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1)Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de Catalunya 
(1493-1714)

L’establiment, el 1493, del règim de matrícula (insaculació) en la Generalitat o Diputació 
del General de Catalunya va donar lloc a l’existència dels anomenats llibres de l’ànima, on 
eren inscrites totes aquelles dignitats o persones dels tres estaments (braços eclesiàstic, 
militar i reial) que tenien drets polítics i podien ser «elegides» per a l’exercici dels càrrecs de 
diputats i oïdors segons el sistema de sac i sort i per a un govern triennal de sis consisto- 
rials (tres diputats i tres oïdors, un per cada braç estamental). Les nòmines d’aquests llibres 
són sovint consultades per tal de situar històricament i políticament persones de la nostra 
història i del conjunt territorial català. D’aquesta nòmina, n’eren extrets, de diverses bos-
ses, els qui havien d’exercir les funcions de diputats i oïdors. La nòmina dels insaculats, 
és evident, era molt més extensa que la nòmina dels extrets. La nòmina dels extrets ja és 
coneguda. Aquest volum va més enllà i conté l’edició d’aquests llibres, és a dir, l’edició de 
la matrícula dels insaculats entre 1493 i 1714, data en la qual el Borbó liquidà el sistema 
institucional català. Disposar d’aquesta matrícula, en la qual figuren els extrets i els qui 
mai no ho foren, pot ser de gran utilitat per a la historiografia catalana, per tal de situar 
no sols el sistema de poder català, sinó també les persones i famílies que hi arribaven i que 
eren en el poder tant si la sort les afavoria com si no, i això, en un llarg període cronològic. 
Aquest volum permet la consulta de la nòmina en termes cronològics, tal com la tro-
bem en els llibres de l’ànima. El segon volum permet la consulta en termes alfabètics de 
cognoms i de llocs. Una introducció també informa sobre aquest sistema electoral històric 
i el seu trajecte i avatars en la història electoral de la Generalitat.
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I. Introducció*

La insaculació i els llibres de l’ànima de la Generalitat1

SiStema electoral i sortitio

Plantejar-se l’edició dels llibres de l’ànima de la Diputació del General no és res més ni res menys 
que publicar una relació de les persones i famílies amb drets electorals dins el sistema de representació 
d’aquella institució, que, sense ser la totalitat del govern de Catalunya, en tenia funcions quasi com-
pletes, des de la recaptació dels impostos fins a la vigilància del compliment constitucional. Aquesta 
relació per a un període que va de 1493, any de l’establiment del sistema insaculatori a la Diputació,  
a 1714,2 darrer any del darrer trienni de govern nacional a Catalunya, suposa tenir accés a la nòmina  
o matrícula de les classes dirigents catalanes entre ambdues dates cronològiques, i, per tant, esperem 
que esdevingui una important eina de consulta per als estudiosos de la història de Catalunya d’aquest 
llarg període.3

Editar els llibres de l’ànima obliga a fer algunes consideracions sobre la forma de representació i els 
mecanismes d’elecció en els sistemes institucionals de l’Europa medieval i moderna.

El sistema d’elecció per cooptació i l’ús del sorteig els tenim prou ben registrats per als casos grec i 
romà. Segons la veu sortitio del Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les textes et les 
monuments, de Charles Daremberg, Edmond Saglio i Edmond Pottier,4 els homes primitius demana-

* Des d’aquesta introducció agraïm a l’Arxiu de la Corona d’Aragó - Arxiu Reial de Barcelona (ACA-ARB) les facilitats 
que ens ha ofert en la disponibilitat documental per poder realitzar aquest treball. Agraïm als facultatius de l’ACA-ARB i al seu 
director, Carlos López Rodríguez, el suport que ens han estat donant en el transcurs d’aquest llarg treball de transcripció. Pel 
que fa a les il·lustracions, volem agrair l’ajuda en la recerca de la historiadora i bibliotecària de la Biblioteca de Catalunya Maria 
Àngels Sanllehy i Sabi i de l’historiador i facultatiu del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya Ramon Planes i Albets. 

1. En aquesta introducció utilitzo els termes Diputació, Diputació del General i Generalitat com a sinònims, tot i que his-
tòricament el terme Generalitat no indicava la institució sinó la comunitat de tots els súbdits. Víctor Ferro, El dret públic cata-
là: Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1987, p. 137-138. 

2. La darrera insaculació fou feta el 18 de maig de 1714 i, entre les persones insaculades, hi trobem, per exemple, el resis-
tent del braç militar mossèn Manuel Ferrer i Sitges, com a diputat militar per la vegueria de Vic, i el doctor misser Ildefons 
Plantí, com a oïdor reial per Barcelona, el qual substituïa misser Josep Plantí, jurista català austriacista que redactà obres de 
caràcter històric i polític des de l’exili a Viena. Agustí Alcoberro Pericay, «Memòria, història i pensament polític a l’exili 
austriacista. La crònica de la Guerra de Successió de Josep Plantí», Pedralbes, núm. 23 (2003), p. 325-344.

3. La majoria d’estudis sobre família, patrimoni i poder han hagut de fer la seva incursió particular als llibres de l’ànima; 
és el cas, per exemple, de María Adela Fargas Peñarrocha, Família i poder a Catalunya, 1516-1626: Les estratègies de consoli-
dació de la classe dirigent, Barcelona, Fundació Noguera, 1997.

4. París, Hachette, 1875-1904, tom 4, vol. 8, p. 1401-1418, s. v. sortitio. L’article és escrit per Charles Lécrivain. 
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ven a llurs déus totes les decisions que interessaven el grup social i la voluntat de Déu s’expressava en 
termes de sorteig o per la sort (cleros). Un osset amb un nom dins d’un vas o d’un casc solia ser extret 
per una mà cega, almenys en aparença, i es deduïa que era una divinitat la que designava un home i 
fixava un destí. Aquest procediment no s’aplicà només a temes religiosos. En temps antics s’aplicava a 
tot: govern, administració i justícia. Hom recorria a la sort en moltes circumstàncies: després d’una 
victòria, quan calia repartir un botí; o quan calia alliberar un lot de captius, o quan calia aplacar un déu 
amb sang humana. La sort va adquirir el valor especial d’esdevenir una forma d’elecció. El poder, ve-
nerat en temps llunyans en raó d’un cert parentiu directe amb un déu ancestral, es reproduïa per he-
rència i s’havia de refer quan la línia s’interrompia. Calia, aleshores, remetre al déu la cura d’indicar el 
seu legítim successor i declarar qui mereixia ser anomenat diògenes. Els pretendents eren presentats 
per llurs partidaris i s’escollia per sorteig. La sort és, veritablement, segons una expressió de Plató, un 
«judici de Déu». A l’Atenes de Pèricles, el desplaçament de l’aristocràcia encetà el procediment del 
sorteig de molts càrrecs públics entre tots els ciutadans lliures, ja que es considerava que tots ells te- 
nien els mateixos drets polítics. 

Des de l’antiguitat i des de l’edat mitjana fins a l’edat moderna, existiren sistemes electorals i els 
juristes hi pensaren més d’un cop. No és la meva intenció aturar-m’hi; a títol d’exemple, poso el cas 
d’Althusius (1557-1638), en el context històric de l’alçament dels Països Baixos, un teòric i defensor 
dels drets polítics de les comunitats polítiques contra l’absolutisme. De formació germànica, en tot 
moment tenia el fet imperial coetani al cap. No podem oblidar que l’Imperi germànic tenia un col·legi 
electoral que en teoria era decisiu en l’elecció de l’emperador i que hi va conviure una realitat híbrida, 
entre el sistema hereditari i el sistema electoral. La lectura de la seva Politica methodice digesta atque 
exemplis sacris et profanis illustrata (1614 [1603]) permet observar què hi podia haver del passat greco-
romà en les formes de representació i els sistemes electorals de les societats medievals i modernes de la 
geografia europea de la seva època. Les paraules més decisives en l’obra d’Althusius en relació amb  
la representació i l’elecció fan referència als èfors. «La naturalesa de la representació com a procés 
participatiu de govern», escriu el seu estudiós Thomas O. Hueglin, «és particularment òbvia en el 
discurs d’Althusius sobre els anomenats èfors, els quals, en analogia amb els consellers de les ciutats o 
dels estats provincials, formen l’administració de la consociació universal conjuntament amb el ma-
gistrat suprem» (la traducció és meva).5 És en el marc del paper exercit per aquests èfors que Althusius 
planteja la qüestió electoral. Althusius, partidari de poders constituïts petits, era conscient de la diver-
sitat electoral: «eligunturaut et constituuntur eiusmodi consensu totius populi tributim, centuriatim, 
curiatim vel viritim vel sorte secundum cujusque regni naturam vel consuetudinem hoc est suffragiis 
totius populi de ephoro constituendo, collectis per centurias, tribus, vel collegia in quae populus est 
distributus, vel inquam, viritim, per singulorum capita et suffragia vel sorte».6 Els èfors havien de ser, 
doncs, elegits per consentiment del poble sencer i, segons la natura i el costum de cada reialme, a través 
dels vots recollits en divisions centurials, tribus o col·legis, els èfors serien determinats per mitjà del 
nomenament superior, de la cooptació col·legial o de la sort. Segons Hueglin, els èfors d’Althusius 
constitueixen la contrapartida del magistrat suprem en un sistema constitucional de controls i equili-

5. Thomas O. Hueglin, Early modern concepts for a late modern world: Althusius on community and federalism, Ontario, 
Wilfrid Laurier University Press, 1999, p. 146.

6. Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata, ed. facsímil, Aalen, Scientia, 1961, cap. XVIII/59,  
p. 295 (text original publicat per Herbornae Nassoviorum el 1614). En anglès a Thomas O. Hueglin, Early modern..., p. 146. 
Existeix traducció en espanyol de la Politica d’Althusius amb introducció i notes crítiques de Primitivo Mariño (Madrid, Centro 
de Estudios Constitucionales, 1990). 
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bris ben presents en el constitucionalisme calvinista; cal evidenciar aquí, però, que en societats amb un 
sistema paccionat com el català, no hi calia cap calvinisme per disposar d’aquests contrapesos. Tot i la 
seva preocupació envers la responsabilitat política en un procés de mediació entre el poble organitzat 
i el mandat del govern, la inquietud d’Althusius no era la legitimitat formal del sistema electoral. De 
fet, estava familiaritzat amb la cooptació, la qual, per exemple, existia com a sistema electoral tant a 
Württemberg com a Saxònia.7 També cal recordar que el sistema electoral s’emparà negativament de 
la monarquia polonesa, però que exercí altres papers menys aristocratitzants en altres espais polítics; 
així, aquesta idea adquirí caràcter subversiu al regne d’Aragó i a la mateixa Catalunya, aliena, però, a 
l’experiència vidriosa de Casp.

Per més estrany que ens sembli, la insaculació ha tingut un llarg predicament històric. En ple se- 
gle xix, entre 1857 i 1858, el marquès de Miraflores, aleshores senador a Madrid, defensava un projec-
te de llei d’insaculació per «conveniencia pública». «No me pareció», escriu, «esto temerario al consi-
derar cuán distante se halla el país de aquella situación normal que yo deseo como el que más, en la que 
las leyes sean superiores a las pasiones y a los partidos, lo que hoy no sucede.» Amb aquest projecte, 
que comportava suspendre, almenys per un temps, el principi d’elecció vigent, pretenia «evitar el 
completo descrédito de las formas representativas».8 

Encara no fa gaire, Carles Boix, catedràtic de política i afers públics de la Universitat de Princeton, 
després de verificar els rèdits de la política, que situa en «les connexions personals que els polítics ad-
quireixen durant la seva carrera parlamentària i pública i que fan servir als seus despatxos i consulto-
ries un cop tornen a la vida privada», per «evitar l’esclerosi i la ruïna que progressivament es mengen 
un país governat per favors personals» i davant les dificultats d’unes normes culturals virtuoses, uns 
líders impecables i unes institucions transparents, proposa «altres normes i pràctiques que, al meu 
entendre, farien més servei. Primer, la introducció de límits en la reelecció de mandats polítics, gra- 
dualment més estrictes en funció del valor del càrrec. I, segon, l’establiment d’un sistema d’elecció per 
loteria en una bona part de la constel·lació de consells i comitès que hi ha a la Generalitat». «Aquesta 
elecció aleatòria, que es podria realitzar entre els centenars o milers de professionals i experts de cada 
ram, tallaria de soca-rel el sistema d’interdependències personals existents i liberalitzaria, en el sentit 
més vàlid de la paraula, Catalunya.» A més de recordar la pràctica del Consell de Cent, Carles Boix 
recorda l’ús d’aquest sistema, juntament amb votacions convencionals, a Atenes i Venècia, «preci- 
sament perquè sabien que una república mor ofegada si no mata les camarilles i faccions que tan fàcil-
ment es formen en un país petit».9

Per no anar més lluny, cal saber que, per la Llei orgànica 5/1985, la insaculació és el procediment 
de designació d’alguns vocals de les juntes electorals pel Consell General del Poder Judicial. 

La qüestió de la representació política ha portat la historiografia a estudiar sobretot les diverses 
formes corporatives de l’Europa medieval i moderna fora de la monarquia, buscar-ne els orígens, ex-
plicar llur funcionament i funcions i situar on es trobava la capacitat de decisió en la vida política i 

7. F. L. Carsten, Princes and parliaments in Germany, Oxford, Clarendon, 1959, p. 16, 233 i 432. 
8. Discursos pronunciados por el senador Marqués de Miraflores en las legislaturas de 1857 y 1858: Sosteniendo su pensamien-

to y proyecto de ley sobre insaculaciones, Madrid, Imprenta de F. Sánchez, 1858, p. 3-4. Dec a Josep Fontana el coneixement 
d’aquests Discursos.

9. Carles Boix, «Les rendes de la política», Avui (24 novembre 2009), p. 22. No era ben bé aquesta la visió dels nostres 
historiadors demòcrates, dits romàntics, com Antoni Rovira i Virgili: «el procediment de la insaculació», escrivia tot conside-
rant que l’extracció de Pau Claris havia estat una sort forçada, «oferia el gravíssim perill de posar al capdevant de les corpora- 
cions de la terra, en hores decisives, homes incapassos». Antoni Rovira i Virgili, Pau Claris: Estudi biogràfic i històric, Barce-
lona, Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 1922, p. 18. 
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administrativa, començant pel vot a l’impost. La vida parlamentària i les ciutats han centrat la majoria 
d’aquests estudis. 

cooptació i inSaculació. algunS exempleS europeuS

Thomas Noël Bisson demostra els precedents polítics assemblearis anteriors a 1302-1303 al Llen-
guadoc, dins una pràctica especialment fructífera entre 1269 i 1275, i no s’està de dir que «comunitats 
religioses i ciutats han estat representades en assemblees, sovint indirectament i informalment, però 
algunes vegades directament i d’acord amb fórmules romanocanòniques de representació judicial» 
que fan evident una vigorosa vida associativa. Potser és la llei romana la que millor explica això, es-
criu Bisson, la qual atribuïa un caràcter representatiu als oficials municipals, tant si ells tenien poder 
de procuració com si no. «A finals del segle xiii, els professors de lleis tolosans parlaven dels cònsols 
com a representants de la seva ciutat i també consideraven els ciutadans com a legalment responsa-
bles dels actes dels seus oficials.» «La representació considerada amb totes les seves formes progressà 
a través del segle xiii» (les traduccions són meves). La pràctica electoral urbana en el nomenament de 
diputats de Lunèl, Lodeva i Viviers, entre d’altres, per a la convocatòria de Montpeller de juliol  
de 1303 demostraria, segons Bisson, que l’articulació de les nocions de majoria i representació en els 
mandats ja considerava procediments subtils de consciència madura, i, per tant, forçosament ante- 
riors. «La procuració romanocanònica per individus i corporacions locals havia estat usada en les 
pràctiques judicials del Llenguadoc des de 1200 i en els consells eclesiàstics de mitjan segle xiii i du-
rant el quart de segle posterior a 1250 s’havia introduït en les assemblees seculars. Els precedents re-
ligiosos pogueren ser influents però això no pot ser demostrat amb certesa» (la traducció és meva). 
És cert que no és fàcil mesurar els efectes de les lleis canonicoromanes en les pràctiques corporatives 
en èpoques reculades, però Thomas Noël Bisson sí que té clar que l’ensenyament del dret al segle xii 
a Montpeller i a Tolosa vol dir la proximitat del Llenguadoc en el despertar de les lleis romanes, que 
pot ser una clau significativa de la consciència de la representació a la zona.10 Aquesta qüestió ha 
merescut treballs com una trobada sobre dret i pràctiques dites franceses en el poder entre els se- 
gles xi i xv, que ha començat a observar l’impacte real del dret romà i canònic sobre les pràctiques 
polítiques, tot i les dificultats de verificació documental, tant per les gloses i les al·lusions al veritable 
saber i a la utilització efectiva, com per l’activitat del rei i de les assemblees municipals.11

Les pràctiques consulars del Llenguadoc han estat objecte de molta discussió. Per a l’historiador 
de les institucions Paul Dognon, aquestes foren fruit d’un espontaneisme local; en canvi, Roger Li-
mouzin-Lamothe, l’historiador de Tolosa, que descartava qualsevol persistència municipal romana, 
afirmava la influència dels consolats italians, i en el cas de Tolosa, remarcava la influència genovesa. 
Per a Roger Limouzin-Lamothe, el Llenguadoc imitava la Llombardia. Albert Rigaudière, que consi-
dera les ciutats llenguadocianes «héritières d’une tradition romanisante», ha destacat que «elles l’ont 
largement utilisée, puisant en elle concepts et techniques pour forger leur propre organisation 
institutionnelle».12 La tradició antiga, com en el cas de la Bigorra; la influència italiana, com en el cas 

10. Thomas Noël Bisson, Assemblies and representation in Languedoc in the thirteenth century, Princeton University Press, 
1964 (les citacions són en les p. 289-310).

11. Jacques Krynen i Albert Rigaudière (dir.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècles), Presses 
Universitaires de Bordeaux, 1992.

12. Albert Rigaudière, Gouverner la ville au moyen âge, París, Anthropos, 1993, col·l. «Historiques», p. 158; en aquest 
sentit s’expressen també Paul Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, du 13e siècle aux 
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de Tolosa; la vulgarització del dret romà fonent-se dins el costum, en el conjunt del Llenguadoc, i 
l’aparició d’un primer renaixement del dret romà, com ho testimonia el cas de Montpeller, tot ha 
pogut influir en el desenvolupament de les estructures institucionals i les seves pràctiques, en les quals 
el príncep ni és el sol legislador ni està en condicions de cobrar impostos sense consens ni autorització, 
i una cosa i l’altra impliquen cossos institucionalitzats. 

Hi ha d’haver efectivament un enllaç entre representació i sistema d’elecció, que es manté molt 
sovint en l’obscuritat. Un terreny privilegiat d’observació és el món urbà. El món urbà ofereix exem-
ples molt primerencs de cartes reials que consideren l’existència d’un sistema electoral en els cossos 
urbans. La concessió de Pere I de Catalunya-Aragó atorgada a Montpeller el 15 d’agost de 1204 ja 
parla de dotze «viri jam electi ad consulendam communitatem».13 

Hi ha una cronologia en el procés de formació del règim consular del Llenguadoc. Segons Pierre-
Clément Timbal, aquest sistema seria d’origen aristocràtic però fruit de l’afebliment de la feudalitat  
i de l’impuls de les noves forces econòmiques, en especial de la classe mercantil, mal organitzada al 
segle xii i encara de penetració feble en l’organització municipal del segle xiii, alentida per la derrota 
albigesa i la incorporació del territori al reialme de França.14 

Els exemples que posa Pierre-Clément Timbal15 de Tolosa, Avinyó, Arles, Narbona i Nimes mos-
tren l’existència d’unes ciutats amb un sistema preconsular impregnat de feudalitat, dins el qual el 
senyor prenia consell de boni viri, prohoms, capitulars o cònsols sortits de l’aristocràcia urbana, i, a 
l’adveniment del sistema consular, aquests cavallers foren els qui, a desgrat seu, cediren el lloc a la re-
presentació burgesa. A Avinyó, als quatre cònsols nobles existents el 1146, se n’hi adjuntaren quatre 
de burgesos a final de segle; a Arles, hom hi troba quatre cònsols cavallers per la ciutat (cité) i vuit 
burgesos per la vila (bourg); a Narbona i a Tolosa, sis cònsols de la cité i sis del bourg. A Nimes s’obser-
va una juxtaposició de consolats: al costat dels quatre cònsols nobles de les Arenes de 1144, hom veu 
aparèixer el 1198 quatre cònsols burgesos de la cité, i el 1207 ambdós sectors s’uneixen contra el com-
te de Tolosa i unifiquen el consolat de Nimes. En el curs del segle xiii, emergia una oligarquia muni-
cipal que volia controlar el reclutament dels cònsols. «La classe dirigeante emploie des moyens plus 
réguliers pour conserver le pouvoir dans la ville et l’étude du mode de désignation des consuls est à cet 
égard pleine d’intérêt.»16 La lliure elecció per l’assemblea general era un sistema rarament usat, però 
hom el troba a Carcassona o als consolats del Lauraguès, entre altres llocs. Però arreu era una veritable 
aristocràcia organitzada la que dirigia la ciutat i delegava directament les funcions a uns representants. 
El més sovint, foren les fórmules de cooptació, més o menys matisades o escandaloses, les adoptades. 
Paul Dognon constatà que la cooptació fou el sistema més estès de reclutament dels cònsols. El consell 
sempre tenia un paper preponderant en la designació dels cònsols i la seva composició oligàrquica 
suscità reaccions. En molts consolats, el consell fou obligat a adjuntar, per procediments diversos,  
els prohoms dels barris encarregats de repartir i recaptar els impostos i, sobretot, els representants  

guerres de religion, Tolosa, 1895, p. 72-84; Roger Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire 
(1120-1249): Étude historique et critique suivie de l’édition du Cartulaire du Consulat, Tolosa, Édouard Privat, 1932, p. 107-112. 

13. Albert Rigaudière, Gouverner..., p. 123.
14. Pierre-Clément Timbal diu seguir M. Dupont en aquesta afirmació. «Les villes de consulat dans le midi de la France. 

Histoire de leurs institutions administratives et judiciaires», Recueils de la Société Jean Bodin (Brussel·les, Editions de la Librairie 
Encyclopédique), tom vi (1954), La ville. Première partie. Institutions administratives et judiciaires, p. 343-370.

15. Pierre-Clément Timbal, «Les villes de consulat dans le midi de la France. Histoire de leurs institutions administratives 
et judiciaires», Recueils..., tom vi (1954), p. 343-370.

16. Pierre-Clément Timbal, «Les villes de consulat dans le midi de la France. Histoire de leurs institutions administratives 
et judiciaires», Recueils..., tom vi (1954), p. 366.
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dels oficis per a la deliberació dels afers més greus. A Tolosa, el consell del comú esdevenia consell 
general quan les circumstàncies ho reclamaven. Però la gent d’oficis no s’acontentava amb això i volia 
participar en la designació dels cònsols. En els consolats més importants, els oficis van reeixir a fer-se 
reconèixer políticament llur pes en l’economia urbana. A Montpeller, designaven els consellers i par-
ticipaven amb els cònsols sortints en la tria dels nous cònsols. A Lió, aconseguiren acaparar el consolat, 
ja que els cònsols anomenaven cada any els mestres d’oficis, els quals, en un nombre aproximat de 
cinquanta, eren els encarregats de designar els cònsols de l’any següent. Això no modificava del tot 
l’aspecte del domini del consolat per l’oligarquia. Si bé aquesta certament s’ampliava, no deixava de 
ser una minoria. Segons Rigaudière, a la noblesa urbana i a la rica burgesia propietària de béns rurals, 
s’hi afegia la burgesia mercantil i la classe de la gent d’oficis, però era una modificació més constitucio- 
nal que no pas una mutació social.17

La participació en la gestió de la vida municipal vinculada a la formació dels grups socioprofes- 
sionals té traducció en els mecanismes de designació de les magistratures. Rigaudière explica que, en les 
ciutats del Llenguadoc, el sistema d’elecció dels magistrats urbans era complex i divers i la participació 
en la tria dels edils i els consellers estava molt lligada al joc de les professions en la jerarquia i la força 
socioeconòmica municipal. Les monografies urbanes en solen parlar, però hi dediquen poc espai: «Les 
études de détail sont rares. Une éstude d’enseemble sur la question serait tout à fait souhaitable».18 Ara 
bé, les professions no foren sempre quadres electorals. Fins i tot en les ciutats on, a la segona meitat del 
segle xiii, les professions van reeixir a organitzar-se en escales, el pes que tenien en la designació de les 
magistratures municipals sovint restà molt feble. Dins els diferents procediments de tria mantinguts, 
el més sovint és la cooptació el dominant. Assegurada per l’oligarquia instal·lada, la cooptació triom-
fava obertament al segle xiv. En els consolats antics, particularment els més grans, l’assemblea subsis-
tí, però amb la forma de parlement croupion, i es mantingué algun ritual d’aclamació. Al segle xiii, a 
Pesenàs, sense poder apreciar bé el procediment electoral, s’observa un marge d’intervenció de la co-
munitat en una elecció per a la universitat, segons una majoria de dos terços, i molts textos, com els  
de 1292, parlen d’incidents i batusses. La supressió de tota intervenció de la universitat, fins i tot amb 
la forma d’una aclamació dels candidats escollits pels cònsols sortints, en consagrà la despossessió 
política. Els cònsols i consellers encarnaren des d’aleshores suficientment la comunitat per poder in-
vestir ells mateixos els successors de llurs funcions. La tendència, doncs, fou la substitució de l’elecció 
dels cònsols per la cooptació, tot i que en alguns casos era indispensable la sanció de la universitat que 
restà reduïda a la disciplina dels cònsols. A Pesenàs, quan triomfà al segle xiv la cooptació, els mem-
bres del col·legi electoral eren escollits en nombre de vuitanta pels cònsols sortints i aquests vuitanta 
delegats s’acontentaven d’aclamar uns cònsols i uns consellers escollits, de fet, per llurs predecessors 
en el càrrec.19 

Tots els consolats creats al segle xiv, escriu Monique Bourin, comporten una designació dels còn-
sols per una cooptació més o menys àmplia, segons si els cònsols i consellers adjuntaven o no al cos 
electoral un grapat més o menys extens d’habitants. En els consolats creats al segle xiv, ni tan sols hi 

17. Albert Rigaudière, Gouverner..., p. 213-214. 
18. Albert Rigaudière, Gouverner..., p. 178. Tenim algun exemple prou interessant, com el d’A. Coissac, Le consulat a 

Limoges au xvie siècle, Limoges, F. Plagnes, 1937, el qual dedica les p. 27-37 al sistema d’elecció dels cònsols des dels orígens fins 
al segle xvii.

19. Monique Bourin, Villages médiévaux en Bas-Languedoc: Genèse d’une sociabilité (xe-xive siècle), vol. 2, La démocratie 
au village (xiiie-xive siècle), París, L’Harmattan, 1987, p. 174-180. 
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va subsistir l’aclamació per l’assemblea dels candidats cooptats.20 Aquest pas de l’elecció a la cooptació 
ha estat interpretat per Henri Eugène Sée com a fruit, en bona part, de la ingerència de Lluís XI en el 
sistema electoral municipal, dins un procés de voluntat reial de transformar els magistrats municipals 
en funcionaris del rei, tot arruïnant —diu— l’existència política de les ciutats. Els cossos ja no sortien 
de l’elecció, sinó que ells mateixos es reclutaven per la via de la cooptació. Des d’aleshores, segons 
Henri Eugène Sée, el poder va començar a pertànyer a una estreta oligarquia de burgesos de la qual el 
rei se servia per tal d’explotar més durament la resta de la població urbana.21

Sigui com sigui, a la França llenguadociana, no hi trobem insaculació pròpiament dita. Els casos del 
segle xiii, que explica en un cert detall Albert Rigaudière, de Montpeller i Nimes són formes alambina-
des de cooptació amb procediments parcials a sort. En el cas de Montpeller, el seu primer reglament 
conegut, de 1204, ja és molt sofisticat: els dotze cònsols sortints eren cridats a designar cinc caps per 
ofici; d’aquesta designació, en resultava un total de trenta-cinc persones, i aquestes trenta-cinc perso-
nes en designaven a sort set d’entre elles. Aquestes set més els cònsols sortints reclutaven cinc candidats 
per a cadascun dels dotze escons consulars, i d’aquests seixanta, en sortien els dotze per cooptació. A 
Nimes, que d’ençà de 1272 desplaçà la participació dels oficis, hi jugava una combinació d’interessos 
entre els cavallers del castell de les Arenes i els burgesos de la cité. La cura del nomenament de la magis-
tratura urbana era confiada als cònsols de la ciutat i el castell, els quals, assistits dels seus consellers, 
designaven quatre edils pel castell i quatre per la ciutat. Només en cas de litigi, el recurs a la sort inter-
venia per determinar els noms dels escons consulars del castell; si el litigi era en relació amb els noms 
dels cònsols de la ciutat, el nomenament es resolia amb una reunió de consens dels cònsols de totes 
dues comunitats.22

Ja fa anys que James Amelang va estudiar el règim polític de Barcelona tot comparant-lo amb el de 
les ciutats italianes. James Amelang va observar com l’evolució del poder a Itàlia s’explicava fonamen-
talment per l’exclusió dels gremis del poder de les ciutats, després de lluites aferrissades.23 Amb tot, 
Amelang no entrava en el tema dels sistemes electorals. Tant la historiografia francesa com la catalana 
han repetit que llurs viles i ciutats reprodueixen models italians; per aquesta raó, tracto de fer-ne un 
tast. Els models de la Itàlia moderna nascuts en el marc de les ciutats estat medievals ho deixen de ser 
per esdevenir repúbliques o senyories territorials als segles moderns; amb tot, hereten els complexos 
quadres institucionals d’origen medieval i unes fórmules electorals sofisticades. La reforma institu- 
cional de la república de Gènova de 1528 ofereix un marc institucional format pel doge biennal; pel 
col·legi dels governatori o Senato, format per vuit membres, també biennal i amb competències judi- 
cials, i pel col·legi dels procuratori o Camera, de caràcter perpetu amb competències financeres, més un 
cos deliberatiu format pel Maggior Consiglio, de quatre-cents membres, i un cos executiu format pel 
Minor Consiglio, de cent membres sortits del Maggior Consiglio, i, finalment, cinc supremi sindicato-
ri, amb funcions de control i de gran influència política. A les magistratures executives, s’hi arribava 
per elecció; a les deliberatives, per sorteggio. Els quatre-cents membres del Maggior Consiglio eren 

20. Monique Bourin, «La crise des institutions municipales dans les villages du Bas-Languedoc pendant la première 
moitié du xive siècle», a Libertés locales et vie municipale en Rouerge, Languedoc et Roussillon: Actes du LVIXe Congrès de la 
Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (Millau, 19-20 juin 1987), Montpeller, 1988, p. 37-47.

