t sie tengut e obligat donar e complir les tandes dcgudes e acostumades 
en los viatges deis correus, c;o es en aquell correu confrare qui mes haurie vagat 
e primer sera arribat, e apres al qui apres dell sera vingut dels viatges e axi 
successivament per lur orde pas;;ant tots los qui en son hostal passaran o seran 
dela sua tanda. E en cars aquell troues a qui es pertany lo dit viatge nol voldra 
acceptar, lauors sie donat a1 altre a qui apres de aquell tocara. E si lo <lit segon 
nol pendra, sie dat al tercer, e axi per orde dits viatges sien compartits jru:ta 
los dits priuilegis, qui se han en ac;o ja ordenats. E si per lo dit hoste sera con
trafet sie encorregut per quiscuna vegada en han de deu Uiures acquisidores e 
compartidores en la forma e manera en lo predit capitol contengudes, declarat 
empero que si en la tanda de dit hoste no haura tal correu, que lauors <lit viatge 
sic donat a altre correu confrare de altra tanda, seruant lo matex orde. 

ltem ordenaren que los dits correus o correu que en dit cars no hauran 
volgut acceptar dits guiatges, tocant los la dita lur tanda, no puguen hauer 
guiatge algu fins tots los altres que primer venien del , li sien passats, si donchs 
legitim impediment no hauia hagut ; e si era fet per lo dit hoste Jo contrari, pac 
de han de cent sous, per la meytat acquisidors als cofrens rte vostra 1fa.t e 
per !altra meytat a la dita cax~. 

Item ordenaren que de ;ici auant alguns dels dits hostes no ptLxcn ni los 
sit' permcs donar algun guiatge o percars o letres o paper a persona alguna que 
íos preuere frare o religios o judeu o semblant, ne a qualseuol altre, sino sol 
a correu confrare dela dita confraria, sots bao de doscents sous, acquisidors e 
rcpartidors en la forma dessus dita. 

4 . - AFRON 'l'.\UÓ DE CORREUS 

l tem ordenaren que los dits hostes hagen e sien tenguts de continent que 
hauran presos los guiatges, de afrontar los correu o correus ah aquell o aquells 
que els faran despatxar ans de Jur partida. E si aquell que els despatxara no 
volia que <lit correu lo sapia, que aprés tornat lo dit correu del viatge que fet 
haura, lo <lit hoste lo hage a frontar dios spay de tres dies. E mes sie obligat 
lo dit hoste hauer albara o scrit de aquell qui haura despatxat, de hauer pagat 
complidament lo <lit correu dins tres dies apres que sera tomat de dit viatge. 
En altra manera lo dit hoste sie tingut pagar la quantitat que a dit correu per
tanya, pus per ell sie portada certificacio hauer complit lo seu viatge. 

Item ordenaren que de aci auant no sie permes algu hoste de correus obli-
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garse per algun correu, en caes que no cumple lo viatge, en restituir los diners 
que rebut haurie per aquell a qui desempatxat lo haurie; e hont lo dit correu 
dit guiatge no haurie complit segons promes haurie e dit hoste hi serie entrat 
e tengut com dit es, en aquest cars lo <lit hoste lo hage a pagar del scu propi 
e no del correu en manera alguna . 

.'í· - CoRRl~U DE PASSATGE 

Item ordenaren que de aqui auant algu deis dits hostes no puxca donar 
viatge ni percas a algun correu qui vindra de passatge fora dela senoria del dit 
senor rey, ans tal percas o viatge hage de donar en aquell corren o confrare 
qui sera en aquella ciutat o Joc o en casa del dit hoste, y en cars que el dit con
frarc no volgues pendre dit rercas o viatge, lauors dit hoste puxa donar aquell 
al <lit correu de passatge, tot frau empero e engany cessant als dits confrares 
correus, sots ban al dit hoste, si lo contrari haura fet, de cent sous per quis
cuna vegada repartidors e acquisidors en la manera demunt dita. 

Item ordenaren que de aqui auant algu deis dits hostes no puga fer percas 
o auantatges a ningun correu confrare, que sie per lo semblant de passatge, sino 
dios lo temps e spay de vint y quatre hores, junt que sera en la sua casa com 
es acostumat. E si lo tal correu stara mes del temps de vint y quatre hores en 
la ciutat o loe amagat o sperant letres o en altra manera, en aquestos cassos no 
Ji sie donat letra ne paper per auantage o percars. E si lo <lit hoste fara lo con
trari, encorrega en ban de cent sous per cascuna vegada adquisidors en la des
sus dita forma. 