21. Henri Eugène Sée, Louis XI et les villes, Ginebra, Slatkine-Megariotis, 1974, p. 368-368.
22. Albert Rigaudière, Gouverner..., p. 179-182. Rigaudière ofereix exemples d’altres poblacions com Alès, Besiers, Mar-

sella, Narbona, Montalban i Càors (p. 182-193).
23. James Amelang, «L’oligarquia ciutadana a la Barcelona moderna: una aproximació comparativa», Recerques, núm. 13 

(1983), p. 7-25.
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extrets a sort entre tots els que hi tenien dret, o sia entre tots els adscrits en el Libro della nobiltà. Estava 
prevista una inscripció anual en el Libro della nobiltà de deu membres: set de la città i tres de les riviere. 
Als consigli, els competia també l’elecció dels càrrecs dels magistrats i oficials, segons un procediment 
particularment complicat quan es tractava del doge. L’admissió a les magistratures estava subjecta a 
normes de rotació i compatibilitat, entre les quals la més important excloïa la presència en una matei-
xa magistratura de dos membres del mateix grup familiar. Era un règim de participació relativament 
ampli, obert a l’ascens correlatiu, que delimitava les competències, que es basava en un complicat 
mecanisme d’elecció i sorteig i que acabà per situar l’equilibri polític en un doble pilar: el doge i tres o 
quatre procuratori perpetui, d’una banda, i els cinc supremi sindicatori, de l’altra.24

Pel que fa a Florència, en els avatars del seu pas de república a principat, quedà més alterada la 
substància que no les formes del poder. Les transformacions del Consiglio Generale instituït el 1494 
foren el fet més decisiu dels canvis polítics. El seguiment analític d’aquest Consiglio revela una gran 
inestabilitat vinculada a successives onades de depuració i simplificació, a causa de les seves impor-
tants competències en el terreny legislatiu i en el terreny de l’elecció dels ciutadans que havien de ser 
imborsati per al sorteig de les magistratures superiors del govern. Els tres principals òrgans de govern, 
els tre maggiori, la Signoria, els dodici buoni uomini i els sedici gonfalonieri delle compagnie cittadine, 
eren nomenats per mitjà d’un sorteig final després de passar pel sedàs de les faccions en el poder. A 
final del xv, prop de trenta-dos mil florentins sobre noranta mil podien aspirar a formar part del Con-
siglio, organitzat en Consiglio Maggiore, amb funcions legislatives i electives, i en Consiglio degli  
Ottanta, amb competències administratives i de supervisió de l’executiu. El 1530, però, se segellava el 
final de les pràctiques republicanes. La subsegüent reforma de 1532 establia un Consell de dos-cents 
membres i un Senat de quaranta-vuit membres triats d’entre els dos-cents anteriors. Quatre ciutadans 
elegits d’entre els quaranta-vuit del Senat, amb el nom de consellers, substituïen la Signoria, i com a cap 
d’aquests quatre consellers, en lloc del gonfaloniere de justícia, emergia el duca, a semblança del doge 
de Venècia però amb drets hereditaris. Els membres dels dos consells eren nomenats pel duca i vitali-
cis. Els quatre consellers, elegits cada tres mesos pel Senat, sortien de la votació de dotze accoppiatori 
(habilitadors) sortits també d’entre els quaranta-vuit, i aquests quatre consellers, presidits pel duca o 
el seu lloctinent, constituïen el Magistrat Suprem. El Senat esdevenia una institució decisiva, ja que li 
competia també la designació dels oficials de la ciutat i el seu territori, després d’un procés d’insacula-
ció (imborsazione) i extracció a sort dels més votats.25

La història institucional veneciana és la derrota, en el segle xii, de les aspiracions d’una monar-
quia hereditària per part del dux amb el suport d’una pretesa democràcia del poble i, com a contra-
partida, el reforçament del Maggior i el Minor Consiglio, en el curs del segle xiii, en un llarg i atzarós 
procés. Ambdós organismes consiliaris eren designats per un nombre restringit i variable d’electors, 
a raó d’una quantitat equivalent per quarters de la ciutat, i ambdós representaven l’oligarquia patrícia 
de la república. En teoria, l’accés al Maggior Consiglio estava obert a tothom; això sí, a la discreció dels 
electors dels quarters. Encara que la llei impedia que una nissaga tingués més de quatre membres al 
Maggior Consiglio, aquest, el 1261, amb 242 membres, estava format per vint-i-set famílies. Tant  
el Maggior com el Minor Consiglio eren renovats anualment. La necessitat de fer del Maggior Consi-
glio un aparell operatiu obligà a la creació de la delegació de la Quarantia. Tot i l’amplitud restringida, 
des de 1286 l’aristocràcia havia intentat tancar l’accés al Maggior Consiglio als nouvinguts, però no 

24. Claudio Costantini, La Repubblica di Genova nell’età moderna, Torí, UTET, 1978, p. 22-25.
25. Furio Diaz, Il granducato di Toscana: I Medici, Torí, UTET, 1987, p. 1-21 i 50-53.
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fou fins al 1297 que s’imposà la famosa llei de la serrata del Maggior Consiglio, per la qual només eren 
elegibles aquells que n’haguessin format part els darrers quatre anys i tots aquells el nom dels quals 
aconseguís les dotze boles d’or o vots de la Quarantia. Tres electors estaven encarregats de redactar 
anualment una llista de candidats entre aquells que durant els darrers quatre anys no n’haguessin 
format part, per sotmetre-la als dotze vots de la Quarantia. Tot i així, el 1322 esdevingué norma pro-
posar només noms de nissagues que en algun moment des de 1172 n’haguessin format part, i no es 
tardà a redactar una matrícula o registre oficial (1315), el qual el 1506 seria anomenat Libro d’oro, on 
eren inscrits els membres de les famílies venecianes amb drets a tenir accés al Maggior Consiglio. La 
reforma tingué com a efecte immediat un augment del nombre de membres inscrits en el llibre: 1.212  
el 1340, 1.330 el 1437, 1.570 el 1490 i 1.671 el 1510. Amb tot, el fet significatiu és que prop de dues-
centes famílies privilegiades, que d’altra banda no és poc, monopolitzaven el govern de la república. 
El Minor Consiglio, que tenia funcions executives al costat d’un dux que, per governar, havia de 
prestar jurament (promissio), comptava també amb l’originari Consiglio dei Pregadi, és a dir, el Senat, 
triat pel Maggior Consiglio. La necessitat de garantir la serrata enfront de qualsevol intent conspiratiu 
donà lloc a la institució del Consiglio dei Dieci, nascut arran de la conspiració de 1310 i instituciona-
litzat definitivament el 1335, elegit per un any, no reelegible el següent, entre els més il·lustres patricis 
del Maggior Consiglio, amb uns capi dei Dieci (tres dels Deu) renovats cada mes. Amb els Dieci es 
tractava de garantir el manteniment del règim oligàrquic. Venècia s’endú la palma en complicades 
cauteles electorals. El Maggior Consiglio designava la majoria dels magistrats, des del dux fins als se-
nadors i des dels Dieci fins als governadors civils del nivell més baix. Les grans competències del 
Maggior Consiglio en matèria electoral obligaren a aplicar complicats mecanismes d’elecció, entre els 
quals la tria dels electors i la tria a sort es combinaven a través d’una successió d’escrutinis per evitar 
maniobres interessades i per garantir una suposada imparcialitat i acabar designant quatre candidats 
amb completa responsabilitat de tria. La combinació més complexa i significativa era l’elecció del 
dux. Segons el reglament de 1268, amb una sèrie successiva de ballottaggi, en la qual es combinaven 
sàviament les propostes i el judici dels electors, s’arribava, després de cinc o sis escrutinis o tries a sort, 
a constituir un cos d’onze electors d’entre els membres del Maggior Consiglio; aquests onze encara 
no nomenaven el dux, sinó que escollien les quaranta persones que l’anomenaven, després d’uns 
formalismes dignes d’un conclave i segons una majoria d’almenys vint-i-cinc vots. Després, fins al 
segle xv, encara era presentat al poble amb un «Questo xe missier lo Doxe, se ve paixe», darrera resta 
d’una vella sobirania popular.26 El nostre sistema electoral històric no fou tan sofisticat, però és de la 
mateixa naturalesa.

cooptació i inSaculació a catalunya

Els historiadors han posat l’accent, pel que fa al sistema electoral català, en els factors de coneixe-
ment canonicoromans i en la influència italiana. És cert que no podem oblidar, per exemple, les im-
portants relacions dels catalans amb la Universitat de Tolosa. Ramon Sibiuda, llicenciat en dret canò-
nic, fou professor de la Facultat d’Arts de Tolosa27 i Jaume Callís realitzà els seus estudis a la mateixa 
universitat.28 Poc sabem, però, del paper exercit per personatges d’aquesta categoria en les pràctiques 

26. Charles Diehl, La Repubblica di Venezia, Roma, Newton Compton, 2004, p. 74-102.
27. Jaume de Puig, La filosofia de Ramon Sibiuda, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1997.
28. Jesús Lalinde, La persona y la obra del jurisconsulto vicense Jaume Callís, Vic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, 1980.
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institucionals catalanes i poc sabem de la relació entre l’empirisme corporatiu i el coneixement teòric. 
Josep M. Font i Rius ha indicat la gran varietat de sistemes de designació dels magistrats i les autoritats 
en les ciutats catalanes i el paper exercit pels compromissaris designats pels cossos assemblearis dins 
un sistema en el qual prevalia la cooptació, fins que a final de l’edat mitjana comença a implantar-se el 
sistema d’insaculació dels magistrats, directament o a través de compromissaris, sistema que s’imposà 
definitivament durant els temps moderns.29 García Marín confirma la quasi inexistència de la insacu-
lació a Castella i Lalinde considera el sistema d’insaculació propi de la Corona catalanoaragonesa 
(també dels regnes d’Aragó, Mallorca, València i Sardenya).30

Els privilegis municipals són una font magnífica per observar la formació orgànica de les univer-
sitats o municipis i els seus sistemes electorals. L’estudi de Josep Maria Torras sobre els municipis ca-
talans anteriors a la Nova Planta fou dels primers en la nostra historiografia que s’interessaren pel 
tema i que feren una important aportació a la història municipal catalana i a la seva evolució electoral 
en el context de l’evolució de la història municipal europea. El mateix Torras és autor d’un valuós 
treball sobre la qüestió per al cas d’Igualada, en el qual ja parla d’un municipi sota el condomini del rei 
i el monestir de Sant Cugat que conegué una etapa d’elecció directa (govern «a veus», «a més veus» o 
fogueral); que, des de 1381, per privilegi de carrer de Barcelona, s’hi observà un sistema electoral de 
cooptació pel qual els consellers cessants, quan acabaven el seu mandat, proposaven els noms dels seus 
successors i el Consell General de la vila, en teoria, «admetia aquells o los repellia». «Els admetia o els 
repellia» fins que el 1483, per contrarestar la conflictivitat en el si d’un municipi en creixement, s’as-
sajà un sistema que combinava cooptació i procediment insaculatori, però la resistència n’afavorí la 
derogació el 1493, i fins al 1585 Igualada no tingué el seu sistema electoral insaculatori definitiu.31 
Christian Guilleré, que ha estudiat el tema per al cas de Girona, indica que està documentada l’elecció 
directa dels jurats de la ciutat des de 1338-1339, data en la qual observa la primera definició social de 
les tres mans.32 Més tard, per la reforma de 1374, es reduí el nombre de consellers de vuitanta a qua-
ranta-cinc, o sia quinze per mà, pel fet de considerar, com ja s’havia considerat el 1344, que un Consell 
de vuitanta era massa perillós (ubi est multitudo, ibi est confusió), i fent costat a aquesta reducció del 
Consell, s’implantà la insaculació. Guilleré en recorda l’ús a l’antiga Grècia i que el procediment esta-
va en vigor a les diverses ciutats de la Itàlia comunal del segle xiv. El 1374, el rei triava el Consell i 

29. Josep M. Font i Rius, «Les villes dans l’Espagne du moyen âge. Histoire de leurs institutions administratives et judi-
ciaires», Recueils..., tom vi (1954), p. 277-278.

30. «Este tercer sistema», escriu García Marín, «es más utilizado en los municipios de la Corona de Aragón que en los de 
Castilla.» José María García Marín, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevi- 
lla, 1974, p. 161; Jesús Lalinde, Los medios personales de gestión del poder público en la historia española, Madrid, Instituto de 
Estudios Administrativos, 1970, p. 97. Hi ha bons treballs sobre la insaculació al regne de València, com el de David Bernabé 
Gil, Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707, Alacant, 1990, i el de Guillermo Redondo Veintemillas, Las 
corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo xvii, Saragossa, 1982; i ens parla del cas mallorquí Josep Joan Vidal, «El régi-
men municipal en la Corona de Aragón: de la insaculación a la Nueva Planta», a Actas de los XV Encuentros de Historia y Arqueo- 
logía, San Fernando, 1999, p. 51-88. Ernest Belenguer i Empar Felipó han estudiat els contratemps de la insaculació a la ciutat 
de València: el primer en València en la crisi del segle xv, Barcelona, Edicions 62, 1976; i la segona en Insaculación y élites de 
poder en la ciudad de Valencia, València, Alfons el Magnànim, 1996. Pel que fa a Sardenya: Lluís Guia, Sardenya, una història 
pròxima: El regne sard a l’època moderna, Catarroja, Barcelona, Afers, 2012.

31. Josep Maria Torras i Ribé, Els municipis catalans de l’antic règim: 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983, p. 47-55; Josep 
Maria Torras i Ribé, «El procediment electoral per insaculació en el municipi d’Igualada (1483-1714)», Miscellanea Aquala-
tensia (Igualada), núm. 3 (1983), p. 101-132.

32. Christian Guilleré, Girona al segle xiv, vol. ii, Barcelona, Ajuntament de Girona, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 1994, p. 280-282. Els ciutadans i els honrats formaven la mà major; els mercaders, la mà mitjana, i els menestrals, la mà 
menor. 
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lliurava la llista al batlle, el qual rebia l’encàrrec que ell, amb el suport dels jurats que acabaven el man-
dat, fes per manera que la llista sortís33 triada, la qual, en forma de rodolins de pergamí, s’emborsava 
en tres bossots diferents, quinze rodolins per cada mà.

El millor camí d’accés a tota aquesta mena de qüestions són els privilegis. A Max Turull li devem 
l’atenció posada a l’estudi dels sistemes d’elecció de càrrecs en el cas de Cervera entre 1311 i 1430, i a 
través de la documentació, s’hi fa el seguiment dels canvis de la planta municipal i també del sistema 
d’elecció, que és el que aquí interessa. Em limito a situar els factors més importants que el mateix 
Max Turull destaca quan fa el regest dels documents que publica. El 1311 s’instaura un sistema de 
jurats amb consellers escollits a parts iguals entre les tres mans; el 1316 es fixen un seguit de mesures 
que volen regular millor l’elecció dels jurats i evitar la formació d’oligarquies, i el 1331 s’instaura una 
nova organització municipal de quatre paers i vint consellers, completada el 1334, per la qual la vila 
es divideix en quatre quarters i en cadascun han de ser escollits, amb un sistema mixt que combina 
cooptació i insaculació, un paer i cinc consellers. Les posteriors ordinacions ja no alteren el sistema. 
El 1415 es reclama la idoneïtat dels escollits i el 1430 el monarca disposa que els prohoms elegits com 
a paers, l’any següent al seu exercici, actuïn com a consellers, i aquests són elevats a vint-i-quatre. Els 
estudis de Max Turull sobre Cervera han permès endarrerir la data de presència del procediment 
d’insaculació a 1331-1334. Fins ara, la implantació a Mallorca el 1374 havia estat considerada la data 
més primerenca.34 Per aquesta raó, interessen, del document tramès per Alfons III des de Tortosa  
el 10 de setembre de 1331, les paraules següents: «Quam quidem electionem paciariorum in ipsa villa 
sic volumus fieri: quod facta divisione de dicta villa in quatuor partibus, de qualibet quarta parte 
eligantur tres idonei probi homines de melioribus, quorum nomina scripta signatim seu divisim 
includantur in singulis redolinis cere, qui sint equalis forme, ut aliquis non possit proremeditari 
nomen alicuius illorum; et ponantur in ciffo vel scutella plena aque cooperta, et vocetur unus puer 
sex vel octo annorum, qui casu eis occurrat, et qui unum tantum de illis tribus redolinis accipiat; et 
cuius nomen in cera inclusum dictus puer acceperit, sit in illo anno paciarius dicte ville; et hoc idem 
de residuis tribus partibus dicte villa fiat, ut sint quatuor paciarii, qui per totum annum regant, ordi-
nent et procurent negotia dicre ville; et habeant quisque ipsorum paciariorum pro labore suo dicti 
officii ducentos solidos Barchinone tantum. Et subsequenter eligantur decem consiliarii in quarta 
parte dicte ville et, inclusis in cera eorum nominibus, quinque illorum, quos dictus puer primo acce-
perit, sint consiliarii dicti anni; et sic de aliis tribus residuis partibus eligantur, unt sint viginti nume-
ro consiliarii supradicti».35

La implantació de la insaculació sempre anava lligada a una voluntat de clarificació i d’eliminació 
de les bregues. El privilegi de Vilafranca del Penedès del 23 de gener de 1516, a part d’especificar que 
torni el regiment a tres mans, la qual cosa fa pensar si no hi ha també una relació entre definició es-
tamental i implantació insaculatòria, indica que «és mester per apartar tota manera de passions e per 
bé e repós de dita universitat e augment de aquella, que dels regiments sien possats e ordenats en 
forma de enseculació», i el 30 de desembre de 1600 amplia el procediment: «que d’ací avant, tots los 

33. Christian Guilleré, Girona..., p. 282: «El batlle l’ha de fer anotar [la llista] secretament sobre un llibre de la juraria, 
que recorda una mica», escriu Guilleré, «els llibres de matrícules del segle xv, quan el sorteig haurà esdevingut el mode exclusiu 
de l’elecció dels jurats i altres oficials municipals. La cèdula es conserva en una caixa. Tot seguit és descrita l’elecció dels jurats».

34. Christian Guilleré, Girona..., p. 281.
35. Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), ed. a cura de Max Turull i Rubinat et al., Barcelona, Fundació Noguera, 

1991, p. 85, doc. 38. En català medieval dins «Documents per a l’estudi de l’organització municipal i els sistemes d’elecció de 
càrrecs (Cervera, 1311-1430)», Miscel·lània Cerverina, núm. 7 (1991), p. 166-167, doc. 3.
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officis e consell de la dita vila se façen, no per electió, mas per insaculatió y extractió de sorts o 
rodolins».36 

L’acció reial no sempre cal veure-la en termes intervencionistes; més d’un cop, el document reve-
la que són els mateixos veïns que ho demanen, i possiblement això sovint fou així, encara que en el 
document no hi consti. No cal, doncs, ni arribar a Ferran II per trobar insaculacions ni pensar que  
el sistema només era el preferit del rei,37 perquè la documentació revela com és reclamat per les uni-
versitats, com veiem, per exemple, en el cas de Figueres, el 19 de gener de 1499, en què el privilegi ve-
rifica la súplica: «[...] pro parte dictorum consulum, consilii, universitatis et habitatorum dictorum 
ville et termini de Figueriis, fuimus humiliter supplicatis ut ad evitandum dictas dissenssiones, inimi-
cias et odia intestina que ex eadem electione procedunt, quatenus dicta officia deinde fierent et crea-
rentur in dictis villa et terminis de Figueres modo et forma inferius in hoc presenti nostro privilegio 
expressis», i per aquesta raó, Ferran II constituïa «regiment de sacs i de sort o de redolins de boses 
sobre la elecció fahedora de cònsols, consellers, mustasaf, stimadors de vitualles e clavari de la dita 
universitat e terme de aquella». A la insaculació anual, s’hi afegeix la cooptació per faves blanques i 
negres, cada tres anys, a mans dels tres cònsols i els vuit consellers davant de notari, per muntar els 
rodolins de bossa en bossa segons els mèrits i per a l’admissió de nous candidats.38 

És acceptat per la historiografia catalana que el sistema insaculatori s’imposà primer als municipis 
cristians, i es generalitzà a final del segle xv. Ara bé, cal partir d’una àmplia cronologia, segons el pro-
cés d’institucionalització de cada municipi; això suposa un llarg període que pot anar des del cas de 

36. El Llibre Verd de Vilafranca, vol. i, ed. a cura de Jordi Vallès i Cuevas, Jordi Vidal i Pla, Maria Carme Coll i Font i Josep 
M. Bosch i Casadevall, Barcelona, Fundació Noguera, 1992, doc. 10, p. 87-100 (la citació és en la p. 88), i doc. 11, p. 100-110 (la 
citació és en la p. 101).

37. Font i Rius és d’aquest parer: «Ce système, qui s’imposa définitivament pendant les temps modernes, fut les moyen 
par lequel la monarchia, et surtout Ferdinand les catholique, contrôla la vie communale; car dans le nouveau système, les  
rois avaient l’habitude de se réserver la formation des listes de ceux qui devaient être élus. Ainsi, le gouvernement des villes  
était nécessairement entre les mains de sujets fidèles à la Couronne» («Les villes dans l’Espagne du moyen âge. Histoire de  
leurs institutions administratives et judiciaires», Recueils..., tom vi (1954), p. 277), i remet a Jaume Vicens i Vives, Ferran II i 
la ciutat de Barcelona: 1479-1516, Barcelona, Universitat de Catalunya, 1936-1937, 3 v., i en especial també al capítol iv (p. 175) 
del treball Política del Rey Católico en Cataluña (Barcelona, 1940), on Vicens fa el resum del treball anterior. És cert que la llista 
insaculatòria permetia marges de maniobra reials, com la mateixa història ho demostra, però em sembla que l’origen del siste-
ma és un altre i fruit de les necessitats municipals. En altres horitzons europeus, com en el cas del Llenguadoc, la historiografia 
ha tendit precisament a veure en la mera cooptació un sistema oligàrquic prou favorable al rei. Henri Eugène Sée: «Tandis que 
ses officiers poursuivent pratiquement la destruction de l’indépendance municipale, Louis XI use de procédés théoriques pour 
imposer son pouvoir souverain: il s’ingère dans les élections, afin de les diriger à son gré; par des faveurs toutes personnelles, il 
gagne à sa cause les magistrats et les transforme en fonctionnaires de la royauté. Il trouve, en effet, le meilleur système pour 
ruiner dans les villes toute existence politique: il les livre à la domination des corps municipaux. Ces corps ne sont plus issus de 
l’èlection: ils se recrutent par cooptation. Des lors, le pouvoir appartient à une étroite oligarchie de bourgeois, qui agit en toute 
souveraineté, car les habitants ne peuvent plus exercer aucun contrôle sur leur gouvernement» (Louis XI et les villes, p. 368-
369). No sembla pas necessària, doncs, la insaculació per obtenir uns efectes similars. Tot plegat, potser obligaria a pensar en la 
ciutat o vila també com un agent actiu pel que fa a la insaculació, sigui per garantir l’ordre, sigui per garantir les tres mans, o les 
dues coses al mateix temps. 

38. Llibre de Privilegis de la vila de Figueres (1267-1585), ed. a cura d’Antonio Cobos Fajardo, Barcelona, Fundació No- 
guera, 2004, p. 168. En aquest cas, el privilegi també explica com cal guardar els rodolins de llenques de pergamí, els quals han 
de ser iguals de color, pes i forma, i han d’estar en una bossa tancada i segellada amb el segell de la vila i amb un títol a fora. Hi 
ha d’haver tantes bosses titulades com extraccions es determinin: bossa de cònsol en cap, bossa de conseller segon, bossa de 
conseller tercer i bossa comuna de la vila. Les quatre bosses han de ser dipositades dins una caixeta petita amb un pany i clau 
en mans del notari. Aquesta caixeta petita ha de ser dipositada dins una caixa gran no movedissa on hi ha d’haver també dipo-
sitats els privilegis i les escriptures de la vila. La caixa gran ha de tenir tres panys, amb una clau per a cadascun dels cònsols. El 
procediment de la cooptació o insaculació remet a la nostra expressió «són faves comptades».
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Cervera, de 1331, fins al cas de Sant Feliu de Guíxols, de 1803, passant per un seguit de centenars  
de viles en el curs dels segles moderns.39 

Però no només els municipis insaculaven: també ho feien les estructures parroquials o les confra-
ries laborals, i és prou sabut que igualment insaculaven les aljames de musulmans i de jueus. Sovint es 
troba el rei fent-ne el privilegi, però no penso que el rei sigui l’únic agent actiu de la qüestió; la matei-
xa Barcelona, com a senyora, implantà la insaculació a la moreria d’Elx.40 

Pel que fa a la Diputació, també a final del segle xv adoptaria plenament aquesta forma electoral.

conSideracionS Sobre l’origen i leS competèncieS de la diputació 

La Diputació del General neix vinculada a la vida parlamentària de la Cort General i a la funció de 
recaptació del donatiu per a la monarquia. Inicialment de caràcter eventual, es consolidà i esdevingué 
organisme permanent d’ençà de 1356 i 1375.41 

En darrera instància, doncs, el donatiu reial va ser l’origen de la Diputació del General. Concebut 
pels estaments com una gràcia i no pas com una obligació, els braços van fer ús del donatiu per recla-
mar contraprestacions al sobirà, des de la resolució dels greuges fins al control de l’observança del dret 
a través precisament de la resolució d’aquests greuges. El 1283 se segellà el pactisme, pel qual la mane-
ra de legislar de Catalunya exigia al monarca comptar amb el consentiment de la «major i més sana 
part» de la seva Cort.42 La petició de donatius, dels quals Manuel Sánchez i Pere Ortí consideren im-
portant una cisa de 1288 per ser el primer tribut recaptat i administrat per una comissió delegada 

39. Miquel Borrell Sabater, «Les lluites pel poder municipal entre el monestir i la vila de Sant Feliu de Guíxols: la insa-
culació de l’any 1803», Estudis sobre el Baix Empordà, 16 (1997), p. 11-124. 

40. Sobre la insaculació en organismes no municipals, Joaquim Maria Puigvert, Església, territori i sociabilitat als se- 
gles xvii-xix, Vic, Eumo, 2001, p. 148-154; Ramon Miró i Baldrich, «Les confraries també insacularen», Miscel·lània Cerveri-
na, núm. 8 (1992), p. 217-224; Rossend Casallarch, Història del Gremi de Paraires i Teixidors de Moià, Barcelona, Gràfiques 
Ister, 1993, p. 9 i 22-25; Margarita Tintó, La història del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona: Any 1380, Barcelona, Gremi de 
Serrallers i Ferrers de Barcelona, 1980, p. 58; Ánchel Conte Cazcarro, La aljama de moros de Huesca, Osca, Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses, 1992, p. 25-60; Josep-David Garrido i Valls, «Barcelona senyoria de mudèjars: la introducció de la  
insaculació a la moreria d’Elx», a III Congrés d’Història de Barcelona: La ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història: Barcelo- 
na, 20, 21 i 22 d’octubre de 1993, vol. i, p. 177-180; M. Teresa Ferrer i Mallol, «L’alfaquí Mahomat Alhaig i la lluita pel poder 
a la moreria d’Elx (1448-1457)», Revista d’Història Medieval, núm. 12 (2001-2002), p. 185-240; E. Mirambell Belloc, «Docu-
mentos para el ordenamiento jurídico y económico del barrio judío de Gerona (siglo xv)», a Per a una història de la Girona 
jueva, vol. ii, ed. a cura de David Romano, Girona, Ajuntament de Girona, 1988, p. 1466-1467, i sobretot pel que fa a l’aljama 
jueva de Girona, Jaume Riera i Sans, «La comunitat de jueus de Girona i la seva organització (segles xii-xv)», a Temps i espais 
de la Girona jueva: Actes del Simposi Internacional celebrat a Girona, 23, 24 i 25 de març de 2009, Girona, 2011, col·l. «Girona 
Judaica», núm. 5, p. 11-33.

41. M. Teresa Ferrer i Mallol, «Origen i evolució de la Diputació del General de Catalunya», a Les Corts a Catalunya: 
Actes del Congrés d’Història Institucional, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, p. 152-159. 

42. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació del General de Catalunya (1413-1479), Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, 2004, p. 85 i 92. Tota la historiografia posa en relleu el caràcter restringit estamental 
d’aquesta visió del vot. Com expliquen Joan Egea Fernández i Josep Maria Gay i Escoda, els vots no es comptaven sinó que es 
pesaven, segons es desprèn de Callís, per tal com aquests es valoraven en termes estamentals i no per nombre: «Eficàcia de les 
normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta», Revista Jurídica de Catalunya, 
vol. 78, núm. 2 (1979), p. 249-294, i vol. 78, núm. 3 (1979), p. 505-586. També hi ha altres reflexions, com la de Pietro Costa, 
que assimila pars valentior a sanior pars i ens reenvia a la necessitat d’assumir la idea medieval de representació com a praesen-
tatio identitatis, una representació fonamentada sobre la unitat del cos i no sobre la distinció de realitats diverses actuant l’una 
en substitució de les altres. La representació identitària, ens diu, pressuposa la identitat de la part en el tot (Civitas: Storia della 
cittadinanza in Europa: 1. Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma, Bari, Laterza, 1999, p. 27).
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nomenada per la Cort General,43 es repetí els anys següents amb el nomenament de comissions dele-
gades de nou membres que no tingueren continuïtat. L’elecció d’aquests diputats de nombre variable 
era feta per la Cort General amb la participació paritària del rei i els braços. La guerra amb Castella 
entre 1356 i 1375 va ser decisiva en la constitució de la Diputació com a organisme permanent.44 En el 
curs d’aquest tram cronològic, la Cort General de Cervera de 1359 va començar a fer les primeres re-
glamentacions relatives a la composició i a les funcions dels diputats, la de Montsó de 1362-1364 fixà 
els tributs (drets del General o generalitats) i la de Barcelona de 1364-1365 establí les competències de 
la nova institució en deute públic (competències en l’emissió de censals). Aquests censals foren deci-
sius en la consolidació definitiva i permanent de la Diputació,45 per tal com la gestió dels censals exigia 
la continuïtat de l’organisme.