6. - TRAMESA DE LES LL!t'l'R.ES 

Item ordenaren que algu dels dits hostes no gos ni presumesca tenirse le
tres algunes de persones o persona alguna mes auant de dos dies, les quals le
tres fossen vengudes o portades per correu, e per lo semblant si li eren stades 
donades per trametre en alguna part sperar de aquelles per cassos o auantages 
o en altra manera. E si fara lo contrari, encorrega en han de cent sous acqui
sidors com demunt es dit e com es ordenat e contengut en dits priuilegis. E si 
per dita causa lo correu no sera pagat del port de <lites Ietres, en tal cars lo 
dit hoste del seu propri sie tengut pagar al dit correu lo <lit port. 

7. - LLIBERTAT n'HosTAL I 1us1· PREU 

Item ordenaren que de aqui auant ningu deis dits hostes no gos manar dir 
o pregar a correu algu a qui donara guiatge que pos o alberc en loe sabut ans 
sie en libertat de dit correu posar en aquell hostal o loe han voldra, si donchs 
per los dits majorals no li era prohibit. Empero dit correu hage e sie tengut 
donar les letres de dit viatge o percars en aquell hoste o persona que dit y ma
nat li hauran. E si dit hoste contrafara en lo que dessus es dit, pac de ban quis
cuna vegada cent sous guanyadors e conuertidors en la forma demunt dita. 
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8.-. ÜRDRr: 1 DELM"E P:ER ALS JMPEDITS 

Item ordenaren que de aqui auant algu deis dits hostes no gos m puga íer 
plecs denhust de letres, remetentle:; a altre hoste o persona de viatge percars o 
auanlage, si donchs no seran maruf estades tl correu qui les portara, metent hi 
los vertaders preus contenguts en dits percassos o auantages, assi que la al
moyna dela dita confraria sie cumplida e los correus hagen lur dret. E si per 
altre ho~te dites letres li seran trameses, per semhlant les hage a manifestar al 
dit corrrn sots ban de vint lliures per quiscuna vegada que sera fct lo contrari. 

Item ordenaren que de aqui auant si es seguira cas que aquell correu con
frare al qual vindra la sua tanda de viatge no sera apte o suficient de fer o 
seruir en aquell viatge que li tocara, perque sera gran o haura a complir dins 
breu temps o en a~tra manera, lo dit hoste lo hage a donar a altre correu con
frare qui sia sufficient e basl:ant per aquell, i que aquell correu a qui dit viatge 
pertany hage lo delme dela quantitat que Jo correu qui ira rebra del dit viatgc 
o auantage, pero que perda per aquella vegada la dita sua tanda fins los altres 
ne sien passats e vingan apres a ell Ialtre segons lo dit orde. E faent lo con
trari enoorrega lo dit hoste en ban de doscents sous aquisidors en la forma da
munt dita. 

Item ordenaren que si (11 tals -viatges o auantages no es trobara correus 
confrares que seruir puguessen en aquells e que es trobarien altres correus no 
confrares, en aquests cassos los dits hostes pu..xen donar dits viatges en aquell 
correu no confrare qui -voldra e li parra, e lo dit correu confrare a qui la dita 
tanda vindra, hage e reba la deena part dela quantité.t dcssus dita com dit es. 
E tal viatge lo clit hoste no puxa donar sens sabuda empero del <lit correu con
frare. E si lo contrari fara, encorrega per quiscuna vegada en ban de den Iliu
res e de pagar al <lit correu lo <lit delme. 

Item ordenaren que la dita deena part que se haura de pagar al <lit correu 
confrare com dit es se pac en aqnesta manera, <;o es que si lo correu qui ha 
rebut quantitat tal que aquell puxa pagar, que el pag, e si no quen hage a donar 
la meytat e lo altre que sie retengut per la part que fara fer lo <lit viatge. 

Jtem ordenaren que si es seguira que aJgun mercader o altre persona de
manara al dit hoste algun correu confrare o no confrare per seruir al dit viatge 
per cars o auantage, en tal cars lo dit correu puga anar, pus com dit es pag la 
dita quantitat del delme en aquell qui la dita tanda tocara. En altra manera si 
lo contrari era fet, lo dit hoste hage a pagar la dita quantitat al dit correu a 
qui com dit es pertanyia e pac de ban ultra ai;o deu lliures. 

Item ordenare:i que de aqui auant algu deis <lits llostes de correus c;ui ara 
son e per auant sera, no pugan ni los sie permes donar viatges percassos o auan
tages a ningun corren vulla sie confrare o no confrare que primer no se hage 
retengut, <;o es si sera confrare tres diners per liura, e si no sera rnnfrare sis 
<liners per liura de Ja quantitat que de aquells hauran, segons es ja ordenat, per 
servey deles coses pies dela dita almoyna e confraria. E si sera fet lo contrari, 
encorrega en bao de cent sous e sie tengut de pagar del seu propi la dita quan
titat a la dita confraria. 
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ltcm ordenaren que tot hoste de correus que de aquí auant sera demanat 
per los dit;; majorals a esser a les vespres e officis diuinals dela festa de ma
dona sancta Maria, cap e patrona dela dita conf raria, hage a venir a la dita 
capeUa e de aqui no partescan aquelles hores fins los officis diuinals sien aca 
bats. e si no hi seran incorrega quiscun per quiscuna vegada en han de una Uiura 
de cera blanca, si donchs just impediment no y haura. 

Item ordenaren que tota vegada que dits hostes e quiscun delb sera de
manat e appel1at a venir a consell amb los dits majorals hage a esser eu aquel! 
sots ban de dotze diners per quisctma vegada que hi mancara. salvat lo dit just 
impediment_ 

Item ordenaren que los dits hostes sien tenguts tota vegada que seran con
uidats a combregars de algu o alguns deis confrares dela dita confraria e per 
semblant als cossos de aquells al soterrar o a lur sepultura, hi hagen esser sots 
lo dit ban de dotze diners salvat lo <lit just impediment . 

12. - - Hosn:s o~uToRs 

Item ordenaren que tot hoste de correus qui se ra deutor dela dita confra
ri a sic tengut de aqui auant dins vuit dies passada apres 1a festa de nostra dona 
sancta Jfaria del mes de agost hage a hauer pagat seos mes dilacio alguna e si 
pagat no haura encorrega en han de sinquanta sous e sic exequtat ensems ab 
lo d it <leute. 

Item que algun hoste de correus dessus <lit no puxe ne gos tenir secreta
ment o amagada ningun corn.u confrare o no confrare que sie deutor al altre 
hoste, ans lo <lega denunciar al hoste o rnajorals per tant que sie feta 1a raho 
del deute sots ban de cent s011 s. 

r3 . - E u :cc1ó m ·: M AJORALS 1 PROHOMS 

Mes aua11t es eHat ordenat que de aqui auant la eleccio dels majorals e 
prohomens dela dita confraria se hage a fer quiscun any lo dia dela festa de 
nostra dona sancta Maria del mes de agost en la forma seguent, c;o es que ce
lebrada la rnissa en la dita capella den Marcus los majorals e prohomens facen 
ajustar tot.;. los hostes de correus e correus confrares de deuocio en lo cors de 
<lita capeUc, com es acostumat, y aq ui congregats quiscun dells en lur orde hagen 
a votar en poder del notari e scriua dela dita confraria donant sa veu e vot per 
majorals de Barchinona, (:aragoc;a e Valencia ; dels quals tres axi elegits, de 
nece~ sitat ne hage, de hauer hu qui sie majoral confrare de deuocio e los altres 
dos correus, juxta forma dela dita concordia; e acabats de votar, en lo dit con
sell, aquells qui mes veus o vots hauran hagudes pels dits officis de majorals, 
en quiscuna de les <lites ciut:its, sien per lo dit notari nomenats e haguts per 
elegits en <lit exercici de majorals; los quals pugan fer e nomenar loctinents 
quiscu en soc loe per regir e gouernar dit offici en absencia sua, pl)s aquell sie 
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casat e habitant en la dita ciutat, vulles sia confrare correu o confrare de deuo
cio. Axi matex en semblant forma dessus dita sien elegits altres tres persones 
per prohomens, los quals servescan per aconsellar los dits majorals en totes 
coses que seran demanats e occorreran en lo temps de lur regiment, deis quals 
tres prohomens ni hage hauer hu dels confrares de deuocio e los dos altres 
hagen esser correus confrares com es acostumat e per los priuilegis de dita con
f raria ordenat. 

ltem ordenaren que fetes dites eleccions, de continent los dits majorals e 
prohomens axi com dit es seran estat elegits e loctinents de aquells, hagen e 
sien tenguts jurar per nostre senor Deu sobre los sants quatre Euangelis per 
elJs corporalment tocats que ells e quiscun dells se hauran be diligentment e 
Jeal en Ja administracio e regiment de Jur offici en totes coses tocants e con
cements la dita confraria segons Deu e lurs consuetuts, tenint e seruant tots 
temps los priuilegis ordinacions e capitols ordenats e ordenades, axi los que 
hauran sguart als hostes correus companya e a altres confrares e confraria j14x.ta 
seria e tenor de aquells e aquelles. 