Són difícils les aproximacions comparatives en aquest terreny, tot i els reclams d’història compa-
rada com els que feia Bloch el 1928 i ens recorda Bisson el 1964.46 És prou difícil fer un estudi com- 
paratiu europeu de la Diputació del General. Thomas Noël Bisson explica que en el Llenguadoc de 
l’edat mitjana les diputacions consulars d’ofici eren habituals en la Cort General agenesa.47 Aquesta 
pràctica adoptada a molts llocs del Llenguadoc sobrevisqué fins i tot en l’etapa més tardana dels estats. 
J. Russell Major, en ple Renaixement, verifica com els estats assumeixen formes definides al segle xiv 
i arriben a anomenar síndics per tal de protegir llurs interessos i comitès per actuar en nom seu quan 
no tenen sessions, i com aquests comitès desenvolupen les seves pròpies burocràcies, estableixen ar-
xius, reparteixen i recapten impostos i proveeixen serveis als pobles i als seus districtes. Major observa 
la precocitat (1356) dels diputats dels diferents estats del Llenguadoc en l’elecció dels recaptadors 
d’impostos i dels auditors dels seus comptes i en la constitució de comitès estables per actuar entre 
sessions. Si haguéssim de buscar models comparatius dels orígens de la nostra Diputació, segurament 
hauríem de buscar-los en aquest context, però ens obligaria també a buscar les raons per les quals 
aquest trajecte llenguadocià s’eclipsà, com explica Major, entre 1393 i 1417 i com la monarquia del 
regne de França aconsegueix, almenys eventualment, imposar-hi els seus élus i els districtes fiscals de 
les élections, si bé al segle xvii només el 30 % del territori del regne de França continuava recaptant 
impostos sota la tutela de la Corona, mentre que els territoris d’estats ho feien pel seu compte,48 enca-
ra que no sembla que desenvolupin una institució com la nostra. En qualsevol cas, és interessant ob-
servar que els élus neixen com a funcionaris elegits per la Corona (d’aquí, l’origen del mot) per a la 
recaptació d’impostos, de la mateixa manera que els nostres eventuals diputats neixen d’una elecció 
parlamentària fruit de la relació entre el donatiu al rei i la recaptació d’aquest donatiu fora de les com-
petències del monarca. Repetidament ha estat afirmada la singularitat d’aquest organisme. Elliott ha 

43. Manuel Sánchez i Pere Ortí, Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: Els capítols del donatiu, 1288-1384, Barcelo- 
na, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1997, col·l. «Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums», núm. 15, II/4, 
p. 3 i s.

44. M. Teresa Ferrer i Mallol, «Origen i evolució de la Diputació del General de Catalunya», a Les Corts..., p. 153.
45. M. Teresa Ferrer i Mallol, «Origen i evolució de la Diputació del General de Catalunya», a Les Corts..., p. 152-153. 
46. M. Bloch, «Pour une histoire comparée des sociétés européennes», Revue de Syntése Historique, vol. xx (1928),  

p. 15-20; Thomas Noël Bisson, Assemblies..., p. 9, n. 20. 
47. Thomas Noël Bisson, Assemblies..., p. 292. Sobre representació i formes d’elecció a l’Agenès, vegeu també Paul Our-

liac i Monique Gilles, Les coutumes de l’Agenais: 1. Les coutumes du Groupe de Marmande, Montpeller, Société d’Histoire du 
Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit, 1976, p. 24-39, 136-137, 309, 314 i 390-391. Dec a Núria Sales el co-
neixement d’aquesta obra. 

48. J. Russell Major, Representative government in early modern France, New Haven, Yale University Press, 1980, p. 13-19 
i 664.
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deixat dit que només en trobaríem un de similar al ducat de Württemberg.49 Potser, doncs, caldria 
anar a buscar comparacions dins el territori de l’Imperi germànic.

Les competències de la nostra Diputació s’ampliaren al segle xv. El 3 de maig de 1410, el mateix 
mes i any de la mort del rei Martí l’Humà, un privilegi reial atorgava a la Diputació la potestat o ju-
risdicció en tota matèria relativa als drets del General, que significava també el dret a conèixer judi-
cialment totes les causes derivades de la gestió de les generalitats, és a dir, dels impostos. El traspàs de 
la jurisdicció plena en matèria de drets del General a la Diputació implicava que la Generalitat adqui- 
ria competències de justícia per a tot el que feia referència als drets del General, i d’aquesta manera, 
aconseguia una part de la regalia reial.50 Era un pas més en el camí cap a les competències en matèria 
d’observança que l’organisme havia previst entre 1405 i 141051 i s’obtindria com a facultat cedida pel 
monarca a la Diputació el 1413. La legislació relativa a la Diputació no era considerada general de la 
terra, per tal com afectava només la institució, però la transcendia pel fet que tothom hi estava obli-
gat. Aquesta concessió de 1410 significava la confirmació d’atorgaments eventuals anteriors. Sán-
chez de Movellán considera aquest privilegi un pas decisiu en el procés històric cap a la independèn-
cia de la institució, al costat de la desvinculació de l’organisme de la Cort General arran de la 
legislació de 1413.52 

La historiografia ha repetit, i en especial Jaume Vicens i Vives, que la Generalitat havia fet el salt 
històric cap a la maduresa institucional el 1413 amb una definitiva independència respecte del monar-
ca, aprofitant la debilitat inicial de la nova dinastia sortida del Compromís de Casp. En qualsevol cas, 
tal com ha assenyalat Thomas Noël Bisson, la dependència del rei envers el finançament de la Cort 

49. J. H. Elliott, La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, Vicens-Vives, 1966, p. 139, n. 35. Segons Carsten, entorn  
de 1521, al ducat de Württemberg es configuraren dos comitès permanents, que depenien originàriament de la Dieta ducal: el 
Gran Comitè, amb dotze membres, i el Petit Comitè, amb sis. La Dieta originàriament reemplaçava llurs membres per elecció, 
però ben aviat en el Petit Comitè es va imposar la cooptació separada de la Dieta. Els tres diputats de la Kammer i el Comitè 
dels Sis del Petit Comitè controlaven la fiscalitat de l’estat (F. L. Carsten, Princes and parliaments..., p. 16-17). 

50. El rei morí el 31 de maig i és cert que fou una mort inesperada i ràpida. Amb tot, potser caldria estudiar amb més 
atenció aquest privilegi reial. No tinc clara la condició de privilegi reial degudament formalitzat d’aquest atorgament. Quan 
vaig fer la introducció al procés familiar del braç reial de 1585, vaig buscar-lo en els volums de la Cancelleria i no el vaig saber 
trobar; sí que vaig localitzar el document aportat per Sánchez de Movellán, que és un document informal posterior procedent 
dels registres de la Diputació. Tal com deia en la introducció esmentada, en la Cort General de Montsó de 1585, la jurisdicció 
del rei en relació amb els capítols del redreç va ser objecte de debat i no hi havia acord entre els braços sobre aquest aspecte. Pel 
seu cantó, Jordi Buyreu indica, per a les Corts anteriors a 1585 (de 1542 a 1563), que la confecció dels capítols del redreç tenia 
present que es feia «perquè fossin aprovats pel monarca»: Jordi Buyreu, Institucions i conflictes a la Catalunya moderna: Entre 
el greuge i la pragmàtica (1542-1564), Barcelona, Rafael Dalmau, p. 101. Tal vegada la Diputació va aprofitar el canvi de dinastia 
per convertir en privilegi formal una disposició inicialment sense tal caràcter, la qual, però, en qualsevol cas, atorgava compe-
tències a la Diputació en la recaptació i l’administració de les generalitats i demostraria la capacitat de la Generalitat d’extreure 
resultats polítics de les escletxes. Sobre aquest privilegi, Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 105; Eva 
Serra i Puig, «Introducció», a Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar: Procés familiar del braç reial, Barcelona, Gene-
ralitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2001, col·l. «Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums», núm. 18, II/5, p. vii, nota 
26, i p. xxxviii. Sobre la naturalesa dels capítols del redreç, vegeu Oriol Oleart, «La creació del dret: els anomenats capítols del  
redreç del General de Catalunya», Pedralbes, núm. 13 (1) (1993), p. 245-258.

51. Això sembla desprendre’s de les propostes de reforma de l’administració de justícia, o «capítols de justícia», presentats 
ja el 1405-1410. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 409-411 i 414. Sobre la justícia del xv, vegeu també 
Tomàs de Montagut Estragués, «La justicia en la Corona de Aragón», a La administración de justicia en la historia de España: 
Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, p. 670 i s. Sobre el concepte sobirania, vegeu 
Tomàs de Montagut Estragués, «Pactisme o absolutisme a Catalunya: les grans institucions de govern (s. xv-xvi)», Anuario 
de Estudios Medievales, núm. 19 (1989), p. 669-680. 

52. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 105 i 121. 
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General i la debilitació de la monarquia és un procés del segle xiv.53 Ara bé, efectivament, amb el can-
vi de dinastia, la nova normativa de 1413, també sortida d’una Cort General, confirmava aquesta ca-
pacitat juridicofiscal de la Diputació adquirida a través de la pràctica i les eventuals concessions, les 
quals haurien tingut el seu punt decisiu en l’anomenat privilegi de 1410. Per tant, el 1413 potser no cal 
veure una decisió gaire determinant del rei. La normativa de 1413 sortia de Corts com tot allò relatiu 
al naixement i la gradual institucionalització de la Diputació, i més com una confirmació que no pas 
com una novetat. En cas d’haver-hi novetat, aquesta podria estar relacionada amb la ferma voluntat 
institucional de convertir en norma legal permanent allò que durant el temps la pràctica hauria anat 
consolidant. S’hauria perdut la dinastia pròpia, però si això ha estat considerat una debilitat d’un país 
en crisi, la capacitat de continuar la política de juridicisme pactista revela la fortalesa no pas conjuntu-
ral, sinó estructural, de Catalunya.54 Així doncs, actualment, la historiografia pel que fa a la Diputació 
considera l’etapa 1410-1413 el moment decisiu de l’autonomia o independència de la institució res-
pecte de la sobirania reial.55 

el SiStema electoral de la diputació del general abanS de 1493

La Diputació, amb l’anomenat privilegi de 1410,56 obtenia una concessió, encara que parcial, de  
la regalia legislativa del rei. La normativa de la Diputació de 1413 sortia de les Corts i confirmava la  
independència institucional i unes competències permanents de l’organisme.

La normativa sobre la Diputació del General a penes fou compilada en la legislació general de Ca-
talunya. La normativa específica de la Diputació, és a dir, els capítols de cort relatius al General que 
regulaven la institució, inicialment fou reconeguda o recollida com a ordinacions i ordenada en forma 
de capítols i no seria fins al segle xvi57 que començaria a ser coneguda com a capítols del redreç. Segons 
la taula d’estampacions de Guillem M. de Brocà, els primers capítols que consten amb el nom de «re-
drés» són els de 1512, estampats el 1553.58 

En els volums de legislació general, la normativa de la Diputació, doncs, hi és escassa,59 i durant 
molts anys bona part de les lleis relatives a la Generalitat existiren només en forma de manuscrit. A 
diferència de la legislació general, la qual començà les seves impressions amb l’incunable de 1495,60 la 

53. Thomas Noël Bisson, Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Barcelona, Crítica, 1988, p. 151-158. 
54. Actualment ha estat revisada la noció de crisi baixmedieval. Gaspar Feliu considera que no hi hagué una crisi general 

catalana de la baixa edat mitjana de llarga durada, sinó una diversitat de moments de crisi alternant amb d’altres de creixement, 
a través d’una gamma àmplia i diversa de factors interns i externs que van actuar, diu Feliu, molt independentment, la qual cosa 
impedeix acceptar la idea d’una llarga decadència monolítica a final de l’edat mitjana. Gaspar Feliu, «La crisis catalana de la 
Baja Edad Media: estado de la cuestión», Hispania, vol. 64, núm. 217 (2004), p. 435-466. 

55. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 72 i 105-106.
56. Fos privilegi o no ho fos, el que interessa històricament és la voluntat política de la institució.
57. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 94-97. 
58. Guillem M. de Brocà, Taula de les stampacions de les constituçions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordi-

naçions de sos diverses paratges, Barcelona, 1907, p. 92.
59. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 137-138. Cal arribar a les compilacions de 1588-1589 i  

la de 1704 per trobar referències directes a la normativa del General, i entre aquestes, ben escasses, se singularitza la introduc-
ció del capítol de cort iii de la Cort de 1413, que obliga el rei i la seva família a pagar els drets del General. Constitutions y altres 
drets de Cathalunya compilats en virtut del Capítol de Cort LXXXII, de las Corts per la SC y R Majestat del Rey Don Philip IV 
nostre senyor, celebradas en la ciutat de Barcelona, any mdccii, Barcelona, Joan Pau Martí i Josep Llopis, 1704, p. 307, I/IV/
XXVI/1 (ed. facsímil: Barcelona, Base, 1973).

60. Font i Rius, en la seva magnífica introducció al volum facsímil de les Constitucions de 1495 (Constitucions de Catalu-
nya: Incunable de 1495, estudi introductori de Josep M. Font i Rius, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Jus-
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legislació sobre la Diputació només passà a l’estampació després d’una llarga etapa de vida manuscri-
ta. El volum que aplegava aquesta normativa, conegut aleshores i ara com a Llibre dels quatre senyals,61 
va restar en manuscrit fins a la primera edició de Jeroni Margarit de 1634.62 Però, abans  
de 1634, era repetidament consultat com a manuscrit «recòndit» a l’Escrivania Major del General. El 
Llibre dels quatre senyals recollia els capítols relatius a la Diputació, com qui diu, des dels seus orígens. 
Fins i tot hi trobem disposicions de 1396, però allò més remarcable és observar que s’hi troba tota la 
normativa relativa a la Diputació sortida de les Corts de 1413, 1420-1423, 1424, 1433, 1452 i 1455.  
No és estrany, doncs, que fos repetidament consultat, malgrat que d’ençà de 1512 la normativa poste-
rior de la Generalitat era estampada en quadern propi després de cada legislatura.

Ens interessa situar l’existència d’aquesta legislació, no pas per estudiar tota la normativa de la 
Diputació que es desprèn de la seva lectura i que un cop d’ull al seu repertori verifica,63 sinó per situar 

tícia, 1988, col·l. «Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums», núm. IV/1, p. xi-cxxxvii), demostra l’existència d’una compilació 
de 1413-1422, coincidint amb el canvi de dinastia, anterior a l’incunable, que la seva condició de manuscrita ha fet quasi inco-
neguda. Aquell començament de segle foren anys de compilacions. Montagut ha estat un estudiós d’aquest afany compi- 
lador: «Les compilacions del dret general català», Glossae: Revista de Historia del Derecho Europeo (Barcelona), núm. 7 (1995), 
p. 113-134. Caldria analitzar aquest afany en el marc de la tendència de l’època i no només en el terreny del canvi de dinastia. 
En el marc de la continuïtat del casal de Barcelona, també hauria florit l’afany compilador, com ho verificaria l’afany de reforma 
de la justícia a Catalunya entre 1406-1410. Si, tal com explica Sánchez de Movellán (La Diputació..., p. 132 i 136), des d’almenys  
el 1407, els advocats s’ajudaven de la ciència jurídica del país (sembla que els greuges en foren el primer terreny d’aplicació) i el 
1416 era prohibida la seva invocació explícita —no pas ajudar-se’n—, com una forma de protegir l’aplicació del dret reial, cal 
pensar que la idea de compilació per al seu ús ja estava força avançada en l’etapa de transició dinàstica. Sobre la primera com-
pilació de 1413-1422, vegeu també Ramon d’Abadal i de Vinyals i Jordi Rubió i Balaguer, «Notes sobre la formació de les 
compilacions de Constitucions y altres Drets de Catalunya y de Capítols de Cort referents al General», Estudis Universitaris Cata-
lans, IV (juliol-desembre 1910), p. 409-435.

61. Sánchez de Movellán, que en parla del contingut i l’estructura, té notícia de la conservació de set còpies manuscrites a 
l’ACA-ARB, a més de còpies parcials (La Diputació..., p. 125-128).

62. Libre dels quatre senyals del General de Cathalunya: Contenint diversos capitols de cort, ordinations, declarations, privile-
gis y cartas reals fahents per lo dit General, Barcelona, Hieronym Margarit, 1634 (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 
B59/7/7). És l’edició que segueixo. Comença amb una deliberació del 30 de maig de 1634, la qual dóna com a motivació de 
l’estampació la sentència 53 del 10 de juny de 1633 derivada de la visita del General del trienni de 1629. En aquesta sentència, 
el procurador fiscal instava, «continuant la exortatió ja feta per los molt illustres senyors visitadors del dit General del trienni 
1626», promulgada sobre la querella 149, que la Diputació manés «imprimir lo llibre dit de Quatre Senyals». La sentència era 
executada en virtut del capítol primer del nou redreç de la Cort General de 1599. Cal dir que aquesta pressió per a l’estampació 
tant podia venir de la tensió procedent de les inspeccions triennals, i, per tant, per motivació interna, com per la pressió exter-
na de la fiscalitat reial. Els anys vint i trenta foren anys delicats i era difícil deslligar finances netes i renovada pressió fiscal de la 
Corona sobre el territori. En qualsevol cas, el preàmbul ens dóna 1626 com a primera data de pressió per a l’estampació. Josep 
Capdeferro ha posat atenció en la importància de les sentències de les visites, especialment d’ençà del consistori de Benet Fon-
tanella, «en relació a la creació de dret a la Casa del General», molt determinada per les directrius de les sentències de 1621. La 
no celebració de Corts i les necessitats de redreç de la Diputació pressionaven en un sentit de reforma. Capdeferro situa en 
aquest context la coneguda estampació, el 1621, dels capítols derivats de les sentències dels visitadors sobre els càrrecs dels 
oficials de la Diputació de Barcelona i l’estampació descoberta per ell sobre els càrrecs de l’esquadra de les galeres de Catalunya, 
també de 1621. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per a la ciutat de Girona: Plets i nego-
ciacions jurídico-polítiques d’un municipi català a l’alta edat moderna, tesi doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2010, p. 207-212. 
Posteriorment a la redacció d’aquesta introducció ha estat publicada part d’aquesta tesi: Ciència i experiència: El jurista Fonta-
nella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona, Fundació Noguera, 2012, p. 150-154. Existeixen, com a mínim, tres edicions del 
Llibre dels quatre senyals, que revelen la seva llarga vigència, la de 1634, la de 1683 i la de 1698: Víctor Ferro, El dret públic...,  
p. 275. Existeix edició facsímil de l’edició de 1634 (Barcelona, Base, 2006, 2 v.), amb un estudi introductori de Tomàs de Mon-
tagut. 

63. Quaranta-tres pàgines de repertori fan, a través de les obligacions i de les penes a les infraccions o males actuacions, la 
relació dels oficials del General, independentment de la seva jerarquia i de la seva funció jurídica, econòmica, política i policial. 
És un bon recorregut de les competències i el funcionament del General. Sánchez de Movellán n’ha fet un seguiment complet. 
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els diversos procediments del sistema electoral pel que fa al consistori de diputats i oïdors, un cop la 
Diputació quedà desvinculada de la Cort General.64

La desvinculació de la Diputació respecte de la Cort General, el 1413, obligà l’organisme a disposar 
d’un mecanisme electoral propi i independent. Abans de Ferran el Catòlic, el govern del qual significà 
un canvi important en la normativa electoral de la Diputació, la legislació electoral es troba en el Llibre 
dels quatre senyals amb els seus inicis i els seus canvis graduals. El proemi de les ordinacions de 1413 
informa que «l’offici de la Deputació del General del dit Principat vaga de present per remoció de la 
Cort» i, com havia fet en temps passats, en feia la nominació. «Ha feta [nominació]», diu el proemi, 
«dels immediats olim deputats del dit General, e de les persones qui per lo Parlament darrer de dit 
Principat a certs actes los eren estades adjunctes e de tots los Iutges, advocats e oydors de comptes del 
dit offici de la Deputatió, per tal que per longa vaccació del dit offici lo dit General no puga sostenir o 
incòrrer danys e inconvenients o perills a la indemnitat en bon stament del dit General». Per aquestes 
raons, la Cort General encara proveïa els càrrecs de la Diputació. El capítol primer nomenava, amb les 
paraules «constitueix, nomena, elegeix e deputa», tres diputats i procuradors generals, un per braç: per 
l’eclesiàstic, el frare Marí, abat del monestir de Santa Maria de Montserrat; pel militar, el noble mossèn 
Gilabert de Centelles, i per les ciutats i viles reials, l’honorable Joan Ros, ciutadà de Barcelona. El capí-
tol segon, amb les mateixes expressions, nomenava com a oïdors de comptes, pel braç eclesiàstic, 
l’honorable misser Joan de Prades, infermer de la seu de Tortosa; pel militar, l’honorable misser Mi-
quel de Rajadell,65 i per les ciutats i viles reials, l’honorable Francesc Sentceloni, ciutadà de Girona. El 
capítol xviii d’aquestes ordinacions proveïa la «Forma de la electió de Deputats e Oydors, jurament 
per los elegidors prestador, orde de la electió y lo que se ha de fer en cas de discòrdia, mort, absència o 
empatxament». La Cort General, en aquest capítol, establia que, el darrer any de cada trienni de go-
vern, els diputats i oïdors de comptes sortints, l’1 de juliol, un mes abans de la fi de llur trienni, després 
d’haver oït missa i d’haver prestat jurament davant del notari de la Diputació, fessin l’elecció de llurs 
successors per al trienni següent, «tota amor, affectio, odi o rancor foragitats e repulsos e profit e uti-
litat del General, segons Déu e llur bona conciència». Reunits tots els diputats i oïdors sortints o, si més 
no, sense mancar-hi la representació de cap braç, havien de concordar en secret uns noms que el no-
tari havia de posar per escrit; primer els relatius als diputats, començant per l’eclèsiàstic, seguint pel 
militar i acabant pel reial. Sense la presència dels diputats, s’havia de procedir de la mateixa manera en 
l’operació electoral dels oïdors. L’exclusió dels diputats en la tria dels oïdors es justificava de la següent 
manera: «com no fos just ne raonable que ells [els diputats] cabessen en elecció d’aquells qui han d’oir 
los lurs comptes».66 En cas de no haver-hi consens entre els elegidors, aleshores aquests haurien de 
tancar-se a la Casa de la Diputació per deu dies, sense sortir-ne, per concordar els noms. En cas de no 

64. Una tasca encara més laboriosa seria fer el seguiment del sistema electoral intern més enllà dels diputats i oïdors,  
per tal de situar la potestat que en aquesta elecció interna tingueren els oficials principals o consistorials. Pel que fa a l’eta- 
pa 1413-1479, es pot consultar el treball de Sánchez de Movellán, que, en fer el seguiment de la institució, adverteix que el Die-
tari de la Generalitat informa de l’existència de més oficials menors que no la mateixa normativa del Llibre dels quatre senyals. 
Sánchez de Movellán també segueix i edita el text d’Antoni Lombart, escrivà major del General des de 1464, escrit entorn  
de 1493, del qual es conserva còpia de 1560 (La Diputació..., cap. 4, 5 i 6, i apèndix 1, p. 477-522).

65. Aquest no ho acceptà, «per sa velleza e antiquitat», i, en un nou capítol, la Cort General de 1413 anul·là aquesta elecció 
i elegí en substitució «lo honrat en Ramon Berenguer de Lorach, absent de la dita Cort». 

66. Hom pot observar la importància dels oïdors per la seva funció fiscalitzadora. Montagut ja ha posat en evidència 
aquesta importància originària en Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya: Des dels seus orígens fins a la re-
forma de 1413, Barcelona, Sindicatura de Comptes de Catalunya, 1996. Ara bé, aquesta situació de privilegi dels oïdors de 1413 
va ser eliminada en la Cort General de 1433.
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haver-hi acord en deu dies, la situació s’havia de prolongar tant com calgués, però sense salari, fins a 
arribar a l’acord: «tro», diu el capítol, «sus de les dites elections e cascuna d’elles plenament sien con-
cordades e a so sien estrets e tenguts». Durant la discòrdia, els elegidors usarien de llurs oficis. Feta 
l’elecció, encara calia certificar-la secretament i verificar, separadament amb cadascun dels elegits, la 
seva acceptació, sense donar la situació per ferma fins aquesta verificació. Un cop l’acceptació en mà, 
l’elecció havia de continuar sent secreta fins vuit dies abans de la fi del mes de juliol. Passats «los quals 
publiquen dita electió e la intimen de paraula o ab letres patents als axí elets, requerint e pregant-los 
que venguts ne sien en lo dit regiment lo primer dia d’agost que començarà lo trienni». Els nous elegits 
no podrien ser triats de nou en els dos triennis següents. En cas de no acceptació, o en cas de mort, o 
altres menes d’absències, calia elegir un substitut seguint les mateixes pautes. Els nous elegits adqui- 
rien el mateix poder dels anteriors. El capítol xx revela la importància que anava adquirint l’Arxiu de 
la Diputació. S’hi ordenava arxivar-hi les escriptures de la Diputació «sots deguda manera e títol, e açò 
per conservatio de aquelles, e haver-ne memòria en esdevenidor». 

Els capítols de 1413 permeten observar la configuració de l’estructura bàsica de la institució, la 
confirmació de la durada triennal dels càrrecs consistorials i el pas del sistema de cooptació parlamen-
tària o d’elecció per la Cort General (capítol i) al sistema de cooptació consistorial o d’elecció pel 
consistori sortint67 (capítol xviii), és a dir, l’elecció passa de la Cort General al cos d’oficials principals 
de la institució, mantenint, però, el sistema de cooptació. La lectura d’aquest capítol xviii de 1413 
permet veure, també, que es preveia una cooptació dels oïdors més restringida que la dels diputats. Els 
oïdors participaven en la cooptació dels diputats i dels oïdors, i els diputats no podien participar en la 
cooptació dels oïdors, que quedava monopolitzada pels oïdors en exclusiva si no hi havia desacord 
entre ells. Això havia de durar poc. 

La Cort General ordenava que aquells capítols duressin i s’apliquessin «inviolablement fins tro a 
tant que per Cort o Parlament general de Cathalunya fos en altra manera ordenat» i, a això, s’hi afegia 
una súplica de la Cort General al monarca de confirmació de la jurisdicció acostumada als diputats 
elegits i elegidors i a llurs successors. Aquesta súplica contenia la salvetat de la jurisdicció del consisto-
ri en qualsevol reforma. Qualsevol reforma havia de tenir el consentiment reial, però el monarca, al 
seu torn, havia de tornar sempre a confirmar la jurisdicció dels diputats.68 

En la Cort General de 1433, celebrada en el capítol de la seu de Barcelona, apareixien uns lleus però 
substanciosos retocs en relació amb el sistema electoral. En primer lloc, el capítol xiv esmenava l’elec-
ció en termes de cooptació dels oïdors sense la presència dels diputats. Es feia marxa enrere en la idea 
que els oïdors fossin cooptats «sens presència e sabuda dels deputats com no fos just ne raonable que 
ells cabessen en elecció de aquells qui han ohir lurs comptes». L’esmena consistia a dir: «E com expe-
riència haja mostrat no haver lloch la causa desús expressada en lo setzen69 capítol contenguda, attés 

67. Per a Antoni Lombart, segons escriu Sánchez de Movellán, els advocats i l’escrivà major eren membres nats del con-
sistori (La Diputació..., p. 153). Ara bé, la cooptació era només funció dels diputats i els oïdors.

68. Capítol xix de 1413 i capítol de 1413 sense numeració reproduït en un translatum capitulorum de 1420 (Libre dels 
quatre senyals, p. 30-31 i 54-55). Aquests capítols tenen valor i caldria tenir-los presents en els debats sobre la jurisdicció de la 
Diputació, en els quals, com sol ser habitual en el marc del pactisme, es pressuposa una obligatorietat de reciprocitat vinculant.

69. El capítol xvi de 1433 diu: «De les persones privades dels officis e administracions del General per rahó de deutes. 
Encara vol e ordena la dita Cort que, algú sia deutor al dit General per via de arrendament o en altre manera, no puixe ésser 
deputat principal ne local ne oydor de comptes del dit General, si donchs, ans que ús de dit offici, no pagava realment e de fet 
tot ço e quant per aquell fos degut al dit General. E vol la dita Cort la present ordinatió ésser estesa a qualsevol administradors 
del dit General, ço és deputats o a qualsevol altres administrants pecunies de aquell, si doncs los comptes de lurs administra- 
cions no eran finats». 
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que los comptes dels dits deputats ja són formats en lo temps que retten aquells e que los oydors de 
comptes han cabut en totes cauteles manades en e sobre tots los extraordinaris, encara com a suc- 
cehints en loc dels deputats per absència de aquells en tota la administratió del dit General e sia estat 
vist que lo dit offici de oydors és anat per successions. E per ço volent la dita Cort les dites successions 
del tot extirpar, vol e ordena que los dits oydors de comptes hajen de ésser elegits entrevenint los  
deputats», com tenia lloc a la inversa. Al mateix temps, s’obligava a adjuntar al jurament dels càrrecs 
consistorials un «encara jur que no anomenaré, ne eligiré persona ab la qual sia pactat per si o per in-
terposada persona tàcitament o expressament directament o indirecta o sien fetes promissions de ella 
a mi de elegir a la fi de son trienni certa persona o encara incerta, ne sots sperança de alguna responsió 
o profit pecuniària o altra qualsevol utilitat pròpia, mas solament elegiré ab tota puritat, libertat e 
franc arbitre, sens totes pactió o promissió precedents, aquella persona que a mi semblarà segons Déu 
e bona consciència ben disposta e idònea al offici de Deputat e oydor de comptes e encara de tots altres 
officials e ministres de la dita casa, dels quals se hagués a fer en son cas electió a tot profit e utilitat de 
la cosa pública e singularment del General». El capítol és prou interessant, perquè permet observar que 
els triats com a diputats havien protestat contra la seva limitació en l’elecció dels oïdors; permet també 
veure que els triats com a oïdors, encara que no només ells, tendien a reproduir-se, hereditàriament o 
d’altres maneres, en els càrrecs, i, finalment, permet veure que, en la cooptació, hi jugaven l’amiguis-
me i els diners. També, per evitar les «successions» o, millor dit, la reproducció dels mateixos en els 
càrrecs, el capítol xv ordenava que els qui havien estat elegits, no podien tornar-ho a ser per espai de 
quatre triennis. S’afegien, doncs, dos anys més als dos anys establerts en què no podien tornar a ser 
extrets de les ordinacions de 1413. Hem de suposar que la importància inicial dels oïdors en el terreny 
electoral s’hauria d’explicar pel fet que les tasques originàries de la Diputació eren de caràcter tributa-
ri i comptable, però que les funcions adquirides més tard en el terreny jurídic i constitucional de l’ob-
servança podrien provar l’equiparació, primer, i la superioritat, després, dels diputats. Potser això 
aclareix que l’escrivà Antoni Llombart s’esforcés a situar els diputats per sobre dels oïdors i que, fins i 
tot, comparés la potestat d’aquells amb la dels «grans magistrats dels quals les lleys romanes fan tanta 
menció».70 El capítol xvi ordenava que els deutors envers el General no poguessin ser diputats princi-
pals ni locals, ni tampoc oïdors, si no pagaven els deutes.71 Del capítol xvii, relatiu a l’elecció dels di-
putats locals, ens interessa aquí només que ratificava el capítol ix de 1413, que volia que fossin creats 
pels diputats generals o principals per al temps de llur trienni només. El 1433 s’explicava que la dispo-
sició de 1413 sobre els diputats locals no s’havia portat a terme i insistia que els diputats principals no-
vells elegissin nous diputats locals «dins quinze dies aprés» de llur jurament d’entrada al regiment del 
seu trienni, tot removent els anteriors i sota la normativa de ser-ho només per un trienni.72 

La Cort General celebrada al capítol de la seu de Barcelona el 1455 aprovà noves ordinacions elec-
torals que van modificar el sistema d’elecció. És ara quan, amb el capítol vi, s’inicia parcialment un 

70. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 154 i 481.
71. El text de l’escrivà Lombart o Llombart revela molts més requisits: ser catalans, residir a Barcelona, el diputat eclesiàs-

tic no podia ser monjo claustral pel fet d’estar sotmès a obediència, el diputat reial no podia ser de petites viles i cada tres trien-
nis havia de ser de Barcelona, entre d’altres; Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 158-159. Alguns 
d’aquests requisits no es mantingueren sempre. Així, tenim diputats eclesiàstics castellans pel fet de ser bisbes, Perpinyà va 
deixar de ser una vila petita i la norma barcelonina també va canviar. 

72. El capítol xiii del redreç de la Cort General de 1563-1564 va posar fi a la pràctica de 1433 del nomenament dels dipu-
tats locals al començament del trienni, per evitar el nepotisme i l’amiguisme, i va establir el nomenament com a competèn- 
cia del consistori sortint els darrers dies del mandat triennal. Miquel Pérez Latre, La Generalitat de Catalunya en temps de 
Felip II: Política, administració i territori, Catarroja, Barcelona, Afers, 2004, p. 174.
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sistema que combina cooptació i insaculació. Segons aquest capítol, el 21 de juliol del darrer any del 
trienni de mandat, els consistorials havien de triar sis persones, dues per cada braç, com a testimonis 
de la cooptació, la insaculació i l’extracció. El dia següent, 22 de juliol, dia de santa Magdalena, des- 
prés de la missa i dels juraments habituals, amb la presència dels sis testimonis, cada membre del con-
sistori, en secret i sense comunicació entre ells, havia de triar sis noms, un per a cada càrrec consisto-
rial; els trenta-sis noms seleccionats havien de ser comunicats també en secret un per un al notari de la 
Diputació. A continuació, davant dels diputats, els oïdors i els testimonis, tots asseguts, el notari havia 
de fer públics els nomenats, i en cas d’haver-hi repetició, els consistorials que haguessin donat el nom 
repetit en darrer lloc havien de nomenar-ne un altre. Un cop nomenats els trenta-sis en ferm, calia 
comprovar si gaudien de les qualitats disposades per la normativa vigent de la Diputació. Els noms i 
cognoms dels nomenats, o només els cognoms si no se’n coneixia el nom,73 havien de ser posats en 
«sengles rodolins, ço és, quiscú en un rodolí, tots d’un pes, forma, color e sera, e aprés [...] seran mesos 
aquí publicament dins un bassí hont haje aygua, e sia cubert e bén remanats e somoguts e mesclats los 
dits rodolins. Sia hagut un infant menor de 10 anys, lo qual encara, davant tots los sobredits, remen e 
mescle los dits rodolins, e aprés trague un rodolí de dit bassí, lo qual rodolí en presència dels sobredits 
serà ubert e aquella persona lo nom del qual serà trobat escrit dins lo rodolí per lo infant sobredit tret 
sia concordablement elegit e haut per elegit per tots los sis deputats e oydors de comptes». Aques- 
ta operació havia de fer-se per a l’elecció de cadascun dels sis consistorials, els tres diputats i els tres 
oïdors, començant pels diputats, segons l’ordre estamental eclesiàstic, militar i reial, i seguint pels oï-
dors, també segons l’ordre estamental. Un cop extrets del bassí sis noms, la fórmula de nomenament 
dels diputats i oïdors novells era feta de manera individualitzada pels diputats i oïdors sortints per sis 
vegades, per tal com cadascun dels tres diputats i tres oïdors sortints, seguint l’ordre estamental, havia 
de participar en el nomenament dels tres diputats i els tres oïdors novells. Els capítols de 1455 porten 
data d’11 d’octubre. Això explica que el capítol vii dels nous capítols ordenés, de manera extraordinà-
ria, que les eleccions segons la nova normativa es fessin el 15 d’octubre. Com es disposava el 1413, la 
modificació parlamentària del sistema electoral de la Diputació necessitava, i obtenia, la confirmació 
reial de la jurisdicció dels nous diputats.74 El caràcter entre la cooptació i la sort d’aquest nou sistema 
electiu afavorí segurament l’expectativa del sistema electoral sobre la societat i el seu ressò començà a 
anar més enllà de les parets de la Casa de la Diputació. Això podria, segurament, explicar l’existència al 
segle xvi de les apostes, conegudes com a llistes o pactes de joia, fetes sobre les llistes dels aspirants als 
càrrecs públics i sobretot relacionades amb l’extracció dels membres del tumultuós braç militar. Ar-
mand de Fluvià ja fa anys va identificar l’existència d’aquestes apostes davant de notari entorn dels 
noms de les persones del braç militar que podrien sortir extretes a sort per ocupar els càrrecs de res-
ponsabilitat pública. Aquest sistema de juguesques va ser prohibit en la Cort General de Montsó  
de 1585.75 Josep Capdeferro ha identificat recentment una proposta dels síndics de Girona en la Cort 

73. «[...] o almenys los cognoms si los noms ignorats eren»; això verifica la importància del llinatge enfront de l’individu.
74. Així ho consta, segons la veu de l’escrivà major Antoni Lombart, com explica Isabel Sánchez de Movellán Torent, 

La Diputació..., p. 161. Cal advertir que aquesta disposició de 1413 no permetia l’actuació unilateral de la Diputació en el ter-
reny de la reforma, que, d’altra banda, es féu sempre en Cort General. Tot i així, Josep Capdeferro indica que l’enrenou de la 
visita del trienni de 1621 va donar lloc a dos volums preceptius el 1621, que, oportunament, en una etapa sense vida parlamen-
tària, contribuïren decisivament a renovar les normes de la Diputació: Josep Capdeferro, «El vigor de les institucions de la 
terra a la vigília dels Segadors», a Joaquim Albareda (ed.), Una relació difícil: Catalunya i l’Espanya moderna (segles xvii-xix), 
Barcelona, Base, 2007, p. 47-83; Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 211, o Ciència i experiència..., p. 153-154.

75. Les Constitucions de 1585 (1585/C.5) van prohibir els pactes de joia, és a dir, fer apostes sobre els candidats: «Per que 
del arbitre reservat al Loctinent General en concedir que·s façan Listas se ha seguit molt gran abús ab molt dany dels poblats de 
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General de 1626 destinada a obtenir recursos per combatre els malfactors, la qual suggeria renovar les 
apostes prohibides amb finalitats fiscals per cobrir les despeses destinades a l’ordre públic.76 

el SiStema electoral de la diputació entre el decret d’inSaculació (1493) i el redreç de la novena 
d’habilitació (1599) 

Albert Rigaudière ja indica prou bé que els procediments emprats en el món urbà sovint han pre-
cedit els procediments de l’estat i els han servit de model.77 El sistema electoral de la Diputació no 
havia, doncs, de ser diferent del de la pràctica municipal. La cooptació era un sistema molt estès a 
Catalunya i d’ençà del segle xv es generalitzava la insaculació; així, no és estrany que, tal com verifica 
Sánchez de Movellán, l’organització municipal i els sistemes burocràtics dissenyats pels municipis i 
evidentment Barcelona fossin «l’organigrama en el qual es va inspirar la futura Diputació del 
General».78

L’absentisme reial va col·laborar en el reforçament de la Diputació enfront de la debilitació de la 
Corona. Amb tot, la intervenció reial emergeix sempre que pot. Coneixem intents més o menys reei-
xits d’intervenció reial en els sistemes electorals durant el segle xv i abans, com el trencament, el 1386, 
per part del rei dels privilegis electorals de la ciutat de Barcelona. «En l’any 1386», diuen les Rúbriques 
de Bruniquer, «lo rey en Pere trencà los privilegis de la ciutat, en lo que és elecció de consellers, per que 
tramès al Consell de Cent un albarà scrit de sa mà per que elegissen en Consellers los nomenats en dit 
albarà y dotze en coadjutors que també els nomenà».79 Un moment de tensió important fou la mani-
pulació de Galceran de Requesens en combinació amb les aspiracions de la Busca en les eleccions del 
Consell de Cent, del Consell de Trenta i dels cinc consellers de novembre de 1454 i, com a resultat, fins 
i tot, la nominació d’uns síndics barcelonins a Corts feta per un Consell de Cent de designació prorègia 
i, encara, amb la reclamació explícita reial que almenys un dels consellers imposats per la llista reial fos 
designat síndic. Els conflictes socials oberts en temps del Magnànim, en ple absentisme reial i en plena 
importació de les lluites familiars dels Trastàmara en el terreny català, desembocaren en dos fets: la 
ruptura amb el rei i la solució dels conflictes socials pels organismes pactistes, des de la Concòrdia de 
Vilafranca com a eina de l’observança fins a la Sentència de Barcelona en el conflicte remença. La rup-
tura institucional amb el rei obrí una etapa en què la Diputació s’agermanà amb Barcelona a través 
d’una mena de govern de concentració nacional, conegut com a Consell del Principat, i hem de pensar 
que la cooptació resistent a qualsevol intervenció reial contribuí decisivament a la cohesió rupturista. 

la Ciutat de Barcelona, majorment menestrals y gent pobre, que·s destruexen. Perço statuim y ordenam ab loatió y approbatio 
de la present Cort que ditas listas sien totalmen levadas de manera que en ningun modo de ací avant no sien concedidas ni 
permesas en lo present Principat de Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya, ni lo Loctinent General nostre puga conce-
dir aquellas sinó las que·s fan per axtractió de deputats» (Constitucions y altres drets de Cathalunya, CADC, I/I/23, p. 70). És a 
dir, només quedaven permeses les llistes oficials d’extracció. Fins aleshores, les expectatives que creaven les insaculacions ha- 
vien donat lloc a un gran terreny d’apostes, on la gent podia jugar-se molts diners. Vegeu Armand de Fluvià, «El “pacte de 
joia”, un curiós precedent de les apostes d’avui en la Barcelona del segle xvi», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 
vol. xii (1974), p. 49-76; Eva Serra, «Constitucions i redreç: Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de Montsó 
(1585)», a Felipe II y el Mediterráneo, vol. iv, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II 
y Carlos V, 1999, p. 159-189 (en concret, p. 179). 

76. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 1173-1177.
77. Albert Rigaudière, Gouverner..., p. 124-125.
78. Isabel Sánchez de Movellán Torent, La Diputació..., p. 51.
79. Rúbriques de Bruniquer: Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment de la ciutat de Barcelona, vol. i, Barcelo- 

na, 1912, p. 83. 
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Després de la guerra contra Joan II, la Diputació va conservar, almenys aparentment, les prerro-
gatives de què gaudia abans,80 però la intervenció reial va aparèixer ja a través de l’actuació del tràns-
fuga Bernat de Saportella en el trienni que començà l’1 d’agost de 1470 i fou directa i efectiva en 
l’elecció del 22 de juliol de 1473. La guerra contra Joan II acabà amb unes institucions derrotades, però 
també és cert que fou una derrota pactada. L’anul·lació de la Concòrdia de Vilafranca posà fi a les ex-
pectatives de connotació republicana que havien aparegut entre els membres del Consell del Principat, 
i, tanmateix, la política de Ferran II va haver d’aprovar una observança, si bé aquesta era de sobirania 
inferior a la de la Concòrdia de Vilafranca. La intervenció reial, com a tal, arribà sobretot de la mà de 
Ferran el Catòlic. La voluntat de Ferran era el control de les institucions, i molt especialment de la 
Diputació, pel que fa a les seves finances i pel que fa als seus homes. Tot plegat no es féu ni al mateix 
temps ni segons la mateixa fórmula. El control de les finances es féu per la via del cop d’estat, és a dir, 
de la suspensió electoral i del nomenament reial del consistori per dos triennis seguits. La gestió 
d’aquests dos triennis des del punt de vista hisendístic està encara poc estudiada, si bé ha estat dit prou 
encertadament que l’arrendament dels drets de la Diputació al batlle general Miquel Sarriera, respon-
sable de les finances del rei, en nom de la necessitat de sanejar les finances del General, significava 
barrejar les dues hisendes i posar els ingressos del General al servei de les finances del rei.81 En qualse-
vol cas, es tracta d’una gestió opaca amb connotació d’intervenció reial, en nom d’un sanejament in-
teressat i més enllà dels interessos del General. La segona qüestió afecta la necessitat de reformar el 
sistema electoral de la Diputació, per dos motius: per garantir el control reial d’una institució que 
s’havia rebel·lat contra el monarca, però, també, per obrir la institució als sectors reialistes i a les oli-
garquies de nova fornada més properes al rei i més o menys marginades fins aleshores per la cooptació 
institucional interna. Les lluites entre la Busca i la Biga han estat estudiades més en relació amb la 
ciutat de Barcelona que amb la Diputació i la representació de la Diputació en el trajecte entre el regnat 
de Joan II, la guerra i les reformes del regnat de Ferran II encara requereix un bon estudi. Aquesta se-
gona operació, és a dir, la relativa al control del personal polític, es va fer més tard i per la via parla-
mentària. La Cort General de 1493, convocada per Ferran II i celebrada al monestir de Santa Anna de 
la ciutat de Barcelona, va emprendre aquesta reforma.82

Els capítols de 149383 (document 1), pel que fa a la confecció de la primera llista, es manifesten com 
una combinació entre la reserva reial i la cooptació interna. La intervenció reial té més a veure amb la 

80. Ignacio Rubio y Cambronero, La Deputació del General de Catalunya en los siglos xv y xvi, vol. i, Barcelona, Diputa-
ción Provincial, 1950, p. 206-208.

81. Ferran Soldevila, Història de Catalunya, vol. ii, Barcelona, Alpha, 1935, p. 155. Jaume Vicens i Vives no compartia 
la interpretació de Soldevila: Jaume Vicens i Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona..., vol. ii, p. 26-36 i 207-213; Jaume Vicens 
i Vives, «La transformació de la Generalitat medieval (1479-1493)», a Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, vol. iii, Barcelona, 
Estudis Universitaris Catalans, 1936, p. 87-107. Actualment, la Diputació d’aquest moment cronològic està en fase d’estudi: és 
la intenció de Sílvia Jurado i de Mònica González. Pel seu cantó, Josep Fernández Trabal té en cartera un estudi sobre el segle xv 
català que revisa en profunditat les conclusions de Jaume Vicens i Vives.

82. Els capítols de reforma de 1493 poden ser localitzats en forma manuscrita a l’ACA-ARB (Generalitat, G-82/2, f. lletres 
A a Z; també a G-82/4) i van ser estampats a Capitols per lo redres del General y casa de la Deputació de Cathalunya fets en las 
Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Serenissim Senyor Rey Don Felip II de Aragò  
y III de Castella en lo any 1599. Van ajustats en esta nova impressiò los Capitols de Corts fahents per las insiculacions à las bolsas 
dels deputats y oydors de comptes desde la formaciò de ellas feta en las Corts de Santa Anna, any 1493, Barcelona, Rafael Figueró, 
1704, f. 171-199. 

83. Aquesta publicació dels llibres de l’ànima edita, al final d’aquesta introducció, la normativa relativa a les insaculacions 
de l’etapa 1493-1714, és a dir, la normativa electoral des de l’existència dels llibres de l’ànima. Sílvia Jurado, que té prevista una 
tesi en relació amb l’etapa del regnat de Ferran II, ha col·laborat en la transcripció d’aquests documents.
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confecció de la llista o matrícula que amb el sistema pròpiament dit de sac i sort, que ja estava establert. 
El rei el que eliminà, eventualment, fou la cooptació unilateral. Però no sembla tampoc que el rei con-
feccionés unilateralment la llista. Foren divuit els nous «capítols fahents per las insaculacions y extrac- 
cions de Deputats y Oydors de Comptes». El preàmbul o proemi revela que la Cort General de Santa 
Anna féu nominació de cinquanta-quatre persones, divuit per braç, congregada i convocada per  
«lo molt alt e molt poderós senyor, lo senyor rey don Fferrando». Aquesta comissió, doncs, actuava  
en nom de la Cort General i quedava encarregada de confeccionar la matrícula dels qui considerés 
dignes de ser insaculats. Aquestes cinquanta-quatre persones foren: pel braç eclesiàstic, els bisbes de 
Tortosa, de Barcelona, de Girona, de Vic i de Sàsser, aquest darrer comendatari de l’abadiat d’Escarp; 
els abats dels monestirs de Sant Salvador de Breda, de Sant Pere de Galligants i Sant Pere de Rodes, i 
de Sant Feliu de Guíxols; el canonge i degà de la seu de Barcelona, també administrador i comendata-
ri de Santa Cecília de Montserrat; el canonge de Barcelona, procurador de l’arquebisbe de Tarragona; 
els procuradors del bisbe d’Elna i del prior de Catalunya; el canonge, prior i síndic de l’església de 
Tarragona; el canonge, ardiaca major i síndic del capítol de la seu de Barcelona; el canonge i síndic del 
capítol de l’església de Lleida; el canonge i síndic del capítol de l’església de Girona; el canonge de Bar-
celona i sagristà i canonge de Vic, i el canonge de Barcelona i ardiaca major i síndic de l’església d’Ur-
gell; pel braç militar, hi havia el duc de Sogorb i comte d’Empúries; el duc de Cardona, marquès  
de Pallars i comte de Prades; Galceran de Requesens, comte de Trivento i de Palamós; el vescomte de 
Rocabertí, i cavallers dels llinatges de Castre, Cardona, Montbui, Ferrer, Vilademany, Boixadors, Ale-
many, Altarriba, Corbera, Llorac, Pons, Descatllar, Sentmenat i Rajadell, i pel braç reial, hi eren pre-
sents cinc síndics per la ciutat de Barcelona, dos per la ciutat de Lleida, dos per la de Girona i un per 
cadascuna de les ciutats o viles de Perpinyà, Tortosa, Vic, Cervera, Manresa, Puigcerdà, Vilafranca del 
Penedès, Besalú i Torroella de Montgrí. Aquesta comissió dels cinquanta-quatre encarregats de fer la 
insaculació, en primer lloc, com era habitual, oí missa del Sant Esperit i jurà per estaments, davant del 
notari de cada braç sobre «lo missal ubert al cànon, sobre aquell posada la Vera-Creu, tenguda en 
mans de algú sacerdot», «postposats tot amor, odi e temor» i segons «Déu e llurs bones consciències», 
elegir o fer nominació de les persones hàbils i suficients per regir els oficis de diputats i oïdors «fins a 
aquell nombre que semblarà a quiscuna devuytena». El segon capítol ordena l’obertura d’«un libre de 
pregamí» (encara no se l’anomena llibre de l’ànima)84 on havien de ser inscrits per estaments i per 
l’escrivà de cada braç els noms dels elegits per cadascuna de les tres divuitenes estamentals de la comis-
sió. Els escrivans havien d’autentificar cadascuna de les nominacions. Es disposava la col·locació del 
llibre en un «armari o caxa» amb tres «tancadures» i tres claus, una per diputat, i la confecció d’una 
còpia autèntica de l’original, també resguardada i amb tres claus, per tal de permetre que en cas 
d’eventual canvi de residència del consistori, aquest pogués disposar-ne sense tocar l’original de l’Es-
crivania Major. Els capítols establien, com el 1455, que les extraccions havien de ser fetes el 22 de ju- 
liol pels consistorials sortints davant de testimonis elegits per ells la vigília, el 21 de juliol del darrer any 
del mandat triennal. En el cas de la primera extracció amb la nova forma d’elecció, els testimonis ha-
vien de ser deu persones sortides de la comissió dels cinquanta-quatre, i en els posteriors triennis, tres 
persones per estament. Després d’oir missa del Sant Esperit, davant la presència del consistori i dels 

84. És en un capítol de la Cort General de Frares Menors de 1503 on sembla que s’usi per primera vegada el terme llibres 
de l’ànima. En els llibres de l’ànima, hom hi troba la matrícula de tots els candidats a diputats o a oïdors en el govern de la 
Generalitat i hom pot trobar-hi tota mena de qüestions, desinsaculacions, renúncies, modificacions per errors de nom, conflic-
tes de residència, conflictes per insaculacions fora d’edat, insaculacions en places encara plenes, etc.; a algunes d’aquestes qües-
tions, hi faig referència en aquesta introducció.
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testimonis, els diputats havien d’obrir l’armari o caixa, i l’escrivà major, escriure cadascun dels noms 
de la matrícula «en una lença de pregamí. La qual, en presència de tots, sia posada en un rodolí de cera, 
fahedor ab les tenalles de la Dipputació, segons en altres eleccions era acostumat», i els rodolins, posats 
per cadascun dels diputats segons el braç «en un bassí ple de aigua». Després cada rodolí havia de ser 
tret un per un del bassí d’aigua per les mans dels diputats corresponents, «monstrant la mà descuber-
ta per remoure tota suspita», i posat rodolí per rodolí pel diputat corresponent «dins un vassí d’argent 
de la casa de la Dipputació, a hon se acostumaven de metre los rodolins de les eleccions de les diputa-
cions passades». Feta aquesta operació, «un fadrí de edat menor de vuit anys, meta lo bras nu e la mà 
uberta, en presència de tots los dits dipputats, oïdors, testimonis e scrivà, per tres vegades en dit bassí, 
on dits rodolins seran e manejant, quiscuna vegada ab la mà, los dits rodolins. La tercera vegada tragué 
un rodolí, lo qual, axí tret, sia ubert» pel diputat o oïdor corresponent, «e la persona que·s trobarà 
scrita dins lo dit rodolí, sia monstrada públicament per lo scrivà maior o altre scrivà de la Casa de la 
Dipputació. La qual persona axí treta sia haguda per» diputat o oïdor «per lo trienni següent». Aques-
ta operació havia de ser feta per cada braç de manera correlativa. Elegits així, «lo primer die de agost 
prop següent, hagen a prestar lo jurament acostumat levada de aquell la forma de la elecció antiga, e 
aquell prestat e oïda sentència de vet, sien posats en possissió e exercici de llurs officis». Els diputats 
sortints havien de comunicar la seva elecció a tots els novells, els quals havien de presentar-se en el curs 
de dos mesos a la seu del consistori. En cas de no presentar-s’hi, els diputats i oïdors enca- 
ra en exercici havien de tornar a fer extracció. Les persones que optessin a diputats i oïdors no podien 
ser ni oficials reials ni oficials de la Diputació, a excepció dels diputats locals. Els diputats sortints ha-
vien d’exercir el càrrec fins al jurament i la incorporació dels novells. En el cas que sortissin en sort 
persones emparentades entre elles (pare, fills, germans), calia tornar a fer extracció del lloc del darrer 
eixit. Els extrets continuarien a les bosses però no podrien repetir durant els dos triennis següents. Pel 
que fa als diputats i oïdors del braç municipal, per contrarestar l’hegemonia de Barcelona i després 
d’un debat obert més o menys tens, es concordà una rotació. El primer trienni del nou sistema d’elec-
ció, el diputat a sort seria extret de la matrícula de Barcelona i l’oïdor de la matrícula de les ciutats i 
viles de Lleida, Girona, Perpinyà, Tortosa «e altres que en lo dit libre seran continuades, per concórrer 
en deputats», diu el manuscrit.85 El trienni següent, el diputat hauria de ser extret de la matrícula de les 
ciutats i viles no barcelonines i l’oïdor de la matrícula de Barcelona. Finalment, el tercer trienni tant el 
diputat com l’oïdor haurien de sortir de la matrícula externa a Barcelona. El següent trienni havia de 
començar la rotació de nou.

En cas de mort d’un membre del consistori en exercici durant el trienni, havia de ser reposat per 
la resta dels consistorials al cap de deu dies, segons el mateix sistema i sota l’amenaça de privació de 
salari en cas de negligència. Les vacants que s’anessin produint en el llibre de matrícula havien de ser 
cobertes pel consistori en exercici després d’haver jurat i haver escoltat sentència d’excomunicació, 
comprometent-se a actuar lleialment i a elegir persona hàbil i suficient per a la plaça o places buides. 
Les vacants havien de ser cobertes en un màxim de trenta dies. Les vacants de diputats podien ser co-
bertes per persones de les bosses d’oïdors o «de altres no ensaculats». Pel que fa a les vacants eclesiàs-
tiques, la successió era determinada segons la dignitat i no pas segons la persona; per tant, pel que fa a 
les successions episcopals, els successors de la vacant haurien de ser els successors en la dignitat. En el 
cas de les dignitats religioses, els successors havien de posseir prelatures de la mateixa qualitat dels 

85. «[...] e altres universitats del Principat de Cathalunya, presents en Corts, en lo dit stament reyal de la part altra», diu 
l’estampació.
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prelats morts, independentment de l’orde o religió, sempre que fos un orde o religió insaculat. En el 
cas dels canonges catedralicis, la substitució es relacionava també amb la dignitat, però calia evitar que 
hi hagués més de tres insaculats del mateix capítol. Pel que fa al braç militar, la normativa era la suc-
cessió hereditària dels titulars, com permeten molt bé observar els llibres de l’ànima. La successió de la 
noblesa no titulada es feia amb un altre noble de Catalunya de la mateixa categoria. Els cavallers i 
gentilhomes domiciliats a la vegueria de Barcelona havien de ser succeïts per membres de la mateixa 
vegueria, «la qual és en gran nombre de persones del dit stament militar». En cas de ser d’altres vegue-
ries, també era prioritària la successió en la mateixa vegueria, però si no hi havia ningú per a la succes-
sió, la vegueria de Cervera podia buscar successió en les d’Agramunt o Balaguer i viceversa; la de 
Lleida en les de Tortosa, Montblanc o Manresa i viceversa; la de Vilafranca del Penedès en les de Tar-
ragona, Tàrrega o Vic i viceversa; la de Girona en les de Besalú o Camprodon i viceversa, i la de Perpi-
nyà en les de Puigcerdà o Vilafranca de Conflent i viceversa. En el cas del braç reial, les pautes succes-
sòries eren més generals. El consistori havia de nomenar sis persones per cada estament i, en presència 
d’aquesta divuitena, nomenar i fer públics els elegits, i el seu nom o noms havien de ser posats pel 
notari en el llibre de matrícula. 

En el cas de manca d’acord consistorial en els noms per cobrir les vacants d’ordes, capítols, cava-
llers de vegueries o de ciutats i viles, la solució era també treure a sort les persones de la discòrdia. En 
cas de vacant abans del dia de santa Magdalena del darrer any del trienni consistorial, no s’havia 
d’esperar els trenta dies reglamentaris de la insaculació, per tal que els nous insaculats ja poguessin 
«concórrer en la elecció fahedora». No calia renunciar a cap benefici o dignitat per poder accedir a un 
ofici consistorial quan s’adquiria aquest per raó de la dignitat o benefici. També es posava una edat 
mínima per accedir als oficis consistorials. Els eclesiàstics havien de tenir un mínim de vint-i-cinc 
anys per ser insaculats com a diputats i com a oïdors; la noblesa no podia accedir a la matrícula de 
diputats fins als vint-i-cinc anys, i els cavallers i gentilhomes, fins als trenta. En les bosses d’oïdors, els 
uns i els altres havien de tenir també un mínim de vint-i-cinc anys. Pel que fa al braç reial, el mínim 
per ser insaculat diputat eren els vint-i-cinc anys, i el mínim per ser-ho d’oïdor, els trenta. En la in-
saculació de 1493 s’acceptaven persones de menys de vint-i-cinc anys, però sense poder concórrer a 
l’extracció fins a l’edat requerida.86 Només n’era dispensat «don Ferrando de Cardona, almirant de 
Aragó, per ésser persona tant principal e de tal casa, com és en ell dignament, dispensen axí que si 
passat lo trienni primer vinent exirà en diputat, ho puxe liberament ésser, no obstant lo que damunt 
és dit en lo present capítol». Tot plegat, ben significatiu del paper adquirit per la casa de Cardona en 
el regnat de Ferran II.