14- - RECONEIXEME:N'r DE u:s CAIXES D'ALMOJNl~S 
1 DF.L LT,IBRE DE LJiS T . .\ULF.S 

Item ordenaren que de aqui auant los dits majarais e prohomcns hagen 
('SSer tenguts anar personalment almenys dos o tres dells quatre vegades del 
any, c;o es de tres en tres mesos ensems ab lo notari a les cases deis hostes deis 
dits correus per veure e regonexer e obrir les caxes dela dita almoyna de la 
confraria dela verge Maria, e lo libre que han a tenir, com dit es, si aquell 
estara be e com star den costumat lo que es ordinat que deuen scriure dels viat
ges percassos e auantages deis correus confrares o no confrares, e les quanti
tats que a la dita almoyna sera trobada dits majorals prengan e lo dit notari 
Jo continue faentne debitors los dits majorals, segons es praticat e acostumat. 

Item es ordenat que de aqui auant lo majoral de deuocio sie tengut de tenir 
lo libre e diners dela dita confraria e guardar aquells e doname complida rabo 
deuant los altres majorals e prohomens e hostes de correus e altres confrares 
axi de deuocio com de companys correus confrares, obligantne la persona sua 
(' sos hens e assi ho jurara. 

15. - LLOCTIXJ·'.N'rs m: MAJOR.'\Ls 

Ordenaren mes auant que los dits majorals e prohomens hagen iacultat <le 
poder fer loctinents de majorals aquells que benvist los seran en les dites ciu
tats de <;aragoc;a e Valencia com en altres ciutats e lochs de la Senoria de vos
tra Maiestat, a beneplacit de dits majorals, e los dits loctinents sien tenguts e 
obligats de distribuhir si mester sera les coses pies de la dita confraria dela dita 
quantitat ja ordenada continuant ho tot en libres, quiscuna partida distintament 
e -clara. E sie trames per lo semblant als dits majorals en Barchinona, com dit 
es, assi que es puxe complidament continuar en lo libre dela dita confraria. 

ltem que tals loctinents bagen facultat e potestat de exequtar e fer exequ
tar J('s penes e bans imposats en dites ordinacions contra tots aquells qui en 
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aquelles contrafara o vindra e hage lo dit loctinent per sos treballs la ten;a part 
dels bans de aquella part que a la dita caxa de la almoyna se pertanyen e 
sguarden. 

16. - Amm;s1ó m: coRRI\us A LA CoNFRARIA 

Mes auant es per los dessus dits majorals e consell ordenat que tots cor
reus que de aquí auant ·voldran entrar en la dita confraria de nostra dona e 
ferse confrares de aquella bagen e sien tenguts mostrar, prouar e aduerar les 
coses seguents. <;o es que hagen estat e seruit de correu per temps de tres anys 
complits e que en aquells ha fet be e lealment Jos viatges sens frau o engany 
de persona alguna en ninguna manera. E si a~o constara als dits majarais dela 
dita confraria, tal correu sia admes per ells en confrare; <!ltrament 3j lo con
trari era per ells conuengut, no sie e no puxe esser admes en dita confraria, 
car no seri'l sufficient en seruir Jo dit oifici. 

Item es ordenat que de aqui auant algu no pu.-xe passar per confrarc si 
doncbs no sera presentat per algun correu confrare com a pare de aquell e dins 
la dita capella dela verge Maria den Marchus e a presencia dels dits majarais 
e dels hostes e deis prohomens confrares dela dita confraria sie demanat y exa
minat deles co.>es dessus memionades en la admissio de dits correus. E si lo 
contrari era fet encorreguen los quil administraran e admetran en dit offici en 
ban de cent sous. ' 

Item ordenaren que de aquí auant en la forma dessus mensionada dits cor
reas presentats y examinats, sia per los correus companys dela dita confraria 
sobre aquells votat en poder del notari <le aquella, e presos los vots, si los mes 
hauran dit que aquel! tal sía bo e dispost per esser admes que sie acceptat e 
conti'luat per lo dit notari .: altrement que no sie pres per confrare en alguna 
manera. 

Item ordenaren que quiscun que al dit offici e confraria sera admes com 
dit es, si sera natural de la senoria del senor rey pac de entrada deu sous a la 
dita confraria e si no sera dela dita senoria vint sous aplicadors a la caxa e 
almoyna, e al notari que haura pres el acte e admissio sua sis diners : atrament 
no vage ne sie hagut per admes en dit exercici. 