El capítol xvi preveia una limitació a les insaculacions d’eclesiàstics. Com que es considerava que 
eren moltes les persones hàbils i suficients del braç eclesiàstic insaculades per a oïdors, i en previsió  
que en el futur no n’hi haguessin de tan hàbils i que mantenir-ne el nombre fos «en gran dan del dit 
Principat», s’ordenava que les vacants dels canonges oïdors eclesiàstics no fossin cobertes mentre es 
mantinguessin tres oïdors per capítol. Pel que fa als religiosos, s’establia que les vacants no fossin co-
bertes fins que en quedessin menys de dotze. Hom observa, doncs, la voluntat de limitar en el futur el 
nombre de canonges i de religiosos insaculats. 

En el capítol xvii, de manera indirecta, es relaxava el control dels comptes de l’administració de la 
Diputació. Les ordinacions de 1433 impedien ser diputat a una persona per segona vegada si, en el 

86. Un cop d’ull a la nòmina de l’edició fa pensar que insacular en minoria d’edat devia ser més o menys habitual per error 
o per picaresca i sovint es formalitzava una desinsaculació per tornar a insacular poc després la mateixa persona.
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moment de la possible segona volta, no haguessin estat encara definits els comptes de la seva primera 
administració. Ara es rectificava la norma en nom d’una responsabilitat pròpia dels oïdors de comptes 
successors i aliena als diputats antecessors. Així, s’admetia la segona volta en el cas que aquests dipu-
tats repetidors haguessin fet requeriment per escrit de definició dels comptes i poguessin donar fer-
mances suficients de pagament dels deutes en els quatre mesos posteriors al tancament de la definició 
dels deutes encara pendents. Els oïdors havien de complir amb la definició dels comptes al cap de sis 
mesos d’haver accedit a l’ofici.

Finalment, el capítol xviii confirmava tota la normativa de la Diputació existent fins aleshores, a 
excepció de la derogada pels nous capítols. 

No hi ha en aquestes ordinacions de 1493 cap referència a la intervenció reial. En tot trobem un 
procediment parlamentari i se’ns escapa la mà del rei en la confecció de la comissió dels cinquanta-
quatre i en la tasca electoral de la comissió. Potser una lectura atenta del procés de Corts i de la docu-
mentació de la Cancelleria87 ens en donaria llum. Les limitacions, pel que fa als canonges i religiosos 
(tot i l’admissió de les places volants de canonges), en la insaculació d’oïdors i l’excepció en el tema de 
l’edat de Ferran de Cardona poden insinuar alguna cosa. Però tot fa pensar que s’ha funcionat en el 
marc d’una cooptació força àmplia. Per saber-ho millor, també ens caldria conèixer a fons el perfil de 
les cinquanta-quatre persones de la comissió i contrastar la cooptació anterior a l’establiment de la 
matrícula amb la cooptació de la matrícula. Els treballs en curs sobre la Diputació i Ferran II segu- 
rament ens ho aclariran. Tanmateix, entre aquestes cinquanta-quatre persones, en el braç militar hi  
ha el duc de Cardona, ja marquès de Pallars, i hi ha Galceran de Requesens, i ambdós són prou signi-
ficatius. 

També caldria conèixer millor allò que ha estat dit per a l’etapa d’enllaç entre la mort de Ferran II 
i la successió no pas tan passiva de Carles V. Segons Vicens, en relació amb la ciutat de Barcelona, les 
insaculacions de Barcelona van quedar a mans de la ciutat. La clàusula del privilegi de 1498, que con-
cedia el beneplàcit del monarca per disposar de les insaculacions i de la modificació del sistema d’in-
saculació, a la qual Ferran II mai no volgué renunciar, va prescriure.88 No sé si una tal clàusula afecta-
va la Diputació. L’únic que puc indicar és l’existència del capítol sobre la capacitat confirmatòria reial 
de 1413 pel que fa a la jurisdicció dels diputats, que ja he indicat. «Si per temps mudara la forma de la 
electió de dits deputats», deia el final del capítol, «que haje haver consentiment vostre senyor tant com 
toca la jurisdictió, si, doncs, la dita, ara o lavors no tornava en la pràtica a la Deputatió que tenia abans 
que la present Cort se celebràs, la qual cosa li fos leguda ab aquella mateixa jurisdictió, la qual, ara per 
lavors, vos plàcia atorgar. Plau al senyor rey e atorga la dita jurisdictió.» 

Posteriorment als importants capítols de 1493 i abans de la nova i important reforma punitiva  
de 1654 de Felip III/IV, la Diputació experimentà algunes reformes menudes relatives al sistema elec-
toral, reformes que, en part, recull una edició de capítols del redreç de 1704.89 El 1503, la Cort General 

87. La documentació que aporta Jaume Vicens i Vives, sobretot la correspondència per al cas de la ciutat de Barcelona, 
permet prou bé observar un rei entre bastidors.

88. Jaume Vicens i Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona..., vol. ii, p. 408-409.
89. Aquesta edició de Rafael Figueró de 1704 aplega tots els capítols del redreç de 1599 i els «capítols fahents per las insa-

culacions de 1493», més els capítols relatius a insaculacions de la Diputació fetes: un sense numeració a la Cort de Frares Me-
nors de 1503; el capítol x de la Cort de 1520; els capítols i, xiv i xxxii de la Cort de 1533; els capítols xvii, xviii, xix i xx  
de 1542; el capítol de cort xvi de la Cort de 1702, i una nota simplificada dels capítols xxv, xxxix, liii i lvii de 1702, que mo-
difiquen els capítols viii i xxxvi de 1599 i amplien els llocs de diputats i oïdors a ciutats i viles. En aquesta estampació, dels 
capítols del redreç relatius a les insaculacions de la Cort General de 1585, només se’n fa una relació encapçalada per la «Nota, 
que com lo Redres de les Corts de 1585 en lo que toca a enseculacions fonch revocat ab lo redres de las Corts de 1599, per ço se 
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celebrada en el monestir de Frares Menors de Barcelona, encara en vida de Ferran II, reduïa de divuit 
a nou el nombre de testimonis en l’acte d’insaculació dels llocs vacants, per tal com s’havia mostrat 
difícil reunir la divuitena legal. A partir d’aleshores, doncs, tres per cada braç esdevingueren testimo-
nis suficients. Al costat d’això, una nova disposició demostra els canvis de la dinàmica social i esta-
mental, afer no previst en els capítols de 1493. El 1503 (document 2) s’observa que la gent canvia 
d’estament, i això implica actualitzar les llistes de la matrícula, per la qual cosa s’obliga els diputats i 
oïdors en exercici a «insicular e nomenar en lloch de les persones que de estament han mudat o mu-
daran, altres persones [...] servada en totes cosas la forma dels capítols de dita insaculació per dita Cort 
de Santa Anna ordenats». El capítol x de la Cort General de 1520 (document 2) blindava encara més 
la incompatibilitat entre la Diputació i la condició d’oficial reial. Ara afegia a la incompatibilitat per 
concórrer a l’extracció, si s’era oficial reial, la dimissió immediata de tot diputat o oïdor en el cas d’ha-
ver acceptat un ofici reial després d’extret i l’obligació d’extreure ràpidament una altra persona en el 
seu lloc. El capítol primer del redreç de 1533 (document 2) aprovava una disposició contra qualsevol 
forma de promesa i compromís d’insaculació en lloc vacant de diputat o oïdor feta a qualsevol perso-
na, per hàbil i suficient que fos, «per quant la dita Cort te informació que alguns dels deputats e oydors 
del General del dit Principat passats» actuaven impel·lits «per causa de promeses que sobre dites ensa-
culacions per importunació de prechs tenien fetes». Així, cosa que demostra que era pràctica habitual, 
es prohibia «nomenar [...] persona o persones algunes a qui o de qui a altres per ells les tals promeses 
hauran fetes» i s’obligava a afegir aquesta disposició al jurament i la sentència d’excomunicació. El 
capítol xiv de la mateixa Cort General de 1533 ajustava algunes coses, com la possibilitat de poder 
concórrer de nou al cap de només un trienni per a aquells diputats que haguessin estat extrets a mig 
trienni, a causa de la mort sense acabar el mandat del seu antecessor, i el capítol xxii revela que entre 
els membres del braç reial hi ha freqüents canvis de domiciliació. El capítol, que pretén ser general, 
posa l’exemple d’aquells que vivien a Lleida i han passat a residir a Barcelona, però pretenen ser insa-
culats per Lleida. El repartiment de llocs d’insaculació entre viles i ciutats impedia fer aquesta mani-
pulació. Es prohibeix, doncs, tota insaculació feta per una ciutat o vila on s’havia viscut quan s’habita-
va en una altra, «com sia cosa injusta que aquells qui no suporten los càrrechs ne senten los honors e 
profits». L’exemple ens fa suposar que alguns es volien beneficiar de residir a Barcelona sense perdre 
la possibilitat de ser insaculats. Era més fàcil ser insaculat per una ciutat o vila externa a Barcelona. Ara 
bé, s’hi afegia «e açò sia servat en los reyals tantsolament», una consideració que indica que els canvis 
de residència no afectaven el braç militar, que era insaculat no pel lloc de residència sinó pel lloc del 
patrimoni. Nous capítols relatius a la insaculació eren aprovats a la Cort General de 1542 (document 2). 
Aquests capítols posen en relleu la necessitat d’equiparar oficis i drets polítics i, també, com es vol es-

deu advertir que dels infrascrits capítols sols se’n farà nota». En el seguiment del sistema electoral fem ús d’aquesta edició i de 
l’edició dels Capitols dels drets y altres coses del general del Principat de Cathalunya de Rafael Figueró de 1707, que aplega els 
capítols relatius a la Generalitat de 1481, 1512, 1520, 1533, 1537, 1542, 1547, 1553, 1564, la tarifa de 1574-1575 i els capítols del 
redreç de 1585. D’aquesta edició, només ens ha calgut fer ús dels capítols sobre insaculacions de 1585. Cal indicar aquí que tant 
en l’etapa del duc d’Anjou com en l’etapa de l’arxiduc Carles va haver-hi interès a fer una mena de compilació dels capítols del 
General, però cal situar amb quins criteris. Els criteris de l’etapa del duc d’Anjou semblen situar-se en el tema electoral i rebut-
jar els capítols de 1585, probablement per considerar-los de trajectòria conflictiva, i els criteris de l’etapa de l’arxiduc són més 
complets, se centren també en la informació fiscal i admeten els capítols del redreç de 1585 complets. Sobre el conflicte polític 
a propòsit del redreç de 1585, vegeu Miquel Pérez Latre, Entre el rei i la terra: El poder polític a Catalunya al segle xvi, Vic, 
Eumo, 2004, p. 174-176 i 225-228. El rei, el 1593, unilateralment suspengué els capítols vii, xiii i xxxiv de 1585: el vii tracta- 
va de «gastos extraordinaris importants»; el xiii, de «visita dels deputats y oydors, assessors y altres officials del General», i  
el xxxiv, de «Interrogació de capítols de cort», és a dir, sobre interpretació de les lleis. 
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tablir una estreta relació entre bosses municipals i bosses de la Diputació; a més, s’hi documenta 
l’emergència de tendències hereditàries, així com la voluntat i l’exigència de les poblacions amb dret a 
assistència a la Cort General de participar en les insaculacions de la Diputació. El capítol xvii revela 
que mentre molts mercaders de fora de Barcelona estaven insaculats com a oïdors reials (no era el cas 
dels mercaders barcelonins), el greuge comparatiu se solucionava establint el dret dels mercaders de 
Barcelona de ser insaculats en la bossa d’oïdors de comptes fins a un nombre de sis, sempre que esti-
guessin insaculats en la bossa de consellers mercaders. El capítol xviii establia que els ciutadans hon-
rats de Girona insaculats i matriculats en la bossa de la mà major del Consell de la ciutat o els seus fills 
o néts per successió masculina, hàbils i suficients i amb habitació principal a la ciutat, batllia o vegue-
ria de Girona, fossin preferits en la insaculació de les bosses de diputats de Girona a qualsevol altre, 
«com sia cosa molt justa y raonable, que los qui aporten los treballs y càrrechs de les universitats, en 
los beneficis y honors sien preferits al altres de dites universitats». S’equiparava, doncs, com a just i 
equivalent el nivell estamental i la funció política, i si se n’insaculaven d’altres, per ignorància o altra-
ment, havien de ser «haguts per no ensaculats». Segons el capítol xix, la mateixa norma havia de regir 
entre els ciutadans insaculats per la mà mitjana del Consell de Girona, amb una insaculació d’oïdors 
de comptes fins al nombre de cinc, tot mantenint-hi sempre aquest nombre i no més, i la resta de la 
bossa d’oïdors de Girona havia de ser per als insaculats a la mà major municipal de Girona o els seus 
fills o néts. El capítol xx obria una escletxa insaculatòria per a Balaguer i Manresa i aprovava la insa-
culació d’un oïdor de comptes per cadascuna: «Com les ciutats de Balaguer y Manresa sien reyals  
y caps de vegueries, y oficialats, y contribuescan en tots los càrrechs que altres ciutats, viles, y llochs 
reyals acostumen de contribuir [...]». En teoria, es pretenia equilibrar el pes polític del territori i, in- 
directament, això verifica els canvis que s’estaven produint en el terreny de la jerarquia urbana a Ca-
talunya.90 

El 1585 (document 3), set nous capítols renovaren, complementaren o ajustaren el sistema elec-
toral de la Diputació. No hi ha dubte que les ambicions d’insaculació donaven lloc a complicitats i 
abusos difícils de controlar, que es van intentar combatre a través d’augmentar els filtres electorals. El 
capítol v sobre la insaculació de diputats i oïdors incrementà les cauteles. A partir d’aquest capítol, 
cada 15 de maig en els dos primers anys del trienni i el 15 de juliol en el darrer any del trienni, el con-
sistori hauria de convocar amb crida pública per al dia següent a les set del matí «totes les persones que 
poran dels tres staments, que per a en aquella hora se trobaran dins la ciutat de Barcelona [...]». Con-
gregats els convocats a la Casa de la Diputació, se’ls llegiria aquest capítol v i es nomenarien nou 
persones d’entre les presents. Aquesta novena, prestat sagrament i homenatge i oïda sentència d’ex-
comunicació d’actuar amb lleialtat, es reuniria en una cambra separada del lloc on estaria el consisto-
ri. Diputats i oïdors farien la nominació de la persona a insacular i, a través d’un promovedor, la no-
tificarien a la novena d’habilitació i aquesta votaria per escrutini davant de l’escrivà major si la 
persona nominada reunia les qualitats requerides per al càrrec; en cas positiu, seria insaculada; en cas 
negatiu, rebutjada i en caldria nomenar una altra. Si no hi havia acord entre els membres del consis-
tori, l’escrutini de la novena triaria el nom d’entre els diversos nomenats. Consistori i novena havien 
de restar congregats sense moure’s fins a resoldre les insaculacions dels llocs vagants. La insaculació 
pròpiament dita havia de ser feta després, en presència de la novena com a testimonis de l’acte. En el 
cas d’haver de fer extracció per mort d’un diputat o un oïdor, calia fer abans la insaculació del lloc 

90. Sobre els canvis en la jerarquia urbana i la urbanització de la Catalunya moderna, vegeu Albert Garcia i Espuche,  
Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Madrid, Alianza, 1998, especialment p. 25-42.
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vagant, però només de la bossa d’extracció del mort i no dels llocs vagants de les altres bosses, per 
mantenir l’equilibri de la insaculació. Per contrarestar el pes de Barcelona, el consistori, pel capítol vi, 
quedava obligat, un mes abans de les insaculacions, a escriure consistorialment als paers, jurats, con-
sellers, cancellers i procuradors de les ciutats, viles i llocs amb escons vagants, per tal que aquests po-
guessin fer «memorial dels ciutadans y burgesos honrats, notaris y altres persones que acostumen de 
ser ensaculades a la Diputació, qui en dites ciutats, viles o llochs habiten, en los quals concorren les 
qualitats y condicions per a dits officials necessàries [...]». Aquests memorials havien de ser lliurats a 
la novena de l’escrutini. Havia de seguir-se el mateix procediment per als llocs vacants de les esglésies 
catedrals i llocs de religiosos. Els diputats estaven obligats a verificar les butlles de nomenament de les 
jerarquies monàstiques. En el cas dels canonges i dels llocs volants d’esglésies, el criteri del consistori 
era suficient per reportar els noms a l’escrutini i habilitació de la novena. Aquest capítol insistia de 
nou en la nul·litat de qualsevol insaculació feta sota ofertes o promeses als diputats, als oïdors o a les 
mullers, fills o persones afins. El capítol viii intentava eliminar la picaresca de les bosses dels eclesiàs-
tics. Havien de ser insaculats autèntics eclesiàstics o religiosos; per tant, no ho podien ser aquells que, 
deixant els beneficis pels quals havien estat insaculats, es casessin i fessin vida de laics, ni tampoc 
aquells que haguessin estat insaculats amb el pretext d’alguna dignitat o benefici no obtingut o renun-
ciat. Per totes aquestes raons, per ser insaculats havien de ser almenys sotsdiaques o haver fet profes-
sió, a més de ser catalans, nats a Catalunya o de pare o avi catalans, i abans de la insaculació havien 
d’haver mostrat estar en la possessió de la dignitat. En cas de deixar de posseir-la, serien desinsaculats 
sense necessitat de cap declaració. El capítol xxxv, destinat a les insaculacions dels burgesos de Perpi-
nyà, els feia la mateixa concessió que havia estat feta als de Girona pel capítol xviii del redreç de 1542. 
Els fills i néts per línia masculina de burgesos matriculats de la vila de Perpinyà tenien dret d’insacu-
lació en les vacants de diputats i oïdors de les bosses de la Diputació dels seus pares o avis. També el 
capítol xix del redreç de 1542 relatiu als mercaders de Girona era la referència dels mercaders de 
Perpinyà, per obtenir els cinc primers llocs d’oïdors vagants de la bossa d’insaculació de la Diputació 
en lloc dels burgesos, amb el requisit que haguessin estat o fossin cònsols terços o quarts de la vila. En 
el capítol lxxi, per obviar fraus en la insaculació de diputats i oïdors, s’insistia que només fossin ad-
mesos els qui legítimament poguessin demostrar tenir domicili propi a la vila, lloc o vegueria pel qual 
fossin insaculats. El capítol lxxii eixamplava la possibilitat d’insaculació per a diputats i oïdors a 
tothom qui tingués oficis en la Diputació, independentment de la qualitat dels oficis, amb el benentès 
que en cas de sortir escollit diputat o oïdor, es proveís una persona idònia i suficient de substitució per 
exercir l’ofici, a coneguda del consistori i dels divuit testimonis, amb el mateix salari, i que en cap cas 
no s’admetessin dos salaris pel mateix ofici.

El capítol v de la Cort de 1585, tot i la creació dels habilitadors, no havia resolt els contenciosos i 
les maniobres de la insaculació. El capítol viii de 1599 (document 4) va intentar garantir millor la 
imparcialitat de la novena d’habilitació. Convocades les persones dels tres estaments, amb crida pú-
blica a la Casa de la Diputació, els mateixos dies de cada any del trienni establerts per la normativa  
de 1585, calia posar en rodolins el nom de tots els convocats insaculats per a diputats i oïdors, sepa-
rant-los per estaments, però barrejant diputats i oïdors, i treure a sort la novena d’habilitació. Les nou 
persones extretes haurien d’oir sentència d’excomunicació i jurar lleialtat, tancar-se i només relacio-
nar-se amb el promovedor elegit pel consistori. El consistori havia de fer arribar a coneixement de la 
novena d’habilitació els llocs vacants i els memorials de les universitats i els capítols sobre les persones 
considerades hàbils. Els habilitadors, a través del promovedor, rebrien els noms proposats pels dipu-
tats i oïdors en exercici i els nou habilitadors, per escrutini, en presència de l’escrivà major, haurien 

01 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   36 20/03/15   09:03



 introducció 37

d’habilitar o rebutjar els noms proposats, segons llurs qualitats, per a les places consistorials vacants. 
En cas d’acord majoritari de la novena, els noms serien insaculats. En cas de rebuig de la novena, o 
d’una part majoritària d’aquesta, d’algun nom o de més d’un, el consistori tenia dret per espai d’una 
hora a fer una rèplica. Si aquesta rèplica no era admesa pels habilitadors, el consistori podia fer nomi-
nació d’una altra persona. No s’obligava la novena a justificar les causes de la repulsa. Entretant, el 
consistori i la novena havien de seguir activant el procés insaculatori dels noms no qüestionats, per-
què ni el rebuig d’una o més propostes, ni la manca de consens entre el consistori per a una persona 
alternativa a la rebutjada, no podia aturar tot el procés. El notari de la Diputació havia d’aixecar acta 
de totes les incidències. El capítol xx complementava aquest capítol viii amb normes ja conegudes de 
l’any 1585 que intentaven obtenir més coneixement de causa en relació amb les persones amb drets 
d’insaculació de fora de Barcelona. Amb un mes d’antelació a la data d’insaculació, la Diputació havia 
d’escriure consistorialment als consellers de ciutats, viles i llocs per demanar-los que fessin els memo-
rials de les persones (ciutadans, burgesos honrats, notaris i d’altres) hàbils de la població; aquests 
memorials havien de ser lliurats a la novena i havien de ser la base de les seves habilitacions. Com es 
deia el 1585, s’havia de procedir igual pel que fa a les esglésies catedrals i els monestirs de religiosos, si 
bé la garantia suposava inspeccionar les butlles. Pel que fa als canonges capitulars o volants, la decisió 
depenia del consistori, que disposava de les seves nòmines, tot mantenint els equilibris de repartiment 
i nombre. Les disposicions finals del capítol relatives a les discrepàncies reiteren el capítol viii i fan 
pensar que devia ser entorn dels canonges on podia haver més discrepàncies consistorials i habili- 
tadores. Potser per aquesta raó, la insaculació definitiva dels canonges preveia, un cop habilitats, una 
darrera tria a sort amb rodolins de cera i escrits per l’escrivà major. El capítol reiterava l’amenaça 
d’inhabilitació del candidat en cas d’haver fet ús d’ofertes i promeses, directament o per persona in-
terposada, als consistorials, a llurs mullers i fills o a persones afins. El capítol xxxv no era cap capítol 
insaculatori de les vacants de diputats i oïdors, però consta en l’edició de 1704. Té interès en la mesu-
ra que obria la veda als eclesiàstics en els oficis del General: «axí de deputats, com oydor, assessors, 
deputats locals y tots los demés oficis de dita Generalitat, ab la matexa igualtat que los militars y reials, 
no obstant lo capítol vint-y-nou [de 1585], que comença “Ítem, per llevar abusos”, y qualsevol (altre 
Capitol en contrari) [sic] fins a vuy fet».91 El capítol xxxvi reiterava que els oficials reials i del Sant 
Ofici insaculats, mig any abans de l’extracció del nou govern, havien de fer renúncia de llurs oficis per 
poder concórrer a l’elecció a sac i sort consistorial; en cas de no sortir extrets, quedaven autoritzats a 
recobrar els oficis dels quals «simuladament» havien fet renúncia, renúncia que havia d’haver estat 
«vera y no fictament». L’habilitació per a l’extracció requeria demostrar als habilitadors la renúncia 
en el temps estipulat. El recobrament de l’ofici reial requeria la signatura reial i no la del lloctinent i la 
notificació i registre per l’Escrivania de la Diputació; tot plegat, unes gestions que intentaven verificar 
que la renúncia havia estat real. La disposició dels sis mesos no havia de regir en el cas de l’extracció 
de juliol de 1599, per manca de temps, i serien suficients deu dies de renúncia abans de la primera 
extracció. Finalment, es disposava que en el cas que l’ofici reial fos biennal o triennal i acabés en l’any 
de l’extracció, s’era dispensat de renúncia i no es podia impedir a ningú de concórrer. El capítol xlvi 
reiterava la prohibició de participar en l’extracció de diputats i oïdors a tots aquells que fossin deutors 

91. Aquest capítol de 1585 diu: «Quines persones són prohibides tenir officis del General. Item, per llevar abusos que de 
alguns anys en aquesta part són fets per alguns eclesiàstichs, de voler obtenir diputacions locals y altres officis, que, d’aquí al 
devant ningun eclesiàstich puga ésser provehit en offici de diputacíó local ni en altres officis del general, fora de diputat y oydor, 
com revera dits officis sien officis les deguen obtenir seculars y no eclesiàstichs». 
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del General, tant si eren deutors principals com si eren partícips del deute. En cas de voler-hi concór-
rer, havien de pagar llurs deutes vuit dies abans de l’extracció. Si essent diputats o oïdors quedaven 
endeutats d’algunes de les pensions que anessin caient, els serien descomptades dels seus salaris. Tot 
això s’afegia al capítol iv, que impedia que els consistorials fossin arrendataris o partícips dels arren-
daments de les bolles. En cas de ser-ne, calia renunciar-hi i buscar substitut; si no se’n trobava, el  
diputat o oïdor quedava obligat a pagar puntualment el preu de l’arrendament a cada termini a ex-
penses dels salaris, obligació que també afectava els salaris de la resta dels consistorials. El capítol lxii 
reiterava l’obligació dels qui concursaven en la insaculació de diputats i oïdors de provar, per ser ad-
mesos, l’autèntic lloc de domicili, per tal d’«obviar els fraus» que es feien en relació amb la ciutat, vila 
o lloc de vegueria que s’habitava. Igualment, el capítol lxiii reiterava el dret de tots els oficials insacu-
lats a concórrer a tots els oficis de la Diputació, si bé en cas de sortir extret, calia proveir un substitut 
idoni per a l’ofici ocupat, amb el mateix salari i a coneguda del consistori, i es prohibia l’existència de 
dos salaris pel mateix ofici. El capítol lxxxv reiterava la necessitat de depurar les habilitacions del 
capítol viii del mateix 1599: «Com la experiència haje mostrat que alguns dels deputats han habilita-
des algunes persones contra los capítols del General, y sia aquest lo major dany que en la Casa de la 
Deputació hi pot aver, per exir persones que per capítols del General no poden concórrer, contra  
la mente de la Cort [...]». Així, s’estipulava que sis dies abans de santa Magdalena, o dos dies abans si 
s’insaculava fora del temps, calia convocar els tres estaments i treure per via de rodolí, com es feia amb 
els visitadors, nou persones de les insaculades per a diputats i oïdors i que es trobessin a Barcelona 
(tres per cada estament), i aquella novena, després d’oir la sentència d’excomunicació i haver jurat 
lleialtat, conjuntament amb el consistori en exercici, havia de fer l’habilitació dels qui concorregues-
sin a diputats i oïdors en aquella extracció. Finalment, el capítol xc del redreç de 1599 era idèntic al 
capítol viii de 1585.92

La lectura dels diversos capítols del redreç relatius a la insaculació permet d’observar, al costat de 
la sempre decisiva cooptació prèviament existent, la voluntat d’incrementar els filtres de la insacula-
ció, per neutralitzar, almenys aparentment, el nepotisme de la cooptació. En el cas català no s’arribà 
mai a la sofisticació de Venècia, però sí que es poden observar canvis tendents a objectivar la insacula-
ció. El pas dels sis testimonis de 1455 als deu de la primera extracció de 1493, als divuit disposats  
el 1493 per als següents triennis i als nou des de 1503, per garantir una neutralitat, verifica el procés cap 
a la creació dels habilitadors pròpiament dits, és a dir, la novena del capítol v de 1585. És més, el redreç 
de 1585 feia preceptiva la convocatòria de Junta de Braços quan tenia lloc la insaculació;93 finalment 
prosperava la millora cautelar d’aquesta novena pel capítol viii de 1599, per tal com aquesta novena 
passa de ser de cooptació a ser extreta a sort. Si analitzem el capítol viii de 1599, ens adonem que el 
procés insaculatori era tot un itinerari no exempt de complexitat. Primer, la convocatòria dels tres 
estaments, cada 15 de maig, o el 15 de juliol si era el darrer any del trienni, tot facilitant la presència 
dels forans de Barcelona que estiguessin insaculats; després, la seguia un sorteig d’aquests insaculats 
per extreure la novena d’habilitació; a continuació, es configuraven dues reunions separades: la dels 
consistorials sortints (a la Sala dels Reis) i la de la novena d’habilitació (a la Sala del Consistori). La 

92. Només s’hi afegia al final un «y en lo sobredit cas no se entengan los religiosos», que sembla voler dispensar-los de la 
desinsaculació en cas de deixar de posseir la dignitat per la qual haguessin estat insaculats. 

93. A més d’haver de convocar juntes de braços en els casos de despeses extraordinàries, en els processos de la visita i en 
els dubtes d’interpretació de capítols de cort. Miquel Pérez Latre, «Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts  
a la suspensió del nou redreç de la Diputació del General», Afers, vol. 11, núm. 23-24 (1996), p. 63. Però la suspensió dels capí-
tols vii, xiii i xxxiv de 1585 pel rei liquidava aquesta preceptiva de convocatòria de braços.
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reunió dels consistorials procedia a fer una cooptació entre els insaculats, els noms de la qual passaven 
a la novena per via d’un promovedor, elegit pel consistori. Els habilitadors, amb els memorials de 
qualitat en mà, decidien per escrutini. L’operació podia repetir-se, si no hi havia habilitació, o compli-
car-se, per haver de decidir entre més d’un nom en el cas que no hi hagués hagut acord entre els con-
sistorials. Un cop habilitats, els noms eren inscrits en la matrícula per l’escrivà major, present en la 
tasca dels habilitadors. Un cop inscrits els noms, ja només quedava esperar la sort de l’extracció en  
la jornada de santa Magdalena del darrer any triennal. 

La matrícula d’insaculats permet fer moltes observacions; deixo per a futurs estudiosos fer-les en 
detall, però sí que en faré algunes de generals orientatives, abans de referir-me al redreç de 1702 i 1706 
i de fer esment de l’etapa final de la vida institucional pròpiament catalana i del seu sistema electoral 
històric. 