Item ordenaren que en la fom1a dessus dita quiscu que sera mes e posat 
en dita confraria sie tengut jurar de continent en poder dels dits majorals sobre 
Jos sancts quatre Euangelis de nostre senor Deu de tenir o seruar los priuile
gis e ordir.a.cions fetes e faedores per la dita confraria e no contrauenir an 
aquells o aquelles, e que stara a tota ordinacio e obediencia de dits majarais 
dela dita confraria. E si lo contrari feyan encorregan en han de sinquanta sous 
e de esser priuats del dit offici e leuar del libre dela confraria. Mes auant ju
rara que seruira be e lealment son offici e que no fara o oonsentira en alguna 

.. manera sia fet frau o engany a alguna persona 1ircctament o indirecta, ans 
Jealment e be complir a (es promeses o pactes que ab la part o hoste sen seran 
stats concordats sots han de esser priuat per tot temps del dit exercici si lo con
trari haura fet, e la sua persona metent Ja a merce del senor rey y de sos offi
cials. Mes encara jurara de pagar al hoste seu o bon tindra la dita sua tanda 
e donar de tot lo que guanyara en dit offici per ops y seruey de la dita con
fraria de nostra senora a raho de tres diners per liura com es acostumat. E si 
1o contrari ha fet sie caygut en han <le cent sous e perda 1a tanda sua. 
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Item es stat mes auant ordenat que de aci auant tul correu que vindra en 
la dita ciutat de Barchinona, arribat deles parts de ponent, ~o es de Castetla 
Nauarra Portugal, e vindra ah viatge o partira auant, com a Roma Napols Bru
jes Venecie o en altres qualseuol parts, que del que lleuara al regne de Valeu
cia de Arago e del principat de Cataluna hage de pagar ala dita confraria de 
nostra dona a raho de tres diners per Iiura segons es acostumat. E si a~o fer 
reusera incorrega per cascuna •:egada en ban de vint sous barchinonins. 

18. ~ SENY,\C RT•:TAl. 

ltem que de aqui auant tot corrcu confrare <le dita con-f raria en tots los 
viatges que fara, hage e sie tengut portar en si publicarnent en la part squerra 
del manto o roba vestida lo senyal real deles armes de Arago y Castella ab la 
verge Maria, mostrant com ell es confrare e jurat dela confraria e companyia. 
E si fara lo contrari que encorrega en han de sinquanta ~ou~ e perda la tanda 
de confrare. 

Item ordenaren que de aqui auam no sie alguu correu qui confrare no s1e 
de dita confraria qui gos ni presumesca portar lo dit senyal real. coro dit es pa
lesament ni amagada dins dita senoria o fora aquella, sots han ·de deu lliures 
quiscuna vegada que sera trobat lo contrari. e que no sic a tal correu de aqui 
auant clonat viatge percars o auantage. E si algun hoste o correu confrare tro
baran aquetl tal correu no confrare portant dit senyal onsevulla lo tropien sien 
tenguts leuarli lo dit senyal real ab interuencio de official, si altrament no te
nien licencia del senor rey e acusarli la pena e han dessus dit. E si dit hoste 
correu ac;o no exequtara cayga quiscun detls en han de vuit sous. 

Item ordenaren que de aquí auant no sie licit ni permes a algun correu con
frare o no confrare port dit viatge percas o auantage algun sens que primer 
aquella hagen a demanar al hoste o hostes de correus los quals acostumen de 
desempachar los viatges, si donchs mercader o altrc persona que dits viatges fer 
voldra no li feya manament que tal viatge no diuulgas a algun hoste; entenent 
empero que aquella tanda fos sua, car si no ho era !o correu a qui tocara guany 
la part segons del que en lo altre capitol es contengut. E si sera fet ló contrari 
encorrega lo <lit correu en han de cent sou~. 

Item que ningun correu confrare nn puxe pendre algun viatge de hoste o 
.de mercader o de altre que la tanda no sie sua, encara que fos demanat, si 
donchs aquell correu de qui seria la tanela. no ho consentís en fos conuidat, no 
podent ell dit viatge fer lauors, que lo dit correu ho fahes a plaer seu e si f06 
pagat lo dret del delme dessus ja ordenat ; e si sera frt lo contrari encorrega 
lo correu en han de deu lliures. 

Item ordenaren que si ~s seguira que lo mercader o altre persona qm far.a 
dit spachament o viatge o percars no volie que <lit correu <!emanas la sua par-
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tida de nmgun. que en tal cars lo clit corrett puxa anar pagaut al hoste lo di t 
dret dela almoyna e lo dret del correu a qui la tanda tocarie e al hoste ~o que 
li pertanyeria. E si lo dit no pocie denunciar la sua partida lcuors sie tengut 
dins tres clics apre~ que sera arrihat. de pagar los dits drets . 

ltem ordenaren que tot cCorreu qui portara viatge percas o auautage sic ten
gut dona1· les letres en aqudl hoste o per lo hom a qui comanades li hauran 
sot~ ban si fes lo contrari de cent sous. Entes empero que si dit hoste o persona, 
per ma.nament de les quals elites letres donades haura, no! voldra pagar, en tal 
cars lo hoste qui trames lo haura fos tengut de ferio pagar y se ohlic pagarlo 
de sos bens propris sen;; contradiccio o dif:ficultat alguna. 

Item ordenaren que de aqui auant qualseuol correu confrarc hage facultat 
e Iibertctt de anar posar en aquell hostal o hostals de correus hon ben vist li sera 
axi en Barchinona Valencia (aragoc;a com en altres parts hon acostumen a fer 
viatg-es, si donchs per los majorals de dita confraria per alguns bons respectes 
no Ji era vedat e prohibit. E si lo contrari en fes, encorrega. en ban de cent sous. 
E si en car:; que lo dit correu per causa que ell fas deutor a algun hoste no vol
dra en son hostal posar, sie tcngut <lit correu pagar aquell i:ie continent sens 
difficultat alguna, pus <lit deute · fo~ ciar esser degut sots ban de sinquanta sou~ 
si sera fct lo contrari . 

21. - CoRRL·:us Dl':uToR~ 

Itern ordenaren que si algun correu sera deutor a hoste algun per raho de 
correratge hosta.lage bestia o bestias o per altra raho de son oifici, que dit cor
reu dins vuyt joms apres que lo <lit hoste lo haura request deuant los dits ma
jorals los hage hauer pagat o prorrogarlo los dits ma.jorals al temps que conc 
xcrar; complidament sens contradiccio alguna. sots ban de cent sous si fara lo 
contrari. 

Item ordenaren que si algun corren sera cieutor a hoste algu o a altra per
sona per besties preses a lloguer per fer viatge sie tengut dins sis dies apres · 
que per dit s majorals ne sera re::¡uest, de pagar e contentar aquelles l'ens con
frad in:io alguna sots ban de vuit sous. 

lttm ordenaren qut: tot corren qui ira en qualseuol viatge hage hauer per 
tand a cinquanta sous en sus e no menys. E si no bastaua a sinquanta sous, lo 
dit viatge no li sie pres en comte de tanda, ans apres que tomat .sera puxa e 
hage a correr la sua tanda no obstant lo dit viatge, empero que tot correu sia 
tengut occorrent lo cars en qualseuol part dins lo principat de Cataluna per poca. 
o mo1ta quantitat encara que no bastas a sinquanta sous, pus com dit es no li 
fos pres per tanda. E si dit viatge lo dit eorreu recusara fer. que perda la stta 
tanda a raho de quatre sous per jorn. 
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Item ordenaren que seguintse can; que en lo temps que dit correu fara 
lo dit viatge com dit es, lo qual no Ji sera pres per tanda, vindra algun viatge 
pera Roma Napols Venecia o altre part de leuaot o per Castella Nauarra Por
tugal o altre part de ponent e lo hoste hi haura a trametre altre correu, qui sera 
aquell qui apres dell que sera anat vindra la tanda, en semhlant cars aquell cor
reu qui haurie presa la tanda del altre corren dessus dit sie tingut <lonarli lo 
delme dela quantitat que g-uanyara. 

2_3. - ASSISTENCIA DELS CORREUS A CONSl!LL, CO}fBR.EGAR I SOTERR,\J{ 

Item ordenaren que tot correu que per los dits majorals o algu dells sera 
demanat o combidat a venir a consell sie tengut anar y estar en aquell. E si fara 
lo contrari pac de bao dotze diners. 

Item sots lo matex han sie tingut tot correu que sera appellat per a sepul
tura de qualseuol hoste correu o confrare de ser en aquella, e si no si sera pac 
com dit es lo han; e per semblant als combregars sots han de sis diners, saluat 
just impediment conexedor per dits majarais. 

Item ordenaren que de aqui auant tot correu confrare que sera de tanda 
hage e sie tingut anar e seruir un viatge o percas o auentage en cars que no 
bastas a sinquanta sous o hage a donar home per ell, qui si fage altrament perda 
la dita tanda, empero que hage a contar a raho de (juatre sous lo jorn e cami
nar set legues per dia. 