La matrícula permet observar el mudament d’estament, la majoria del braç reial a la condició de 
nobles o de cavallers, però també de la condició de laics a la d’eclesiàstics. Hi ha alguns casos a la in-
versa. El 15 de maig de 1612, mossèn Miquel Joan Amat abandona la bossa de l’estament militar d’oï-
dor de comptes de la vegueria de Barcelona per «haver mudat de stament de militar en real» i aleshores 
és insaculat en el seu lloc mossèn Gaspar Amat, donzell, fill seu. L’11 de desembre de 1503, la Cort 
General disposava la insaculació de Don Jaume de Cardona com a diputat del braç militar per la ve-
gueria de Barcelona, el qual fins aleshores havia estat insaculat com a diputat pel braç eclesiàstic per 
ser comendatari de Sant Llorenç de Morunys, però el 1503 la seva nova condició era la de laic «con-
tractant matrimoni». 

També es considera canvi d’estament passar de militar a ciutadà de Barcelona; és el cas de misser 
Miquel Cordelles, el 19 de juliol de 1572. El mudament d’estament permet veure com perden el lloc a 
la bossa, però com poden recuperar un altre lloc d’insaculació. És el cas, per exemple, de Miquel Mai, 
doctor en drets, insaculat com a oïdor de Barcelona el 1511, que, en passar a la condició de cavaller, ha 
d’abandonar la bossa del braç reial (1521); vuit anys després, l’insaculen com a doctor en drets i cava-
ller a la bossa de diputats de Barcelona pel braç militar (1529). Dins del braç militar es distingeix entre 
nobles i cavallers. El registre d’oïdors de comptes permet observar no sols els casos de mudament 
d’estament, sinó també les transferències, o «pujaments» o «promocions» de les bosses d’oïdors a les 
bosses de diputats. Les bosses reflecteixen com, en la majoria de les vegades, les insaculacions es fan 
«corcordament», però també com a vegades cal fer-les «a la sort» o «per terna».

Cal dir que la insaculació no eliminà els conflictes ni les rivalitats. El procediment insaculatori, que 
mai no deixà de ser del tot una cooptació, trasllada els conflictes al moment de l’habilitació.94

leS inSaculacionS: un terreny de controvèrSieS

El 1493, doncs, la insaculació començava a ser la via d’accés al govern de la Generalitat, i en el curs 
del temps fou també un sistema constant intern per elegir persones per a funcions diverses, aspecte 

94. És per aquesta raó que la documentació que es conserva sobre les actes d’insaculació i sobre l’habilitació i que queda 
exclosa d’aquesta edició és digna de ser consultada a l’ACA-ARB: Generalitat G-78/2 (anys 1545, 1548, 1551, 1554 i 1557), 
G-79/1 (any 1563), G-78/12 (any 1566), G-79/3 (any 1569), G-79/2 (any 1571), G-79/4 (any 1572), G-79/5 (anys 1575-1593), 
G-79/6 (anys 1596-1612), G-78/4 (anys 1614-1644), G-79/8 (1664-1650), G-79/9 (1654-1671), G-78/8 (1674-1692), G-80/6 
(any 1704), G-80/7 (1706) i G-80/8, 9, 10, 11, 12 i 13 (anys 1707-1712). Sobre la documentació i la importància de l’habilitació, 
Jaume Riera i Sans, «Documentació sobre insaculacions al fons de la Diputació del General de Catalunya, a l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó», Paratge, núm. 1 (1990), p. 9-11.
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que aquest treball no inclou. Ara bé, l’establiment de l’habilitació, com a pas previ a la insaculació, 
esdevingué el veritable terreny de controvèrsia del procés insaculatori, «el veritable moment clau de la 
lluita» pel poder, escriu Pérez Latre. Estudis com els de Miquel Pérez Latre i Josep Capdeferro ens han 
aproximat al terreny real d’aplicació del procediment i als conflictes que se’n derivaven, tant pels inte-
ressos per al control de la institució dels homes del rei com pels interessos particulars de les xarxes 
clientelars del país. Pérez Latre95 observa la intervenció de misser Martí Joan Franquesa, jutge reial i 
regent de la tresoreria, en les habilitacions de 1578, 1581, 1584 i 1587.96 L’establiment de la novena 
d’habilitació del redreç de 1585 fou un intent de rèplica contra les ingerències reials i les connexions 
clientelars. L’avidesa per ser insaculat queda prou demostrada amb la quantitat d’insaculacions fetes 
abans de la certificació de la mort dels titulars de places. Una malaltia podia haver estat suficient per 
considerar una plaça vacant i, tal com mostra l’edició, sovint calia fer rectificacions i desinsacular al-
gun candidat mal insaculat pel fet que el titular encara era viu. Des de 1533 ja s’havia denunciat també 
la pràctica de pagaments per accedir a la insaculació. Les visites o inspeccions triennals en donen no-
tícia. Miquel Pérez Latre indica per a 1584 pagaments al consistori d’entre 400 i 700 lliures per acon-
seguir una insaculació de diputat o per sota de 100 lliures per a una d’oïdor. La visió mercantil de la 
insaculació podia arribar a ser una font d’ingressos complementària per als consistorials. Com a alter-
nativa a la manipulació consistorial, Cervera, el 1585 i el 1599, proposà a la Cort General un procedi-
ment descentralitzador, tant des de la perspectiva territorial (1585) com des del punt de vista estamen-
tal (1599). Les propostes no van prosperar segons els criteris cerverins, però a canvi s’establí, com ja 
s’ha dit, la novena d’habilitació i la tramesa al consistori de Barcelona des dels llocs d’origen de memo-
rials amb les relacions de candidats a les bosses amb les seves qualitats. Calgué dotar l’habilitació del 
màxim de garanties i els debats dels processos de Corts revelen la voluntat, en el marc dels interessos 
particulars, d’establir una normativa el màxim de precisa, dins el sistema jeràrquic estamental i terri-
torial, per blindar d’objectivitat l’habilitació: naturalesa catalana, equilibri territorial, requisits dels 
candidats segons l’estament i residència efectiva, entre moltes altres coses que indiquen els capítols del 
redreç, tal com s’ha dit més amunt. La novena, amb tot, no eliminà ni les lluites ni els favors,97 ni sem-
pre els memorials enviats a Barcelona foren respectats.

95. Una bona síntesi sobre la qüestió al segle xvi, amb bons exemples documentals, es pot consultar a Miquel Pérez La-
tre, La Generalitat..., p. 25-36 (la citació és en la p. 27). També sobre el tema insaculatori de la Diputació, vegeu Víctor Ferro, 
El dret públic..., p. 249-252; Ignacio Rubio y Cambronero, La Deputació..., vol. i, cap. vii; Andreu Bosc, Summari, index o 
epítome dels admirables i nobilíssims títols de honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyà, Pere Lacavalleria, 1628, p. 376 
(ed. facsímil: Barcelona, Sueca, 1974). Segons Víctor Ferro (El dret públic..., p. 249), a mitjan segle xvii, les bosses d’oficis con-
sistorials estaven constituïdes per un total de 524 llocs, distribuïts en trenta llocs de diputats i trenta-sis d’oïdors pel braç ecle-
siàstic; cent trenta-set de diputats i cent tretze d’oïdors pel braç militar, i vuitanta-nou de diputats i cent dinou d’oïdors pel braç 
de ciutats i viles, dividits en «bossa de Barcelona» i «bossa de fora d’ella». Vegeu també J. H. Elliott, La revolta..., p. 123-124. 
Segons Joan Lluís Palos, a començament del xvii, la distribució de candidatures era de dinou per a diputat eclesiàstic i vint-i-
quatre per a oïdor eclesiàstic; cent trenta-set per a diputat militar i cent tretze per a oïdor militar, i noranta per a diputat reial i 
cent dinou per a oïdor reial: Joan Lluís Palos, Catalunya a l’imperi dels Àustria: La pràctica de govern (segles xvi i xvii), Lleida, 
Pagès, 1994, p. 345 i 376-378. Vegeu també Josep Maria Sans i Josep Maria Ballart, «El catàleg de diputats i oïdors de comp-
tes de la Generalitat de Catalunya (1359-1710) de Pere Serra i Postius», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 
núm. 8 (1980), p. 63-118.

96. Això explica la constitució xxxvii de 1599, que ordena que ni el portantveus del General governador, ni els doctors 
del Reial Consell ni altres oficials reials s’interposin en les insaculacions de la Diputació, de la Casa de la Ciutat i dels cònsols de 
mar, ni en el nomenament i elecció d’alguns oficis i notaris de Barcelona (CADC, I/I/68/23). 

97. Miquel Pérez Latre posa com a exemples la insaculació, el 1594, d’Alexandre d’Alentorn per la imposició de quatre 
consistorials sobre la novena i la violència consistorial de 1597 per imposar llurs favorits a la novena d’habilitació (La Genera-
litat..., p. 30). 
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La majoria dels problemes que insinuen els capítols del redreç relatius a les insaculacions i l’habi-
litació només fan que demostrar el grau de controvèrsia i les maniobres insaculatòries que existien 
tant des de la capital com des dels organismes locals, que provocaven impugnacions i plets, com ha 
pogut constatar Capdeferro a través del seu estudi del cas gironí, fins al punt que l’advocat Pere Boix, 
des de 1610, era l’encarregat de la gestió dels litigis sobre insaculacions per part de la ciutat de Girona 
contra diversos particulars davant de la Diputació, com seria el cas del metge Segimon Coll.98 Les im-
pugnacions d’insaculacions per part de persones descartades eren constants. Girona, amb deu places 
de diputats i vint places d’oïdors, en el lapse temporal de 1550 a 1652 insaculà dues-centes sis persones, 
la qual cosa significava una mitjana de dos gironins anuals.99 La proporció no permetia satisfer la gran 
quantitat d’interessos particulars d’una ciutat emergent.

L’estudi de Josep Capdeferro del segle xvii fontanellià100 ofereix molta informació sobre els insa-
culats de la ciutat de Girona en les bosses de la Diputació. El seguiment de la tasca professional de 
Fontanella com a assessor ordinari de la Diputació li permet analitzar els processos insaculatoris des 
de dins i anar més enllà de la rígida normativa o de la llista d’insaculats un cop enllestit el procés. Tot 
plegat, permet veure les controvèrsies del procés insaculatori, mai exemptes d’interessos personals o 
clientelars. Sovintegen, doncs, traces d’«insaculacions molt problemàtiques».101 

Dins la lluita per la insaculació, cal situar-hi l’interès dels municipis reials amb dret a convocatò-
ria parlamentària de tenir també dret d’insaculació a les bosses de la Diputació, si no en tenien, i 
d’ampliar-ne la representació, si en tenien. Dins d’aquesta reivindicació emergia també l’exigència 
d’establir una correlació entre les bosses de les mans municipals i les bosses de diputats i oïdors de 
l’estament reial de la Diputació. Tot plegat, significava la voluntat de traduir els nuclis urbans i  
els oficis i nous sectors socials emergents en representació política. Des de 1533, i de nou el 1537, els 
comuns amb dret a Corts havien expressat les seves reivindicacions municipals en relació amb les 
bosses de la Diputació. El 1563 ho feien conjuntament Tàrrega i Vilafranca del Penedès,102 i Vic re-

 98. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 683-687. La impugnació tenia com a bases el fet que Coll mai no havia 
estat admès dins la mà major de Girona i la manca de residència efectiva a la ciutat.

 99. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 684-685. Al costat d’això, hi havia famílies prou ben assentades en el 
conjunt de la Diputació catalana, com observa Joan Lluís Palos pel que fa a les extraccions i a l’accés efectiu al govern (Catalu-
nya a l’imperi..., p. 357). 

100. Josep Capdeferro, historiador de Joan Pere Fontanella, informa que el jurista consagra els capítols del 562 al 565 de 
les seves Sacri regii Cathaloniae decissiones a les insaculacions a la Diputació i revela l’ascens ràpid de l’oncle del jurista, Benet 
Fontanella, abat de Sant Pere de Besalú: insaculat el 15 de maig de 1615 en una bossa d’oïdor eclesiàstic, un any més tard pas-
sava a una bossa de diputat i sortia «designat per l’atzar en la segona extracció en la qual era elegible» (22 de juliol de 1620). Així 
observa, doncs, l’important significat d’aquest aterratge insaculatori per al futur de la família Fontanella dins la Diputació (Joan 
Pere Fontanella..., p. 199; Ciència i experiència..., p. 143-144).

101. Capdeferro explica unes insaculacions conflictives del 15 de juliol de 1623, amb el consistori dividit, l’emparament 
del llibre de l’ànima amb certa violència i l’execució d’insaculacions diferents, simultànies i paral·leles que motivaren una que-
rella en la visita de l’agost de 1623. A l’acabament del mandat, observa Capdeferro, ningú no volia perdre l’oportunitat d’in-
cloure familiars i amics en les bosses. Consistorials i visitadors es disputaren les competències resolutòries. Finalment, només 
ho resolia un tercer procés insaculatori a càrrec del nou consistori triennal (Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 226-
231; Ciència i experiència..., p. 166-171). El fet deixà un cert rastre al Dietari de la Generalitat (Dietaris de la Generalitat de Ca-
talunya, vol. iv, Anys 1611 a 1623, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, p. 662).

102. Reivindicaven un lloc de diputat i un d’oïdor cadascuna per ser viles principals, residència de burgesos honrats, 
gaudints, mercaders i altres persones de qualitat i pel fet de ser contribuents de la Generalitat. Solien al·legar raons demogràfi-
ques i no pas productives. L’anàlisi de l’ampliació de les bosses d’oficis de la Diputació va ser feta en la comunicació de Josep M. 
Bringué i Portella, Pere Gifre i Ribas, Gerard Marí i Brull, Miquel Pérez Latre, Joan Pons i Alzina i Eva Serra i Puig, 
«Els comuns a les Corts Generals del segle xviii», a Actes del Congrés L’Aposta Catalana a la Guerra de Successió 1705-1707: 3-5 
novembre 2005, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, 2007, p. 203-215. Per error, l’edició va 
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prenia una reivindicació de 1552 reclamant quatre llocs més a les bosses, mentre que Balaguer, Man-
resa, Puigcerdà i Cervera reclamaven un segon lloc més cadascuna i Torroella de Montgrí s’hi afegia 
en nom de la necessitat de mantenir les jerarquies en cas d’ampliacions. Reivindicacions d’aquest 
estil es repetiren el 1585 i el 1599.103 Però, entre altres factors, la forta oposició de Barcelona davant 
de l’allau reivindicativa impedí que aquestes aspiracions prosperessin. Barcelona temia que l’amplia- 
ció pogués perjudicar el seu grau de representació quan la ciutat ja es considerava poc representada, 
pel fet de només poder-hi concórrer cada nou anys. És en aquest context que el 1585 reclamen la 
inclusió en les bosses de la Diputació els cònsols de llotja i el Col·legi de Notaris de Barcelona i que 
Barcelona planteja la reivindicació de cinc llocs més per als artistes i cinc per als menestrals insaculats 
a les bosses de consellers, i el 1599, la de sis llocs per als mercaders de la ciutat. La majoria de les re-
clamacions es renovaren en les inacabades Corts de 1626-1632, però la manca de clausura formal 
impedí que un nou redreç assumís definitivament la majoria d’aquestes reivindicacions, les quals ja 
estaven redactades en forma de capítols. És, doncs, especialment interessant el seguiment de la Cort 
General de 1626, amb la seva continuació de 1632, pel que fa a les reivindicacions del braç reial en 
matèria de provisió d’oficis i d’insaculació en les bosses de la Diputació. La Cort General de 1626 i la 
seva continuació de 1632 revelen l’existència d’un poderós braç municipal en ascens més enllà de 
Barcelona.104 Girona, en la legislatura de 1626, ja va manifestar la voluntat d’implantació de la insa-
culació en certs oficis de nomenament consistorial i defensava la insaculació com a alternativa a les 
tendències de la Diputació a la venalitat de càrrecs.105 Tot i que s’ha vist que el mercantilisme podia 
penetrar dins el sistema insaculatori, aquest sistema no deixava d’estar reglamentat i posava obstacles 
a una autèntica venalitat. Els debats parlamentaris de 1632 indiquen el pes de la Diputació a través de 
la rivalitat de competències entre la Cort General i la Diputació en matèria d’insaculacions i, al mateix 
temps, la rivalitat entre síndics amb mandat imperatiu i els dirigents municipals pel mateix tema.106 
Els llibres de l’ànima mostren l’existència d’insaculats per lletres de gràcia de la Cort General de 
Montsó de 1585. La reivindicació de la Diputació en matèria d’insaculacions enfront de la Cort Ge-
neral no era un afer menor. Darrere de la voluntat de cooptació insaculatòria, malgrat la Cort General 
en acció, hi havia una voluntat d’ampliació de competències polítiques per part de la Diputació. En-
cara que fos en termes clientelars, potser insinuava la necessitat d’un marc més ampli d’actuació que  
 

eliminar les pàgines relatives al combat per la presència parlamentària de noves viles i ciutats i a l’ampliació de les bosses d’ofi-
cis de la Diputació, uns aspectes pertanyents sobretot a la col·laboració de Miquel Pérez Latre en la comunicació. Aquestes pà-
gines, en canvi, sí que consten en les preactes del congrés. En les preactes de 3-5 de novembre de 2005, la comunicació ocupa 
les p. 253-297 del volum i, i l’espai omès en l’edició són les p. 254-274.

103. El 1599 reapareixen o apareixen, si més no, les reivindicacions de Tàrrega, Vilafranca del Penedès, Argelers, el Voló i 
Berga.

104. Eva Serra i Puig, «El món urbà en l’espai històric català. Incidència territorial i legislativa», a Jaume Dantí (coord.), 
Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna, Barcelona, Rafael Dalmau, 2005, p. 41-140 i, en especial,  
p. 93-103 i 110-115. Josep Capdeferro ressalta la qüestió des del cas de Girona. Observa la voluntat dels comuns amb dret a 
Corts d’ampliar o disposar de quota en les bosses de la Diputació i la voluntat de Girona de vincular les insaculacions munici-
pals i equiparar les mans major i mitjana amb les insaculacions de diputats i oïdors de la Diputació (Joan Pere Fontanella...,  
p. 1267, 1276, 1771 i 1772).

105. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 1446 i 1778. Els oficis de nomenament consistorial, amb la reserva 
reial de 1654, van passar, però, a ser, en la seva majoria, oficis insaculats. 

106. Jaume Ribalta i Haro, «De natura Deputationis Generalis Cathaloniae. Una aproximación a través de la literatura 
polemista del Seiscientos: Las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las insaculaciones de la Diputación del General de Cata-
luña (1632)», Historia. Instituciones. Documentos (Universidad de Sevilla), núm. 20 (1993), p. 403-471. També, Josep Capde-
ferro, Joan Pere Fontanella..., p. 1281-1282.
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aclarís la potestat o voluntat d’autoritat institucional catalana i la divisió de poders entre legislatiu i 
executiu.107 

La no-conclusió de la Cort General de 1626-1632 deixà en el calaix tota una sèrie de reformes de la 
Diputació, i una de principal: la relativa a l’accés o l’ampliació de diversos municipis a les bosses de 
diputats i oïdors de la Diputació.108

la inSaculació entre la guerra delS SegadorS i la reServa reial de 1654

La insaculació no garantia segurament tampoc la imparcialitat de l’extracció, sobretot en mo-
ments crítics, i no pas sempre per interessos estrictament personals. Seria el cas de l’extracció o el 
sorteig del 22 de juliol de 1638, el qual portà al capdamunt de la Generalitat la triada de diputats com-
posta per Pau Claris, Francesc de Tamarit i Josep Quintana i la d’oïdors formada per Jaume Ferran, 
Rafael Antic i Rafael Cerdà. Una composició que aplegava dos canonges de la díscola Seu d’Urgell: Pau 
Claris com a diputat i Jaume Ferran com a oïdor. La composició de caràcter patriòtic dels homes de 
l’extracció de 1638 féu sospitar Rovira i Virgili d’un sorteig maquinat; Elliott ho va descartar, però 
Núria Florensa considera més que plausible que en circumstàncies greus es forcés la sort.109

La Guerra dels Segadors no canvià el sistema electoral, però caldria verificar si, almenys als inicis 
revolucionaris, hi hagué un cert trasbals «democratitzador». Són interessants les diverses desinsacula-
cions de les bosses de la ciutat de Tortosa per resolució dels braços de novembre de 1640, les quals 
bosses foren reinsaculades el 1641 amb persones procedents no de la ciutat sinó de la vegueria: Corbe-
ra, Flix, Horta, Xerta, Alguaire o Benifallet. Penso que pot indicar un cert canvi de base social signifi-
catiu. El que sembla cert és que en el curs de la guerra s’evidencia l’existència d’intervencionisme in-
saculatori segons la situació política. En plena Guerra dels Segadors, les maniobres insaculatòries 
tendiren lògicament a augmentar i Capdeferro indica l’arribada el 1644 a Girona d’ordres d’insacula-
ció dictades «per mans estranyes al municipi».110 La Diputació, després de l’empenta de Pau Claris, va 
tendir, segurament, a esdevenir «una dòcil xarxa al servei de l’aparell dels homes de la Corona france-
sa». Joan Pere Fontanella participà en aquest control i estampà la seva firma en diverses provisions de 
desinsaculació de desafectes. És a dir, participà en mesures puntuals de depuració «electoral» de les 

107. El debat de 1585 sobre el paper de la Diputació en temps de Cort no es pot deslligar de les vacil·lacions entorn de la 
potestat reial sobre els capítols del redreç, ni del debat sobre l’anomenat privilegi del rei Martí de 1410 ni de la voluntat política 
de la Diputació. Eva Serra i Puig, «Introducció», a Cort General de Montsó (1585)..., p. vii, xxi, xxii i xxxviii. 

108. Peticions de lloc per part de Vilafranca de Conflent, Tàrrega, Sarral, Vic, Pals, Vilafranca del Penedès, els Prats del 
Rei, Talarn, Figueres i Mataró. Demanen més llocs Balaguer, Manresa, Puigcerdà i Cervera. S’hi adhereixen Granollers, Agra-
munt, Caldes de Montbui, Camprodon, Besalú i Berga. Eva Serra i Puig, «El món urbà en l’espai històric català. Incidència 
territorial i legislativa», a Ciutats, viles i pobles..., p. 116-126. 

109. Antoni Rovira i Virgili, Pau Claris..., p. 18-19. També Salvador Sanpere i Miquel va considerar que els extrets de 
l’any 1713 com a consellers de Barcelona van ser fruit d’una combinació: Fin de la nación catalana, Barcelona, L’Avenç, 1905, 
p. 285-287; J. H. Elliott, La revolta..., p. 239; Núria Florensa, El Consell de Cent: Barcelona a la Guerra dels Segadors, Barce-
lona, Universitat Rovira i Virgili, 1996, p. 280. Núria Florensa ho ha observat per al cas de Barcelona: «La insaculació pactada. 
Barcelona 1640», a Tercer Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Actes, vol. i, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993,  
p. 447-455. La mateixa Núria Florensa ha insistit en la necessitat d’observar la negociació insaculàtòria com un procediment 
que no sempre s’atenia a la normativa: «Insaculats a diputats i oïdors de la Diputació del General per les bosses de Tarragona a 
l’albada de la Guerra dels Segadors», a L’home i l’historiador: Miscel·lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes: Estudis 
històrics, ed. a cura de Manel Güell i Salvador-J. Rovira i Gómez, Port de Tarragona, 2007, p. 175-186; Núria Florensa i Soler, 
«Insaculats a diputats i oïdors de la Diputació del General per les bosses de Barcelona a l’albada de la Guerra dels Segadors», 
Pedralbes, núm. 28 (2) (2008), p. 615-634. 

110. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 676. 
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persones que per sorteig podien arribar a regir la casa del General, si bé «són prou escasses i conjuntu-
rals» per poder-les presentar com una autèntica política.111 Un cop d’ull a l’edició dels llibres de l’àni-
ma adverteix, d’una banda, de la multiplicació de places vacants durant els anys de la Guerra dels  
Segadors i, de l’altra, de l’increment d’insaculacions per provisió dels assessors de la Diputació  
del General, i també, al costat de l’increment de vacants, fan aparició crides, segons les ordinacions  
de 1493, per ocupar llocs buits, així com la insaculació de persones de vegueries no corresponents als 
llocs vacants «per no haver-se trobat persona hàbil» o «ningun militar».

La derrota de la Guerra dels Segadors va significar, en un primer moment, una Diputació dividida 
per raons, al meu entendre, potser més militars que polítiques entre Manresa i Barcelona i, de seguida, 
la intervenció reial sobre el sistema electoral de la Diputació fora de qualsevol sistema parlamentari.112 
El 24 de febrer de 1654, el doctor de l’Audiència Rafael Vilosa presentà al consistori el Decret reial amb 
data a la Casa del Pardo de 23 de gener de 1654, juntament amb una ordre del lloctinent i capità gene-
ral, Joan Josep d’Àustria, que disposava que s’aixequés acta del lliurament del Decret reial per part de 
l’escrivà de manament, secretari i regent de la protonotaria de Catalunya, Jaume Salamó, i per part del 
notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà major i secretari del General de Catalunya, Sebastià Costa. 
El consistori acceptà el decret, que havia de ser llegit per Sebastià Costa davant dels nou habilitadors 
de nomenament reial, els quals procediren a fer l’habilitació per a l’extracció del trienni del primer 
d’agost de 1653 al darrer de juliol de 1656. El Decret reial recordava «la merced que fuimos servido 
hazer a la Generalidad del nuestro Principado de Catalunya y Condados de Rossellón y Cerdanya, 
concediéndoles las Constituciones, buenos usos, pragmáticas y capítulos de Corte que tenían antes de 
las alteraciones sucedidas en el anyo mil seyscientos y quarenta [...]», però el rei, com en el cas de la 
ciutat de Barcelona, s’havia reservat les insaculacions de la Diputació: «[...] resolvimos por justas cau-
sas y consideraciones, nuestro real ánimo movientes, que todas se encaminan al major bien y tranqui-
lidad, quietud y buen gobierno de la dicha provincia y condados, reservarnos la insiculación, general 
y particular, de los sujetos que huvieren de concurrir en suertes a los oficios de la Casa de la Diputa-
ción. Y assí mismo, los que se davan por nombramiento de los diputados, y otros assí perpetuos como 
temporales durante nuestra mera y líbera voluntad». El consistori i els braços perdien poder en el 
terreny de la cooptació per a les insaculacions de diputats i oïdors i el consistori perdia el poder que 
comportava estar en possessió dels nomenaments dels oficials menors de la Diputació. Mereix ser 
destacada la bossa de la visita que posava la inspecció sota el control reial.113 «[...] y queremos y decla-

111. Josep Capdeferro, Joan Pere Fontanella..., p. 405-406, i Ciència i experiència..., p. 338-339, ofereix noms ben signi-
ficatius de desinsaculats: Gabriel de Llupià, el magistrat de l’Audiència Felip Vinyes i el jurista Gaspar Berart, entre d’altres,  
i, seguint el treball de Jon Arrieta, indica la coincidència sovintejada entre els noms dels desinsaculats i els noms dels exiliats  
del territori i participants en la «junta» cortesana de Felip IV durant la guerra. Pel que fa als participants en la junta cortesana, 
Jon Arrieta, «La Junta para las materias políticas e inteligencias de Cataluña (1640-1642)», a Primer Congrés d’Història Moder-
na de Catalunya, vol. ii, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, p. 141-148. Pel que fa als exiliats catalans durant la guerra, 
Jordi Vidal Pla, Guerra dels Segadors i crisi social, Barcelona, Edicions 62, 1984. 

112. Sobre les dues diputacions, la de Manresa i la de Barcelona, Agustí Alcoberro, «Pròleg», a Dietaris de la Generalitat 
de Catalunya, vol. vi, Anys 1644 a 1656, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2000, p. ix-xxxiii, sobretot p. xxiv-xxx. Sobre la 
intervenció de la Diputació per Felip III/IV, vegeu Fernando Sánchez Marcos, Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de 
los Segadores (1652-1679), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1983, p. 112-116; Eva Serra i Puig, «El pas de rosca en el camí 
de l’austriacisme», a Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo, 2001, p. 71-103. D’altra banda, Felip III/IV va confirmar els 
antics oficis «vendibles» de la Diputació, segons els reials despatxos d’11 de juliol de 1653 i de 27 d’agost de 1655, i el redreç de 
Carles III els confirmava, tot reclamant, però, la demostració legal de la possessió de l’ofici (ACA-ARB, Generalitat, Cort Gene-
ral 1705-1706, 1068-1070, f. 455v, 462r, 468r, 600r, 842v i 994r). 

113. El rei no sols passava a controlar el sistema electoral de diputats i oïdors, que fins aleshores havia funcionat com un 
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ramos», deia també el decret, «que es nuestra expressa voluntad, que todos los arriba insiculados», és 
a dir, la llista aprovada pel rei, «sólo tengan derecho a estarlo en las bolsas mientras no se lo prohibire-
mos», «y nos reservamos la facultad de excluirlos y sacarlos d·ella sin causa o con ella [...]» (docu- 
ment 5).114 S’aplicava a la insaculació de la Diputació el mateix tracte punitiu que s’havia fet amb la 
insaculació de la ciutat de Barcelona.115 La vegueria del Rosselló amb la subvegueria del Vallespir, la del 
Conflent amb la subvegueria del Capcir i bona part de la vegueria de la Cerdanya, d’ençà de 1652, van 
quedar separades i es refeia una Diputació del Rosselló que desapareixeria amb la creació del Consell 
Sobirà del Rosselló (1660), després de les paus dels Pirineus. Amb tot, fins al 1659 encara es fan insa-
culacions dels Comtats, però després de les paus, ja no.116 El 15 de maig de 1659, Felip III/IV retornava 
els noms dels aspirants a les bosses de diputats i oïdors que incloïen els Comtats.117 

El decret de 23 de gener de 1654 obre una nova etapa en el procés d’insaculació de la Diputació del 
General i de la ciutat de Barcelona. Per deliberació del 24 de febrer de 1654, s’obrí un nou llibre de 
l’ànima de la Diputació sota la reserva reial. A partir d’aquest nou llibre de l’ànima, comencen a apa-
rèixer insaculacions inicialment per subsidi i sobretot per decret reial o per decret de la lloctinència, i 
el 1656 són diverses les desinsaculacions «per haver-se passat a l’enemic». El control de la monarquia 
s’endurí, fins i tot més enllà del decret de reserva de 1654. Sabem que els habilitadors de la primera 

procediment que combinava cooptació i insaculació, sinó que també prenia poder als diputats i oïdors en la mesura que subs-
tituïa els nomenaments dels oficials menors de la Diputació, fets fins aleshores pels consistorials, per una insaculació sota 
control reial. Tot i així, sabem que el rei reconegué uns oficis anomenats «antics vendibles». No és clar, encara, quins i quants 
eren. La Cort General de 1705-1706 parla del seu reconeixement en dos despatxos reials: l’un d’11 de juliol de 1653 i l’altre  
de 27 d’agost de 1655; per exemple, n’era un el de credencer de sedes de la ciutat de Barcelona (ACA-ARB, Generalitat, vol. 1068, 
f. 195v). En aquesta edició només hem transcrit les bosses de diputats i oïdors. Així doncs, les insaculacions dels altres oficis del 
General fetes d’ençà del Decret reial de 23 de gener de 1654 han quedat fora d’aquesta edició. Segons el volum G-78/1 de l’ACA-
ARB, aquests oficis insaculats eren: assessors i advocat fiscal (vint-i-quatre llocs), donador de ploms (trenta-sis, dotze per braç), 
regent los comptes (trenta-sis, dotze per braç), exactor (trenta-sis, dotze per braç), receptor de la bolla de Barcelona (trenta-sis, 
dotze per braç), escrivent ordinari del regent los comptes (trenta-sis, dotze per braç), síndic (trenta-sis, dotze per braç), ajudant 
segon de l’Escrivania Major (dotze, tots notaris), ajudant tercer de l’Escrivania Major (dotze, tots notaris), ajudant ordinari del 
racional (dotze, tots notaris) i bossa dels oficis de la visita, repartits en tres oficis amb divuit llocs per a cada ofici. Eduard Puig, 
en la seva tesi doctoral, Intervenció reial i resistència institucional: El control polític de la Diputació del General de Catalunya i del 
Consell de Cent de Barcelona (1654-1705), Universitat Pompeu Fabra, 2012, indica el control de la visita a través de la creació 
d’unes bosses de la visita (p. 96-100). Pel que fa a la relació d’oficis que Eduard Puig esmenta en l’annex de les p. 433-435 de la 
seva tesi, penso que es tracta dels oficis vendibles i no dels menors. Els oficis dits menors són els de les dotze noves bosses que 
representen 330 places més al costat de les 524 consistorials que ja existien. 

114. ACA-ARB, Generalitat, G-82/4. Al segle xvii, el Consell d’Aragó considerava les insaculacions la regalia més princi-
pal que el rei tenia a Catalunya i la monarquia no estava disposada a perdre-les. Jon Arrieta, «El Consejo de Aragón y las 
Cortes Catalanas», a Les Corts a Catalunya: Actes del Congrés d’Història Institucional: 28, 29 i 30 d’abril de 1988, Barcelona, Genera-
litat de Catalunya, Departament de Cultura, 1991, p. 255; Joaquim Albareda, Constitucions, capítols i actes de cort: Anys 1701-
1702 i 1705-1706, Barcelona, Base, 2004, p. 14-15.

115. Josep Maria Torras i Ribé, «El control polític de les insaculacions del Consell de Cent de Barcelona (1652-1700)», 
Pedralbes, núm. 13 (1) (1993), p. 457-468. Pel que fa a la Diputació, els treballs de Fernando Sánchez Marcos, Cataluña y el 
gobierno..., p. 112-125; Eva Serra i Puig, «Catalunya després del 1652: recompenses, censura i repressió», Pedralbes, núm. 17 
(1997), p. 191-216; Eva Serra i Puig, «El pas de rosca en el camí de l’austriacisme», a Del patriotisme..., p. 71-103.

116. N’hi ha alguns casos, com el de misser Onofre Monsalvo, que, insaculat el mateix 1659 per Perpinyà, el 1680 és extret 
com a oïdor. Eva Serra i Puig, «La representació de la Catalunya Nord a les institucions polítiques catalanes abans de l’annexió 
amb França», a Sessió de la Secció Histórico-Arqueològica a Perpinyà (20 d’octubre de 2004), Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2005, p. 13-19 i, en especial, p. 16. Després de 1659 no hi tornaran a haver insaculacions pel territori de Catalunya del 
Nord fins a la insaculació de l’arxiduc Carles III (decret de 26 de gener de 1706, que dóna lloc al llibre de l’ànima obert el 30 de 
juliol de 1707).

117. Eduard Puig, Les insaculacions de la Diputació del General de Catalunya (1654-1700), treball d’investigació, Univer-
sitat Pompeu Fabra, curs 2008-2009, p. 73.
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insaculació de postguerra foren de nomenament reial directe aparentment per una sola vegada; amb 
tot, segons Sánchez Marcos, el 1656 la monarquia retallà el marge de maniobra dels habilitadors en les 
insaculacions en exigir-los els motius d’inhabilitació de les persones insaculades sota la seva reserva, 
fet que demostra, una vegada més, el pes de l’habilitació.118 L’ús de la reserva reial contra la Diputació 
constata la fràgil situació política de la Generalitat després de 1652. Eduard Puig ha verificat aspectes 
importants del grau i l’abast del control reial sobre la Generalitat. Totes les bosses de la Diputació, les 
consistorials que reproduïm en aquesta edició i les altres dels oficis dits menors, esdevenen una regalia 
important, malgrat les maniobres de resistència dels diputats i oïdors més d’un cop denunciades pel 
Consell d’Aragó. La reserva reial va servir sobretot per instrumentalitzar la Generalitat al servei de la 
fiscalitat de la monarquia. La segona meitat del segle xvii veié l’emergència dels serveis mal anomenats 
«voluntaris», és a dir, obtinguts fora de la via parlamentària. Només la Diputació, amb el seu assenti-
ment i gestió, podia garantir la recaptació d’aquests serveis tan necessaris a una monarquia en fallida 
però involucrada en continuades guerres dinàstiques. La monarquia tenia prou força per imposar els 
donatius voluntaris però estava massa poc implantada per fer-ne la recaptació, mentre que la xarxa 
territorial de la Diputació en bona mesura ho podia garantir. Per raons fiscals, doncs, el rei podia estar 
interessat en la insaculació dels uns, i per raons polítiques, en la desinsaculació dels altres. La monar-
quia va intentar convertir la Diputació en un organisme polític clientelar i, al mateix temps, en una 
mena d’intendència fiscal. El control insaculatori, que habitualment funcionà per mitjà de ternes 
presentades pels consistorials i aprovades o rebutjades pel monarca, operà durant tota la segona mei-
tat del segle xvii, amb alguns moments especialment selectius, com el 1661, any de cloenda de la 
Guerra dels Segadors després del Tractat dels Pirineus, o el 1693, en el marc de la Guerra dels Nou 
Anys. Les habilitacions esdevingueren sovint el nus més conflictiu de les insaculacions. La majoria de 
contenciosos insaculatoris de la segona meitat del segle xvii tenien lloc també en la fase de l’habilita-
ció.119 El control de la Diputació, després de 1654, ja he dit que no sols s’imposava sobre els oficis 
consistorials, sinó també sobre la majoria dels oficis fins aleshores de designació consistorial. Pel que 
fa a aquests oficis, també fou habitual la decisió reial prèvia terna consistorial. Més tard, el 1665, se-
gons Eduard Puig, després d’una llarga controvèrsia, iniciada el 1662, entre diputats i visitadors, 
aquests darrers aconseguiren poder fer les pròpies llistes d’oficials de la visita i el control reial es féu 
extensiu tant en les llistes proposades pels diputats com en les llistes proposades pels visitadors. De fet, 
les rivalitats internes afavorien encara més el control reial sobre la visita del General, és a dir, sobre la 
inspecció triennal de la Generalitat en el terreny fiscal i en el terreny polític, i això quan la inspecció 
sempre havia estat jurisdicció pròpia i exclusiva de la Diputació. La monarquia s’implicà en aquest afer 
intern de la institució a través del control de la novena triennal de la visita. El rei passava a controlar la 
visita a través de la creació de dues bosses, de divuit escons cadascuna, destinades a l’extracció del 
«consistori de la visita», amb les llistes confeccionades per diputats i visitadors. Si hagués tingut capa-
citat, la monarquia hauria anat encara més enllà en el control insaculatori de la Diputació i de la ciutat 
de Barcelona, per tal com l’Audiència reclamà en més d’una ocasió el control insaculatori de totes les 
poblacions de Catalunya.120 Pel que fa a la Diputació, els conflictes entre aquesta i els municipis en la 

118. Jacint Sansa, canonge de la Seu d’Urgell, insaculat pel rei, havia estat inhabilitat per l’escrutini de l’habilitació. Fer-
nando Sánchez Marcos, Cataluña y el gobierno..., p. 116.

119. Josep Maria Torras i Ribé, «Pròleg», a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. vii, Anys 1656 a 1674, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 2002, p. ix-xxxix i, en especial, p. xxvii-xxxi.

120. Eduard Puig, Les insaculacions..., p. 66 i 110. Segons he pogut comprovar jo mateixa a través de la consulta del volum 
de l’ACA-ARB G-78/1, la bossa dels oficis de la visita contenia tres oficis de divuit rodolins cadascun, sembla que dividida en 
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formació de les llistes més d’un cop afavoriren la intervenció reial. La tendència a recórrer al rei en cas 
de controvèrsia perjudicà encara més la jurisdicció de la Diputació en matèria insaculatòria.

Malgrat aquestes reserves i controls i, fins i tot, malgrat que els mateixos candidats a la insacula-
ció de la Diputació o de la ciutat de Barcelona, per assegurar llur candidatura, es refiaven més de la 
gràcia reial que no de qualsevol favor consistorial, el context sociopolític històric no afavorí mai del 
tot una vida institucional de plena obediència. La Generalitat representava el país, la qual, malgrat 
l’endeutament galopant i acumulatiu derivat de la Guerra dels Segadors i les guerres subsegüents, 
tenia uns ingressos importants, encara que sembla que relativament inferiors als de la ciutat de Bar-
celona, i, evidentment, molt per sota de la capacitat productiva, comercial i consumidora del país. 
Aquesta representació, amb les seves obligacions derivades de les constitucions, explica que no sem-
pre els consistorials s’apliquessin en l’obediència reial i fes aparició l’intervencionisme reial. El cas 
més conegut d’utilització de la reserva reial, i amb més conseqüències polítiques, fou precisament 
contra la Diputació arran de la revolta barretina de 1687-1689.121 La guerra provocà la revolta de 
pagesos, viles i ravals. La Diputació es veié obligada, per imperatiu legal, a assumir les súpliques po-
pulars contra els allotjaments i els estralls militars. De fet, cal dir que durant la segona meitat del  
segle xvii, per raons polítiques òbvies, la funció pública de la Diputació sembla més de defensa i re-
sistència civil que no pas d’ofensiva política. En els llibres de l’ànima consten les desinsaculacions  
del 8 de juliol de 1687, fetes arran de la revolta barretina per ordre reial, de Don Anton Saiol, diputat 
eclesiàstic; de Josep Sitges, oïdor militar, i de misser Lluís Valencià, doctor en lleis, catedràtic i asses-
sor del General, i la reintegració, per Decret reial de 16 de maig de 1688, de Saiol i Sitges i, per Decret 
reial de 14 de juliol de 1688, de Valencià.122 És sobretot en els anys noranta del segle xvii i en especial 
els anys 1692, 1695, 1697 i 1698 que, a redós de la vida en peu de guerra, augmenten les insaculacions 
per decret. Aleshores, sabem que planava la desconfiança de la lloctinència hispànica envers les ins-

tres bosses o oficis: d’assessor i advocat fiscal i els seus ajudants, d’escrivà major i els seus ajudants i de procurador fiscal de la 
visita. 

121. Sobre la revolta barretina, Jaume Dantí, Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Barcelona, Curial, 
1990. Per a l’afer relatiu a la punició dels consistorials de la Diputació, sobretot, Eduard Puig, «Les insaculacions de la Diputa-
ció del General de Catalunya: el cas dels germans Saiol i Josep Ciges (1687-1688)», Pedralbes, núm. 28 (2) (2008), p. 673-688. 

122. Don Anton Saiol estava insaculat des del 18 de juliol de 1682 com a diputat eclesiàstic volant; Josep Sitges estava in-
saculat des del 30 de juliol de 1675 com a oïdor militar per la vegueria de Tarragona, i Lluís Valencià, des del 15 de maig de 1658 
com a oïdor militar de la vegueria de Vilafranca del Penedès. Pel que fa a Daniel Saiol, que segons la relació de Serra i Postius 
també fou desinsaculat, en el llibre de l’ànima en consta la insaculació el 16 de juliol de 1674 com a oïdor de comptes eclesiàstic 
per Barcelona, però no en consta cap desinsaculació. La historiografia ha relacionat l’actitud agosarada sobretot d’Anton Saiol 
i Josep Sitges no sols amb una legítima actuació constitucional d’acord amb les necessitats de la població damnificada per les 
tropes reials, sinó també amb les seves possibles connexions amb Ramon Trobat, català al servei del rei de França des dels anys 
de la Guerra dels Segadors. En la dissort d’una existència catalana entre dues grans monarquies, Trobat, enemic declarat del rei 
hispànic, estava convençut de la necessitat i millor futur d’una Catalunya completa sota l’obediència de Lluís XIV. La Diputació 
assumia les súpliques pageses, ja que «como padres les toca el hacer guardar los fueros», però condemnava la revolta. La pressió 
popular sobre Barcelona (set mil pagesos sobre la ciutat el 1687, entorn de deu mil el 1688) obliga les autoritats reials a fer 
marxa enrere en les desinsaculacions. Sobre les connexions dels barretines amb l’intendent del Rosselló, el català d’origen bar-
celoní Ramon Trobat, vegeu Joaquim Albareda, «Els dirigents de la revolta pagesa de 1687-1689: de barretines a botiflers», 
Recerques, núm. 20 (1988), p. 151-170. Sobre la personalitat de Ramon Trobat i la Catalunya sota la Corona de França en temps 
de Trobat, vegeu Òscar Jané Checa, Catalunya sense Espanya: Ramon Trobat: Ideologia i catalanitat a l’empara de França, Ca-
tarroja, Barcelona, Afers, 2009. Òscar Jané ha identificat l’origen barceloní i no rossellonès de Ramon Trobat (p. 25). La desin-
saculació per l’afer barretina és l’episodi més significatiu, però les peticions catalanes per recuperar les insaculacions foren 
constants, i en alguns casos, amb tensions amb la cort de Madrid, com seria el cas de «l’accidentada ambaixada del pare Josep 
Estampa» de juliol de 1698, com explica Antoni Simon, Del 1640 al 1705: L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana 
en el joc de la política internacional europea, València, Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans, 2011, p. 239.
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titucions catalanes i sobretot envers la Diputació, i això impulsava segurament la pràctica interven-
cionista reial més enllà de la mera reserva de control del decret de 1654, tal com, d’altra banda, aquest 
li permetia. Amb tot, la revolta obligà el rei a manar al lloctinent reposar els destituïts a les bosses i a 
reclamar la intervenció de la Diputació com a pacificadora, la qual, al mateix temps, tornà a assumir 
la recaptació d’un nou donatiu «voluntari». Durant la segona meitat del segle xvii hi hagué la volun-
tat de trencar la dependència reial de la insaculació. El fet és més conegut pel que fa a la ciutat de 
Barcelona i segurament més opac pel que fa a la Diputació.123 Amb tot, el dinamisme socioeconòmic 
català de final del segle xvii havia començat a compensar les limitacions polítiques del període, amb 
la mobilització de les conferències dels Tres Comuns, que comptaven amb un actiu braç militar,  
organisme interestamental, o transversal, que en diríem avui, aliè al sistema insaculatori. Aquestes 
conferències començaren a posar les bases d’un sistema polític de nou encuny, decisiu per entendre 
l’alternativa catalana en el plet successori.124

l’etapa final inSaculatòria: entre elS nouS capítolS parlamentariS i elS nouS decretS reialS

Les Corts de 1702 van posar sobre la taula la voluntat de tornar a disposar de la plena recuperació 
institucional de les insaculacions, tant per part de la Diputació com per part de la ciutat de Barcelona. 
La resposta reial fou negativa. Amb tot, la Cort General de 1701-1702 i també més tard la de l’arxiduc 
de 1705-1706 aprovaren nous capítols del redreç.125 En capítol de cort a part (capítol de cort 66),  
el 1702 es complia amb la voluntat, ja manifestada i decretada per la Cort General de 1599, de concedir 
tres llocs d’insaculació al bisbat i capítol de Solsona, de nova creació el 1593. També ho féu la Cort  
de 1706. Per voluntat d’equiparar el bisbat de Solsona als altres bisbats catalans, es concedí un lloc al 
bisbe en la bossa de diputats eclesiàstics i dos llocs als canonges, l’un en la bossa de diputats eclesiàstics 
i l’altre en la bossa d’oïdors eclesiàstics. A més, el conjunt del capítol de Solsona era insaculat en els 
anomenats llocs volants, com els altres capitulars catalans. Els capítols del redreç de 1702 i 1706 feien 
canvis significatius en la normativa de la Diputació del General. El capítol xxv del redreç de 1702 i el ii 
de 1706 obligaven a reduir les jornades d’insaculació de tres a una per trienni. Les raons eren econò-
miques. Tant el redreç del d’Anjou com el redreç de l’arxiduc confirmaven el capítol viii del redreç  
de 1599, però per raons econòmiques reduïen les jornades d’insaculació a una de triennal, del 15 de maig  
al 15 de juliol del darrer any del trienni, per controlar despeses. Tampoc la mort d’un consistorial no 
havia de ser excusa de nova insaculació fora del calendari del tercer any triennal. La Diputació, diuen 
ambdós capítols, el de 1702 i el de 1706, gastava anualment de 900 a 1.000 lliures en cadascuna 
d’aquestes jornades insaculatòries. El redreç de l’arxiduc, a més, precisa que per a la insaculació anual 
no es podia gastar més de 500 lliures. Tant el capítol xxv de 1702 com el capítol ii de 1706, per prime-

123. Eduard Puig diu no haver trobat reclamacions per al retorn del control de les insaculacions per part de la Diputa- 
ció; amb tot, explica com la Diputació es resistí en algunes ocasions a acceptar desinsaculacions ordenades per Felip V (seria 
el cas de Pau Ignasi de Dalmases, que era desinsaculat el 30 de març de 1705). Aquestes resistències determinaren una carta 
reial en què s’exigia que s’acomplís la desinsaculació en nom dels decrets de reserva reials. Eduard Puig, Les insaculacions..., 
p. 62.

124. Pel que fa a la modernització política representada per la Conferència dels Tres Comuns i el paper destacat del braç 
militar, vegeu Eduard Martí, La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714): Una institució decisiva en la política catalana, Vi-
lassar de Mar, Fundació Ernest Lluch, i Lleida, Pagès, 2008; pel que fa al caràcter no insaculatori del braç militar, vegeu-ne la  
p. 42. També, Eduard Martí, La classe dirigent catalana: Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i del Braç Militar 
(1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera, i Lleida, Pagès, 2009.

125. Pel que fa als capítols insaculatoris del redreç del duc d’Anjou i el redreç de l’arxiduc, vegeu els documents 6 i 11.

01 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   48 20/03/15   09:03



 introducció 49

ra vegada, esmenten la necessitat d’integrar la documentació sobre els aspirants a ser insaculats en «lo 
Dietari» de la insaculació. El capítol xxxix de 1702 i el xxxiv de 1706 fan referència al capítol xxxvi 
de 1599, relatiu a l’obligació dels oficials reials i del Sant Ofici de renunciar als seus càrrecs abans de 
concórrer a la insaculació, amb algunes precisions més que revelen la picaresca que devien emprar els 
aspirants. El capítol de 1702 confirma l’obligació de renunciar als càrrecs sis mesos abans de l’extrac- 
ció, mentre que pel capítol de 1706 era suficient la renúncia un mes abans, però ambdós capítols  
observen «lo abús de recobrar lo ofici després de la extracció, trahent un decret del llochtinent general 
de interino» i «no lo nou despaig firmat de sa magestat per a que sie registrat en la Deputació», com 
disposava el capítol de 1599. És a dir, que les renúncies eren falses renúncies o renúncies simulades. 
Ara, d’una banda, es precisa, amb més claredat el 1706 que el 1702, que el secretari de la insaculació ha 
d’assentar en un dietari els oficials reials i del Sant Ofici que hagin renunciat aquell trienni i llegir tam-
bé als insaculadors o habilitadors els renunciants anteriors, i, de l’altra, que cal exigir un despatx reial 
o del Tribunal del Sant Ofici de certificació de la renúncia per al Registre de la Diputació. En cas de 
recuperació del càrrec reial o del Sant Ofici per part de l’aspirant a diputat o a oïdor després de l’extrac- 
ció, sense despatx oficial reial es consideraria que la renúncia havia estat simulada. La reducció de les 
jornades insaculatòries de tres anuals a una de triennal suposava un treball superior a una jornada i el 
redreç és conscient «que seria dificultós encontrar insaculadors si havian de quedar-se en la Casa de la 
Deputació sens disgregar-se tot lo temps de la dita insaculació, com també no ser just que ab lo salari 
que fins assí han tingut degan ferla»; per aquesta raó, el 1702 (capítol liii) se’ls augmentava el sala- 
ri fins a 30 lliures, «ab la facultat de disgregar-se y no haver de clourer lo acte de un congrés», però  
el 1706 (capítol ii), «[...] en consideració», deia el capítol, «de que se’ls disminuheix lo salari, se permet 
y dóna facultat als insaculadors de disgregar-se y no haver de clourer lo acte de las insaculacions de un 
congrés sol», és a dir, el 1706 se’ls permetia «disgregar-se» però no se’ls augmentava cap salari. No cal 
dir que tant el capítol liii de 1702 com el capítol ii de 1706 permetien més moviment al consistori i als 
habilitadors i obrien més marges de maniobra, independentment de les cauteles imposades de silenci 
i secretisme. Finalment, pel que fa a la Cort General de 1702, és molt important el capítol lvii, que, tot 
seguint unes aspiracions que s’arrossegaven, si més no, des de 1533126 i que ja he dit que es feren rotun-
dament explícites en la Cort General inacabada de 1626-1632,127 eixamplava o incorporava la partici-
pació política de diversos comuns en les bosses de diputats i oïdors de la Generalitat. La petició de 1702 
havia estat feta el 29 de novembre de 1701 pels síndics de Vic, Manresa i Balaguer en un memorial 
col·lectiu. La petició es justificava per la condició de viles reials amb dret a Corts i pel fet que col-
laboraven cada vegada més per raons demogràfiques en «l’augment y benefici dels rèddits y drets de la 
Generalitat de dit Principat», és a dir, per la seva creixent participació en els ingressos de la hisenda de 
la Generalitat com a contribuents.128 Insistien en la necessitat de beneficiar les ciutats i viles «cap  
de vegueria y col·lecta y més numerossas». Lleida, Girona i Tortosa hi dissentiren del tot. El debat fou 
agre i llarg. L’amenaça de resoldre l’afer sense el braç militar i fora dels mecanismes parlamentaris 
obligà Girona, Lleida i Tortosa a retirar llur dissentiment. El capítol lvii creà quaranta-vuit nous llocs 
consistorials: onze de diputats i trenta-set d’oïdors (vegeu la taula 1). L’ampliació de les bosses trencava  

126. Àngel Casals, L’emperador i els catalans: Catalunya a l’imperi de Carles V (1516-1543), Granollers, Editorial Grano-
llers, 2000, p. 264-266 i 347-348.

127. Eva Serra i Puig, «El món urbà en l’espai històric català. Incidència territorial i legislativa», a Ciutats, viles i pobles...,  
p. 41-140. Recordem que el 1542 Balaguer i Manresa ja havien obtingut una plaça d’oïdor cadascuna.

128. «Els comuns a les Corts Generals del segle xviii», a les preactes del congrés «L’aposta catalana a la Guerra de Succes-
sió (1705-1707)», p. 254-274 (vegeu n. 102 d’aquesta introducció).
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Taula 1
Les bosses d’oficis del braç reial a la Diputació del General, 

abans i després de la Cort General de 1701-1702

Fins al 1701 Fixats el 1702

Població Diputats Oïdors Total Diputats Oïdors Total

Barcelona 38 (39) 55 (46) 93 (85) 38 (39) 55 (46) 93 (85)
Perpinyà 22 22 (21) 44 (43) 22 22 (21) 44 (43)
Girona 10 20 30 10 21 31
Tortosa 12 11 23 12 13 25
Lleida 7 11 18 7 13 20
Cervera — 2 2 1 4 5
Puigcerdà — 2 2 1 2 3
Vic — 2 2 3 5 8
Balaguer — 1* 1 1 3 4
Camprodon — 1 (—) 1 (—) 1 2 (1) 3 (2)
Manresa — 1* 1 2 4 6
Tàrrega — — — 1 1 2
Vilafranca del Penedès — — — 1 1 2
Besalú  — — (1) — (1) — 3 (4) 3 (4)
Agramunt — — — — 2 2
Berga  — — — — 2 2
Figueres — — — — 2 2
Granollers — — — — 2 2
Mataró — — — — 2 2
Arboç, l’ — — — — 1 1
Caldes de Montbui — — — — 1 1
Cardedeu — — — — 1 1
Cruïlles — — — — 1 1
Pals — — — — 1 1
Prats del Rei, els — — — — 1 1
Santpedor — — — — 1 1
Talarn — — — — 1 1
Torroella de Montgrí — — (1) — (1) — 1 (2) 1 (2)
Vilanova de Cubelles — — — — 1 1
Total 89 128 217 100 169 269

Font: Elaborat per Miquel Pérez Latre i extret, amb alguna modificació, de la comunicació de Josep M. Bringué i Porte-
lla, Pere Gifre i Ribas, Gerard Marí i Brull, Miquel Pérez Latre, Joan Pons i Alzina i Eva Serra i Puig, «Els comuns 
a les Corts Generals del segle xviii», a les preactes del congrés «L’aposta catalana a la Guerra de Successió (1705-1707)», vol. i, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, 2007, p. 268-269. Els valors que apareixen el 1701 
corresponen al memorial fet pels demandants de nous llocs, el qual fou presentat el 29 de novembre al braç reial basant-se 
en la composició de les bosses de diputats i oïdors reials. Com que no coincideixen plenament, s’afegeix entre paréntesis la 
composició de les bosses que resulta de l’estudi dels llibres de l’ànima on eren inscrits els candidats (ACA-ARB, Generalitat, 
G-81/2 i G-81/5). El 1702 se sumen les noves places de les bosses a les dades del memorial esmentat (entre parèntesis aparei-
xen les dades dels llibres de l’ànima). L’asterisc indica que la plaça fou obtinguda pel capítol xx del redreç de 1542.  
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l’equilibri de 1493 i obligava tant a refer les proporcionalitats estamentals com a fer nous reajusta-
ments entre la representació de Barcelona i la de la resta de ciutats i viles. En els casos de Lleida i Giro-
na s’especificava que els dos nous oïdors havien de ser l’un notari col·legiat, i l’altre, mercader matri- 
culat; en el cas de Girona, el mercader matriculat havia d’estar, a més, insaculat com a conseller. En la 
resta dels casos, els beneficiaris preferiblement haurien de trobar-se insaculats en les bosses dels oficis 
del govern municipal, tot i que la condició de ciutadà honrat, gaudint de privilegi militar o home  
de paratge atorgava també la possibilitat de ser potencial beneficiari. Pel que fa a la relació entre Bar-
celona i els altres municipis, el capítol lvii, «[...] considerat ésser de major conveniència e igualtat 
universal de tots los que podan y podran concórrer als llochs [...]», abolia el vell sistema de torns i es-
tablia la unió de les bosses de Barcelona i les altres ciutats i viles i «concorrent junts y simultàneament 
a sort cada trienni». Barcelona augmentava una mica les seves expectatives mitjanes d’extracció i 
quedaven minvades les de Girona, Lleida i Tortosa.129 Pérez Latre planteja l’ajustament territorial com 
a fruit d’una pinça entre Barcelona i els peticionaris de nous llocs, amb l’objectiu de desplaçar les ciu-
tats mitjanes de les seves posicions, i això explicaria els reiterats dissentiments de Girona, Lleida i 
Tortosa. Eduard Puig planteja la possibilitat d’una política de la monarquia de contrarestar la perillo-
sa Barcelona i, al mateix temps, d’oferir prioritats «a los de fuera de Barcelona».130 Tal vegada, la pinça 
i la unió de les bosses del braç reial podien haver estat vistes per la monarquia com una manera, al 
mateix temps, de desactivar Barcelona, per una banda, i de neutralitzar les poblacions mitjanes i en 
ascens, de l’altra. 

La constitució ii i el capítol i del redreç de 1705-1706 revocaren i anul·laren la tasca legislativa de 
la Cort General del duc d’Anjou i en el redreç de 1706 no consta cap capítol similar al lvii de 1701-
1702. Els llibres de l’ànima que s’editen aquí verifiquen que el capítol lvii fou aplicat i que, per tant, 
l’ampliació de la representació fou efectiva, però això no va ser confirmat pel redreç de l’arxiduc. Tal 
vegada les circumstàncies militars no ho facilitaren? El procés familiar eclesiàstic de la Cort General  
de 1705-1706 revela el funcionament d’una junta d’augments de llocs en les bosses de diputats i oïdors 
(o d’ampliació de viles en les bosses de la Diputació i també d’accés a les bosses dels priors del Col·legi 
de Notaris) i el 30 de març de 1706 apareix el plàcet a un «paper de número 88» de la junta del nou 
redreç «contenint que a las bolsas de deputats y ohidors reals sien ajustats y augmentats sexanta-set 
llochs».131 Amb tot, ni en els capítols de cort ni en el redreç de l’arxiduc consta aquesta ampliació. Cal 
dir que el procés revela també que la conjuntura de guerra obligà a una clausura més ràpida del que es 
volia i tal vegada això explica que l’afer quedés plantejat però inconclús.132 Al costat d’això, però, tam-
bé cal tenir present que mentre que Felip V no cedia en relació amb el control de les insaculacions i es 
refermava en la reserva regalista del decret de 1654, en canvi, pels capítols lxxiii i lxxiv, el redreç de 
Carles III, tot i posant cauteles, cedia en matèria d’insaculacions,133 i, a més, tornava a haver-hi insa-

129. Segons les elaboracions de Pérez Latre, sense tenir present la representació de Perpinyà, de fet anul·lada des de 1659, 
Barcelona, pel que fa a expectatives d’extracció de diputats, va passar del 33 % al 38 %, i perdé algunes dècimes en el cas dels 
oïdors, del 33 % al 32,50 %. Pel que fa a Girona, les expectatives d’extreure diputats passen del 22,8 % al 12,8 %; a Lleida,  
del 15,9 % al 9 %, i a Tortosa, del 27,3 % al 15,4 %. Pel que fa als oïdors, Girona passa d’unes expectatives del 25,9 % al 13,4 % 
i Lleida i Tortosa passen del 14,2 % al 8,3 %. 