24. - V1A'rc1;s u:,.'\Rcs 1 n1~ 1.MES 

Item ordenaren que de aqui auant perque los viatges lonchs, com es de 
Roma Napols Florenc;a Gcnoua e altres, millors sien seruits, aquells no entren 
ni sien donats en tanda a correu algu encara que íos confrare fins a tant que 
hagues seruit e experimentat per alguns viatges y trobat sufficient. E si algun 
correu se trabara enantat en dies o contret o en altre manera indispost que no 
pagues seruir tals viatges segons en lo passat han seruit, ordenaren los dessus 
dits que tal correu se puga alegrar deles dites tandes o hage lo delme de aque
lles pcr snstentacio dela su2. vida. 

E mes encara esta ordenat que de aqui auant no sie licit ni permes a algu11 
correu, o confrare o no confrare, d~loure o mostrar letres o donar aquelles 
a persones algunes, sino sol en aquelles que manades li seran donar ni en alguna 
manera directament o indirecta no fara ne consentira dany o irau algu que o 
per oste o per altre conegues se volgues fer, e si lo contrari serie trobat sic 
inhibit e leuat Jo senyal de confrare e no puxe null temps usar de dit offici, o 
en altre manera procehir contra ell per justicia. 

Mes es stat ordenat que algu deis dits correus no sie permes ne gos star 
amagat o secret en loe algu sens sahuda de aquell quel desempatxara e per sem
hlant no don~ra hauis ele ac:o perque trames sera, ne pendrn o acceptara letres 
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algunes en contrari, ans fara dit viatge en la manera e forma que ab la part 
concordat haura. E si lo contrari fara encorrega en ban y pena dessus dita e 
sie procehit contra ell com dit es. 

26. - C o sT1u \ i:: u ; ·r -R :'\.'l~C Rr·: ssoRs . A PROVACIÚ nü Rt~r FERRAK (c 488) 

Item ordenaren qm: (k aquí auant si algu hoste de correus de la ciutat de 
Barchinona <;;aragoc;a o Valencia o de altres ciutats o parts del dit regne íos 
inobedient als majarais de dita confraria en no voler seruar los dits priuilegis 
e ordinacions sobre aquestes coses fetes e faedores, que algun correu no gos 
portar en aquell tal hoste letres ne paper ne posar en. son hostal, pus per los 
dits majorals le íos manat sots ban de sine lliures. 

Item com sie cert que alguns ostes de correus qui son dins la ciutat de Bar
chinona y altres parts dios los dits regnes de Arago Valencia e principal de 
Cataluna han comesos en dies passats e encara qufrcun jom cometen diuersos 
crims fraus e enganys exercint lur offici e hostaleria e correus, hoc encara tant 
en la retencio deis diners dela almoyna com encara en la inobediencia per ells 
feta als majorals e prohomens dela dita confraria, la qual cosa es gran perju
dici del demunt dit priuilcgi y capitols e ordinacions dessus <lites. E pe• c;o vo
lent que los majarais qui vuy en dia son e aquells qui per sdevenidor seran ele
gits tenint e fermant dits priuilegis sien tenguts y obligats procehir e inquirir 
per justicia e fer instancia contra aquell o aquells que tals críms hauran come
sos e per auant cometran directament o indirecta, tot temps que per algu o al 
guns seran requests. E ac;o hagen a fer personalment o ab procurador en per
sona de aquells ab messions y despeses dela dita contraria. E si per algu dells 
ere fet lo contrari, de cootinent sien priuats del oífici e caygua en pena de cent 
sous. Entes empero que aquell o aquells hostes o correus qui ta.Is crims baura1;1. 
comesos o per auant cometran no puxen esser remesas deles penes demunt dite5 
e en dit priuilegi contengudes sens sabuda e voluntat deis majorals e proho
mens de dita confraria. I dcirco fuit nostre Ata. u per vos dictos majorales et 
prohomines confraJrie et societatis cursorum p-redicte ciuitatis supplicahmi., ut 
licet dict·i 1najorales et proceres aique iUhninirtratores dicte confratrie virtute 
priuilegiorum confratrie predictorwm jam antea concessormn possint et sit eis aJri
brsla facultas ordi-mmdi faciendi et ·nmtandi pro bono et quiete d_icte con.frairie 
et societatis statuta ad e1,itandunz frau-des -mala et damna que sepe nu.mero eue
nire possent, ut laudando et approbando rattificando et confirmando priuilegic. 
dicte confratrie et sine prejtldicio derogatione et adm.inistratione eorumdem ca
piltllorum- ordinationes et additiones su.perius ir1serlas et alias quas in futttrum 
eos facere opportuerit, jitXta dictam potestatem. et facultatem, latidare apf>robare 
et rattificare et confirmare ac etiam de nou-0 concedere dignaremur. Nos vero 
supplicationi predicte annuentes, quandoquide-in ca¡>ifala et additiones predicte ü1 
non paruam utilita.tem reipublice et regnorftm nostroruni cedere 11isa sunt, ea 
propter tenore presentis carte 1iostre e.x cerla scientia capitula ipsa · et orditi.1-
tiones superitts insertas et omnia et singula in cis contenta laudcu·nus appro"ba · 
·mus rattificamus et confirma.mus et de nouo concedimus, lioc adjuncto quod 
medietas penarum et bannvrum nostre Curie acquira.tur sine re'111-issione. Sere
nissimo propterea Joanni, principi Asturiarum et Gerunde, pri.niogenito nostro 
carissinio et in regnis et terris nostris CasteUe et Aragonum post nostros felf... 
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ces et longevos dies ininiediato heredi et successori, sub paterne benedictionis 
obte,ztu, dicim.11.s; gerentibtts quoque <.~ces nostri generalís gtlbernatoris in regnis 
Aragonum Valentie et Cathalonie f>rincipatu, iusticiis salmedinis marinis vicariis 
bajulis ceten:sque officialib11s nostris, nec non juratis consulibus et probis hotni
nibits in eisdem regnis et principatu Cathalonie constüutis et locumtene11tib11s 
eoru~ndem, presentibus et futuris, dicimus precipinitts et j1tbe11ms de eadem certil 
scientia et expressa, sub ire indignationisque -nostre incursu pe11aque qualuor milJe 
florenormn au1·i a. contrafacient-ium bonis e:ágenda et 11ostris erari-is applica11da, 
1it presentem carta.m nostrani et l>m.nia et singula in ea contenf.a tenere .firmiter, 
et observent lencrique et obscrnari per quos deceat facümt... fu cu·ius rei testi
monium presentem fieri jussimus nostro cQ11&1mmi sigillo únpendenti muni/111111 . 
Da.tum i11 c-iuitate Ccsa.ra.11.guste die dttodecimo n-zcnsis ja11u01·ii anno a natiui
ia.te do111-1:ni JfiUesimo quadringentesimio oclflagt·simo octm:o rcgnonunqtt-r 110 -

slro-rmn ... Yo el rey ... In diuer.sormn iii0
• 

f.'ui musque jwo parte '1..•ironun dü:torwn ·•·tUJ.joralium et procertvm. societat·is 
et ctmfratrie predicte cursor·1t11n capelle virgi11is lltfaric den. Ma.rchus hzmi.iliter 
sripplica.ti_, ut preinsertrun pri'.uilegiu.m. a.e omnia et síngula in eo contenta laudare 
approbare ... solita benignita.fe dignarenmr. Nos -v·ero eisdem. moti respectibtts, qui
&~ erga dictam confratriam et collegiwm dicta cat1wlica lvfaiestas mota .fuit, su.p
plicationilms vestris benigne amiuentes ... preinsertu-m priu-ilegiitm et alia quernm.
qtte in fauorem dicte con.fratf'ie et societa.t-ü Jzac de causa concessa ... lauda·mus 
rattificm1ms approbamus et cm1firnuiimu... su.b ire et indignationis nostre i11-
mr.m penaqtte quatuor niille florenonun. auri Aragonmn a bonis sing·uloruni c011-
lrafacientimn exigendorwm., nos tris inf erendornvn erariis ... fo cuius rei testmi.o
ui-nni presentes fier,i jussimus et 11.ostro c()!mmuni, quo anteqita.i11i ad regnum Ro
manorum sacrutiu1ue imperircm elect-i essem11s trlebmnur sigillo, cum nondu.m alia 
f abricata fuerint. Datum ciuitate Barcinone die dccimo quarto mensis septe,mbris 
a11no a nati·uitate dmn.ini }J illesi.nio qi~ingentesimo deci-mo nono, regnor~nqm: 
iwstrorum vero electionis sacri iniperii a.mio priO.no ... Yo el rey. Cesa.rea. catho
lica Maiestas mandauit ntihi, Ugoni de Urries ... 

(Exemplum huiusmodi . .. sumpsi ego Joannes Vila<lamor, prefate Maic5tatis 
scriba et archivarius Regiaque auctoritate notarius publicus ... ) 

JosEP M. MARCH. S. J. 
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