130. Eduard Puig, Les insaculacions..., p. 58.
131. ACA-ARB, Generalitat, vol. 1070, f. 782r. És més, cal tenir present la presència més gran de comuns vilatans en les 

Corts de 1705-1706 que no en les de 1701-1702.
132. El 15 de febrer de 1706, sota pressió reial, es planteja que sigui posat en net tot allò plenament debatut i no admetre 

més capítols. ACA-ARB, Generalitat, vol. 1069, f. 518v.
133. Mònica González, «Les Corts catalanes de 1705-1706», L’Avenç, núm. 206 (setembre 1996), p. 30-33. Vull remarcar 
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culacions per a les vegueries del Rosselló, el Conflent i el conjunt de la Cerdanya. El capítol lxxiii feia 
referència a la gràcia del Reial decret de 26 de gener de 1706134 «[...] a la present Cort general, durant 
esta, y després de concluhida al consistori de deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya, 
de las insaculacions dels officis de deputats y oydors y demés del dit General, reposant las cosas con-
cernents a las insaculacions preditas en lo mateix estat y forma, en que se trobavan en lo any 1639 [...]», 
tot posant, com a cautela contra abusos, el compliment dels capítols viii, xx i xc de 1599, i s’hi insistia 
en la necessària qualitat dels insaculats; en l’anul·lació de qualsevol insaculació obtinguda per mitjà de 
promeses, suborns o favors; en la necessitat d’uns consistorials i habilitadors incorruptes, i en el caràc-
ter extrajudicial, i sense necessitat d’expressar-ne la causa, de qualsevol repulsa feta pels habilita-
dors.135 Pel capítol lxxiv, a més de verificar, com feia el capítol lxxiii, que les insaculacions en temps 
de parlament obert pertanyien a la Cort General,136 s’establia que les persones insaculades no podien 
ser «remogudas» de les bosses ni «impedidas de concórrer en ellas», o «en cas de estar en actual exer-
cici per haver sortejat, remogudas, privadas, ni suspesas dels officis, tant temporals, com perpètuos, 
sens precehir legítima cognició de causa, segons las Constitucions, capítols y actes de Cort, [y] drets de 
la pàtria, fahedora, revocant qualsevols reservacions y decrets en contrari fins vuy fets [...]». La Dipu-
tació pretenia blindar-se contra qualsevol intervenció reial extrajudicial. 

Cal dir, per situar millor tant el redreç de la Cort General del duc d’Anjou com el redreç de la Cort 
General de l’arxiduc (documents 6 i 11), que l’un i l’altre van obrir nous llibres de l’ànima amb volun-
tat depuradora.137 No és estrany, per tal com per a l’un i per a l’altre es tractava de disposar de perso- 
nal de confiança política en ple contenciós aparentment només successori.138 Els capítols del redreç  

aquí que la meva lectura dels processos familiars de les Corts de 1705-1706 m’ha permès veure que la concessió insaculatòria 
arribà simultàniament a l’aprovació de la bestreta del donatiu que Carles III reclamava (15 de gener de 1706). Penso que no és 
cap casualitat. És més, Eduard Puig indica que un memorial redactat pel borbònic Josep d’Alòs i Ferrer el 1706 explica que la 
recuperació de les insaculacions per a Barcelona de mans de l’arxiduc fou a canvi de 75.000 pesos (Eduard Puig, Intervenció 
reial i resistència institucional..., p. 315-316). El memorial fou publicat per Josep Maria Gay Escoda a El corregidor a Catalunya, 
Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 751-753. 

134. Els documents 7 i 8 reprodueixen els decrets reials de Carles III, relatius al retorn de les insaculacions, de 15 i 26 de 
gener. En relació amb la reial gràcia de 15 de gener, el braç eclesiàstic, i suposo que els tres braços, reclama extrajudicialment 
que quan es despatxi per Cancelleria la dita reial gràcia s’expliqui que és concedida pel rei i els seus successors i en la clàusula 
on «se insinua que se reserva sa magestat el desinsacular quant hi hage causa, se explique procehint en tal cas per directum y ab 
cognició de dita causa, com se suposa ser aquexa la real intenció de sa magestat» (ACA-ARB, Generalitat, vol. 1068, f. 226r). 
Feliu de la Penya distingia entre gràcia d’insacular i pràctica de desinsacular: Narcís Feliu de la Penya, Anales de Cataluña,  
vol. iii, Barcelona, J. Llopis, 1709, p. 489-490; Joaquim Albareda, Constitucions..., p. 14. Albareda també remarca que la refe-
rència «como gozaben en 1639» dita inicialment no surt en el redactat final (Constitucions..., p. 19 i 26).

135. El capítol lxxiii del redreç de 1706 és important perquè deixa empremta parlamentària del Reial decret de 26 de 
gener. D’altra banda, la consideració sobre els habilitadors no deixa de ser una reculada reial en relació amb la política de la 
monarquia posterior a 1656, és a dir, la política de control de les habilitacions. 

136. «[...] la mercè y gracia que, acerca las insaculacions als officis de deputats y oydors de comptes, y demés de què se 
troban formadas bolsas, axí perpètuos com temporals, de la Casa de la Deputació y General de Cathalunya se ha dignat fer 
vostra magestat a dita Cort general, y després de sa conclusió y, no trobant-se convocada, als deputats y oydors que vuy són y 
per temps seran [...].»

137. Jaume Riera i Sans, «Documentació sobre insaculacions al fons de la Diputació del General de Catalunya, a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó», Paratge, núm. 1 (1990), p. 9-11; Eva Serra i Puig, «Informe sobre els llibres de matrícula de les insa-
culacions de la Diputació del General o Llibres de l’Ànima», Paratge, núm. 11 (2000), p. 53-56.

138. Sobre la complexitat de la guerra dita de Successió a Catalunya, vegeu, entre d’altres, els treballs següents: Josep Ma-
ria Torras i Ribé, La Guerra de Successió a Catalunya: Mites i realitats, Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, 1996; Ernest 
Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740): Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: Teoria i acció austriacistes, Vic, 
Eumo, 2000; Joaquim Albareda, Catalunya en un conflicte europeu: Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes (1700-1714), 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Edicions 62, 2001; Eva Serra i Puig, «El debat de la vicerègia (1700-1701): baralla judicia-
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de 1702 i de 1706 no mostren tota la conflictivitat del moment. El 1701, 1704, 1705 i 1706 trobem 
significatives tongades de desinsaculacions i insaculacions per decret. El conflicte successori passa, 
doncs, factura. Per raons polítiques i per garantir personal adepte, s’obriren nous llibres de l’ànima  
el 1704 i el 1706, com havia estat fet el 1654.139 Carles III, que havia cedit les insaculacions al consistori 
en els capítols del redreç, es reservà la primera insaculació del seu regnat i desinsaculà totes les perso-
nes que havien estat insaculades després de la mort de Carles II (decret de 17 de juliol de 1706, do- 
cument 9). En tot el procés desinsaculatori i insaculatori de Carles III s’observa el paper decisiu de 
Ramon de Vilana-Perles, secretari del rei.140 

Els llibres de l’ànima permeten observar les intervencions reials no sols a través de les insacula- 
cions per decret, sinó també a través de les desinsaculacions. És cert que, de desinsaculacions, n’hi 
havia hagut sempre per motius diversos, per raons normatives o més o menys polítiques. Hi havia 
hagut desinsaculacions per sentències de la visita, com les de 1566 per haver injuriat i damnificat el 
General de Catalunya impedint-li exercir les seves funcions, les quals afectaren diversos juristes de 
Perpinyà, o com la més sonada de Joan de Queralt, de 1589, estudiada per Pérez Latre. Ja he fet refe-
rència a les de la Guerra dels Segadors, a la situació de 1654 i a les desinsaculacions arran de la revolta 
barretina. Ara són tan ostensibles o més.

Són significatives les desinsaculacions del 6 i 7 de febrer de 1705 fetes pel lloctinent de Felip V, Don 
Francisco de Velasco, i, al seu torn, les restitucions de Carles III del 14 de novembre de 1705,141 tot just 
acabat d’entrar oficialment a Barcelona (7 de novembre de 1705). Cal indicar que, al costat de la peti-
ció de Cort General, entre les reclamacions dels comuns a l’arxiduc, en el curs de la negociació de la 
capitulació de 1705, un punt important fou el del manteniment de les Constitucions i l’observança de 
tots els privilegis, «conforme ho gosaven en lo any mil sis-cents trenta nou, revocats tots abusos».142 

lista o conflicte polític?», Revista de Dret Històric Català, vol. 7 (2007), p. 135-148. Després de fer aquesta introducció, han aparegut 
Joaquim Albareda, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010; i Joaquim Albareda i Joan Esculies, 
La guerra de 1714, Barcelona, Pòrtic, 2014.

139. Explica Jaume Riera i Sans: «Arribat el 1704, la Diputació del General es veié obligada a obrir un nou Libre de la 
Ànima (G81/4) per als insaculats, per la senzilla raó que políticament calia desinsacular-ne molts que hi eren» («Documentació 
sobre insaculacions al fons de la Diputació del General de Catalunya, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó», Paratge, núm. 1 (1990),  
p. 10). Una cosa semblant passà amb Carles III. El llibre de l’ànima de 1704 demostra la garbellada feta pel Decret reial de 17 de 
juliol de 1706. S’imposava, doncs, obrir-ne un de nou. 

140. No podem oblidar que, a més de secretari del rei, en la Cort General de 1705-1706 va actuar com a protonotari del 
rei. També vaig poder observar el seu important paper en les insaculacions de la ciutat de Barcelona: Eva Serra i Puig, «Insa-
culacions de notaris a les bosses dels càrrecs de govern de la ciutat de Barcelona (1626-1713)», Estudis Històrics i Documents dels 
Arxius de Protocols (Barcelona, Fundació Noguera, Col·legi de Notaris de Catalunya), núm. 24 (2006), p. 25-88. És més, la gràcia 
de la insaculació de Carles III era compensada amb cent dobles d’estrenes per a albíxeres, quantitat que Vilana-Perles quedava 
encarregat de repartir. L’agraïment més considerable, en boca del braç eclesiàstic, era adreçat a les gestions fetes prop del rei pel 
seu tractador, el príncep Antoni de Liechtenstein (ACA-ARB, Generalitat, Cort General de 1705-1706, vol. 1068-1070, f. 379r, 
389r i 584r).

141. Aquests decrets de desinsaculació i de restitució són aplegats a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. x, Anys 
1701 a 1713, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, p. 572 i 573, i apèndix 2, p. 1866-1867. Foren desinsaculats i insaculats 
alternativament Don Francesc Nicolau de Santjoan, Don Josep d’Oliver, Don Felip de Ferran i de Sacirera (el futur ambaixador 
de Catalunya a Holanda el 1713-1714), Don Josep Terré i Granollacs, Josep Bru i Banyuls, Joan Llinàs, Josep Bòria i Gualba i 
els doctors en dret Plàcid Copons, Francesc Toda i Gil, Josep Minguella i Joan Baptista Reverter.

142. Es pot fer un seguiment d’aquestes peticions a través del volum x dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya, p. 627-
632 (4 a 11 d’octubre de 1705), i apèndix 2, p. 1940-1942. La frase en concret es troba en les p. 629 i 1941. Eduard Martí ha fet 
referència a la petició del retorn de les insaculacions en les negociacions de la capitulació de Barcelona de 1705 i en l’actuació 
inicial de Carles III: «Les institucions catalanes davant l’arribada de l’arxiduc Carles. Octubre-novembre de 1705», a Antoni 
Saumell i Soler: Miscel·lània in memoriam, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2007, p. 357-372. Després de l’elaboració 
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Carles III rebia els apuntaments de la capitulació l’11 d’octubre i el 15 d’octubre ja rebia la petició de 
restitució dels desinsaculats per Velasco.143 El Dietari de la Generalitat de 1704 a 1706 informa molt 
detalladament sobre el tema insaculatori. El 19 d’octubre de 1706, Carles III rep a la Torre de Lladó de 
Sarrià, on es troba allotjat, una delegació consistorial «usant de las bandas coloradas ab scuts de or 
sobre de ellas, ab les armas del General [...] havent dexat lo ús de las veneras, inseguint lo vot y parer 
fet per los nobles y magnifichs assessors y advocat fiscal».144 El 26 d’octubre, Carles III, des de la Torre 
de Lladó, reclama «que se entreguen memoriales de todos los sujetos que se hallan insiculados en las 
bolsas de la Diputación y ciudad, con individuación del tiempo y de los lugares que de presente 
vacan».145 L’1 de novembre, consistorialment se suplica al rei per consell de la Conferència dels Co-
muns que es digni «concedir las insaculacions de las bolsas de la present casa y juntament se concedes-
ca los officis de gràcia» que tenien abans de la reial reserva.146 En la còpia del jurament reial que se li 
envia el 28 d’octubre, ja hi consta l’afirmació en boca del rei «sin reserva ni limitación o restricción 
alguna, y en particular las echas a los 12 de abril 1653 y 19 de enero 1654 reponiendo el Principado y 
todos sus comunes y particulares en el estado en que se hallavan en el año 1639 y antes, assí que los 
comunes de la Diputación y ciudad de Barcelona en adelante tengan con toda plenitud las insecula- 
ciones y pongan en las bolsas de consistoriales y de los officios del gobierno de sus casas los sujetos en 
los lugares vacantes, assí como lo hasían y placticavan en el año 1639».147

Carles III, el 17 de juliol de 1706, havia fet un decret de desinsaculació dels insaculats després de la 
mort de Carles II,148 i el 23 de juliol, una insaculació no sols dels consistorials sinó també dels oficis.149 
Aquests darrers, començats a insacular d’ençà de 1654, van continuar sent-ho en els anys del primer 
regnat de Felip V i en els anys de l’arxiduc Carles III.

El capítol lxxiv del redreç de 1706, tot i impedir una intervenció extrajudicial en les bosses, esta-
blia la possibilitat de la desinsaculació en termes judicials, un fet plenament lògic si tenim en compte 
que la confrontació militar de la successió obligava a extremar el control de les fidelitats polítiques. De 
fet, el rei reintegrava la insaculació als consistoris però es reservava judicialment la desinsaculació. 

Els llibres de l’ànima constitueixen una sèrie de llarga durada que ofereix una visió, si més no in-
directa, dels trasbalsos polítics del país. Els documents adjunts, en el cas dels decrets reials insaculato-
ris, reprodueixen la llista dels insaculats. Ho hem fet així per facilitar la lectura sense interrupcions de 
les llistes de 1493, 1654 i 1706, tot i que aquests insaculats ja figuren en la relació dels llibres de l’ànima. 

d’aquesta introducció, Antoni Simon ha fet referència també a aquesta etapa de Carles III, la qual ell anomena «de recuperació 
de l’autogovern», i insisteix en el fet que la recuperació no fou feta per la via del jurament constitucional pel rei, ni per via par-
lamentària, sinó a través de decrets o privilegis reials (Del 1640 al 1705..., p. 284-296). Pel que fa a la via del privilegi, potser cal 
tenir present que, tot i que l’origen del sistema insaculatori és la pràctica orgànica corporativa medieval, sempre el trobem 
atorgat o confirmat per l’autoritat reial. El sistema insaculatori pertany al bloc dels privilegis i no al de les constitucions.

143. Dietaris..., vol. x, p. 1942-1943.
144. Dietaris..., vol. x, p. 635. És interessant aquesta referència perquè l’ús de les quatre barres va ser reprimit després de 

la caiguda de Barcelona de 1652. Eva Serra i Puig, «Catalunya després del 1652: recompenses, censura i repressió», Pedralbes, 
núm. 17 (1997), p. 191-216.

145. Dietaris..., vol. x, p. 639.
146. Dietaris..., vol. x, p. 649.
147. Dietaris..., vol. x, p. 643.
148. Dietaris..., vol. x, p. 1997-2004, doc. 299a i 300. En el document 9 només reproduïm les bosses relatives als diputats 

i oïdors.
149. Dietaris..., vol. x, p. 2004-2008, doc. 301 i 302. En el document 10 només reproduïm les bosses relatives als diputats 

i oïdors. El 30 de juliol de 1707 les alternatives desinsaculacions i insaculacions feren inviable el llibre de l’ànima i se n’obrí un 
de nou. El volum Generalitat 81/3 reproduïa el decret de 26 de gener, i, per a més comoditat —deia—, s’obria un nou llibre de 
l’ànima (document 12). 
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També cal advertir que, en alguns casos, hi ha alguna discrepància entre les llistes del decret i la relació 
dels llibres de l’ànima que no hem pogut resoldre. 

L’edició de la matrícula o nòmina dels insaculats és un terreny d’observació de moltes coses. És 
una atalaia de la reproducció dels llinatges en la vida política de la Diputació, la institució del govern 
de Catalunya. És una visió d’aquesta reproducció en tres àmbits: l’Església, la noblesa titulada o no i la 
vida urbana. Permet també veure el pes polític territorial de ciutats i viles més enllà de Barcelona o 
l’equilibri polític entre Barcelona i la resta del territori català. Permet observar els lligams interesta-
mentals dels tres braços, els quals sovint analitzem més separadament del que segurament estaven. 
Permet observar que en els períodes de crisi política la base social del poder sembla canviar. Permet 
observar que, en un país que en el curs dels segles moderns es va mantenir entre el mig milió i prop 
d’un milió d’habitants, més de cinc-centes persones podien aspirar a esdevenir diputats o oïdors, més 
enllà de la més àmplia possibilitat d’esdevenir oficials municipals o oficials menors de la mateixa Di-
putació.

El treball dels investigadors Jordi Buyreu, Núria Florensa, Sílvia Jurado, Eduard Martí, Miquel 
Pérez Latre i Eduard Puig ha fet possible aquesta edició. Amb aquesta publicació hem pretès facilitar 
la comprovació del pes polític dels noms que els estudiosos es trobin en les seves recerques, facin his-
tòria local o història nacional. Treballs posteriors sobre el mateix tema haurien de tenir present, i ja ho 
he advertit més amunt, que la consulta de les habilitacions pot ser profitosa en la mesura que els me-
morials que es conserven sobre persones considerades aptes per passar una habilitació ofereixen una 
informació afegida150 sobre aquestes. 

Eva Serra i Puig
Institut d’Estudis Catalans

150. Certificacions de bateig, residència, privilegis de noblesa o altres informacions, com, per exemple, Carles Regàs, que 
té uns quaranta anys i té casa a Barcelona, al «carrer de Perot lo Lladre que ix al carrer de la Porta Ferrissa», i hi cobra lloguer i 
és habilitat per a una plaça de diputat militar per la vegueria de Barcelona. Sovint els certificats de bateig i d’habilitació recullen 
la informació en formularis impresos. 
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II. El marc legal de la insaculació* 

Document 1. Capítols de cort (1493)151

s.f.r// La Cort General del Principat de Cathalunya, convocada e celebrada per la Altesa Vostra en la 
present ciutat, per certs e justs respectes a la dita Cort, dignament movents. Volent de nou ordenar  
e mudar la forma de elecció de deputats e oïdors de comptes del General, fins assí observada, suplica 
a la maiestat vostra, sie mercè de aquella, voler donar licència e facultat a la dita Cort, quant a la ma-
gestat vostra se sguarda, de mudar la dita forma de elecció de deputats e oïdors de comptes, segons  
a la dita Cort e staments de aquella, e a persones eletes per los dits staments, serà bé vist fahedor.  
E ordenar, sobre la dita nova forma, tots aquells capítols e ordinacions que·ls parrà ésser necessàries 
e útils per beniffici e bon govern e regiment de la casa de la Deputació, e bona administració dels drets 
del General. Donant e atorgant als deputats e oïdors de comptes sdevenidors, ampla e sufficient po-
der e jurisdicció qual als deputats e oïdors de comptes, e per privilegis los és stada plenament atorga-
da ab suplement de tot poder e clàusules necessàries. Loant, aprovant e ratifficant tots e qualsevol 
actes que lo dia present seran publicats, encara que sien stats fets per dita Cort ans de la present vostra 
licència, volents que sien haguts com si fets fossen après de ésser donada per vós licència per fer dits 
actes. Plau al Senyor Rey.

Approbació e salvedat dels capítols, actes de cort, usos e costums de la Casa de la Deputació.
Supplica, més avant, la present cort, plàcia a Vostra Excel·lència que tots e sengles capítols e actes 

de cort, ordinacions, usos, pràtiques e costums de la Casa de la Deputació, //s.f.v// sinó en quant seran 
vists contrariar e derogar als capítols e actes per la present Cort fets, sien, stiguen e romanguen en llur 
plen effecte, força e valor. Plau al Senyor Rey.

Fuerunt duo preinserta capitula, aliena manu scripta, abstracta ab originali processu dicte Genera- 
lis Curie recondicto in archivo Domus Deputacionis et cum eodem comprobata per me, Jacobum Ferrer, 

   * L’ordre dels documents no és del tot cronològic, sinó que obeeix a l’ordre de les edicions impreses d’on s’han extret.
151. ACA-ARB, Generalitat, G-80/1. Existeix edició impresa d’aquests capítols de cort a Capítols per lo redrés del General 

y Casa de la Deputació de Cathalunya fets en las Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesh de Barcelona per la Sacra Catòli-
ca Real Magestat del Sereníssim Senyor Rey Don Felip II de Aragó y III de Castella en lo any 1599. Van ajustats en esta nova impres-
sió los capítols de corts fahents per las insiculacions a las bolsas dels deputats y oydors de comptes desde la formació de ellas feta en 
las Corts de Santa Anna, any 1493. Essent deputats los il·lustríssims y fidelíssims senyors don fra Anton de Planella y de Cruylles, abat 
del real monastir de Besalú del orde de Sant Benet; Anton de Albertí, donsell; doctor misser Iaume Oliva; fra Rafel Padellàs y de 
Casamitjana, paborde de palau del imperial monastir de Sant Cugat de la dita orde; Anton de Muxiga y Genebreda, donsell; y doc-
tor en medicina Pere Màrtyr Cerdà, de la vila de Puigcerdà, Barcelona, Rafael Figueró, 1704, p. 171-199.
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scribam maiorem Generalis, qui hec manu propria scribo et meum quo utor in claudendis publicis instru-
mentis appono sig+num.

1r// Hoc est traslatum bene et fideliter sumptum a quibusdam publicis capitulorum ordinationum 
nominumque personarum insaculationis Generalis Principatus Cathalonie facte et in quodam libro con-
tinuate iuxta et secundum dispositiones et conclusiones in Curiis Generalibus per serenissimum dominum 
dominum Fferdinandum, regem Castelle, Aragonum, etc., nunc feliciter regnantem, Barchinone celebra-
tis, quorum quidem tenores nichil in eisdem addito nichilque remoto quod facti substanciam immutet aut 
variet intellectum sequntur et sunt tales.

Translatum.
En nom de Nostre Senyor Déu Jesucrist e de la gloriosíssima Verge Maria, mare sua. Sia a tots cosa 

manifesta que dilluns que·s comptave quatre dies del mes de nohembre, any de la Nativitat del dit 
Senyor mil ccccc noranta-tres, congregada la Cort General del Principat de Cathalunya, la qual lo 
molt alt e molt poderós senyor, lo Senyor Rey Don Fferrando, per //1v// la gràcia de Déu, rey de Cas-
tella, de Aragó, de Sicília, de Granada, de Toledo, de València, de Galícia, de Mallorques, de Civilla, de 
Sardenya, de Còrdova, de Còrsega, de Múrcia, de Jahen, de Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, de les 
Illes de Canària, comte de Barchinona, senyor de Vizcaya e de Molina, duch de Atthenes e de Neopà-
tria, comte de Rosselló e de Cerdanya, marquès de Oristany e comte de Cociano, vuy benaventurada-
ment regnant, celebra als cathalans, en lo monastir de Sancta Anna de la ciutat de Barcelona, hon per 
los negocis e actes comuns e públichs qui en la dita Cort se manegen, es tracten, són tractats e concor-
dats, la dita Cort se és acostumada congregar e aiustar.

Los reverends pares en Crist: n’Alfons, per la gràcia de Déu, bisbe de Tortosa. En Pere, bisbe de 
Barcelona. En Berenguer, bisbe de Gerona. En Johan, bisbe de Vich. En Berenguer, archabisbe de Çà-
cer, comendatari del abbadiat de Scarp. Ffrare Miquel, abbat del monastir de Sanct Salvador de Breda. 
Frare Nicholau, abbat dels monastirs de Sanct Pere de Galligants e de Santa Maria de Roses. Frare 
Bernad, abbat del monastir de Sanct Feliu de Guíxols. Micer Jaucme Fiella, canonge e degà de la seu de 
Barcelona, administrador o comendatari del monastir de Sancta Cília de Montserrat. Mossèn Pere 
Vimes, canonge de Barcelona, procurador del reverendíssimo archabisbe de Terragona. Micer  
Pere Gallet, procurador del reverend bisbe de Elna. Frare Johan Ycart, procurador del prior de Catha-
lunya. Micer Ffrancesch Vicenç, canonge e prior de la sglésia de Terragona e síndich del capítol de dita 
església. Mossèn Luís des Pla, canonge e artiacha maior, e síndich del capítol de la seu de Barcelona. 
Micer Pere Olivó, canonge e síndich del capítol de la sglésia de Leyda. Mossèn Pere Garau Terrades, 
canonge e síndich del capítol de la sglésia de Gerona. Mossèn Jordi Sanç, canonge de Barchinona, 
//2r// sacristà de la sglésia de Vich e síndich del capítol de la dita sglésia. Mossèn Martí Joan de Foxà, 
canonge de Barcelona, artiacha maior de la sglésia de Urgell e síndich del capítol de la dita sglésia. Per 
lo bras o stament de la Sglésia. 

Los il·lustres spectables nobles e magnífichs infant don Enrich, duch de Sogorb, comte de Ampú-
ries. Don Johan Ramon Folch, duch de Cardona, marquès de Pallars e comte de les muntanyes de 
Prades. Don Galceran de Requesens, comte de Triviento e de Palamós. Don Phelip Dalmau, vezcomte 
de Rochabertí. Don Phelip de Castro. Don Ramon de Cardona. 

Los magnífichs: mossèn Johan de Muntbuy. Mossèn Pere Joan Ferrer. Mossèn Joan Pere de Vila-
demany. Mossèn Bernat Guerau de Boxadós. Mossèn Jaume Alamany. Mossèn Joan d’Altarriba, cava-
llers. En Manuel de Corbera, Ramon Berenguer de Lorach, Gispert de Ponç, Damià dez Callar, Jofre 
de Senmenat e Damià de Raiadell, donzells. Per lo bras o stament dels magnats, nobles cavallers, 
gentilhomens e hòmens de paratge.
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Los honorables: en Pere Buçot, conseller en cap. En Guillem Oliver. En Gabriel Sampsó. En Johan 
Berenguer de Junyent. Micer Johan Oliba, doctor en quiscun dret, ciutadans e síndichs de la universitat 
de la ciutat de Barcelona. Micer Vicens Orrit, doctor en drets. En Martí Joan Botella, ciutadans e sín-
dichs de la universitat de la ciutat de Leyda. En Pere Terrades e Ponç Julià, ciutadans e síndichs de la 
universitat de la ciutat de Gerona. En Johan Andreu, burgès e síndich de la vila de Perpenyà. En Johan 
Jordà, ciutadà e síndich de la universitat de la ciutat de Tortosa. Miquel Sala, notari, síndich de la uni-
versitat de la ciutat de Vich. Micer Pere Boix, doctor e síndich de la universitat de la vila de Cervera. En 
Berenguer Ripoll, ciutadà e síndich de la universitat de la ciutat de Manresa. Pere Pasqual, mercader, 
síndich de la universitat de la vila de Puigcerdà. Johan Pallicer, síndich de la universitat de Vilafrancha 
de Penedès. Pere Maynau, síndich de la universitat de la vila de Besalú. En Johan //2v// Steve, síndich de 
la universitat de Torroella de Muntgrí. Per lo bras o stament de les ciutats e viles reyals del dit Principat, 
congregats en lo refector del dit monastir, per fer e ordenar les coses e actes devallscrits, en virtut de la 
potestat a ells donada e atorgada per la dita Cort e staments de aquella, sots diversos kalendaris, los dies 
passats e presents, en los processos de la Cort per los scrivans de aquella continuats, seguint la forma de 
llur comissió, en nom e veus de la dita Cort, sobre la nova forma de elecció e ensaculació de deputats e 
oïdors de comptes del General del dit Principat, de present, per ells, durant la present Cort fahedora  
e en lo sdevenidor perpetualment duradora, feren e ordenaren los capítols següents:

Primerament, les damunt dites persones eletas per fer la dita ensaculació, ans de totes coses, hogen 
missa del Sanct Spirit. La qual oïda, se congregue quiscuna devuytena en llur stament o apartament, 
per sí. E hagut lo missal ubert al cànon, sobre aquell posada la Vera-Creu, tenguda en mans de algú 
sacerdot, present lo notari del stament, quiscuna de aquellas hage jurar sobre la dita Vera-Creu e mis-
sal, que postposats tot amor, odi e temor, elegiran e anomenaran, axí per lo offici de deputats com 
oïdors, de les persones, que segons Déu e llurs bones consciències, los seran vistes hàbils e sufficients 
per regir los dits officis. E prestat lo dit jurament, tractaran de la dita enseculació e faran la nomina- 
ció e elecció, com dit és, segons Déu e llurs bones consiències, axí per lo dit offici de deputats com de 
oïdors de comptes, de aquellas personas que·ls parran ésser hàbils e sufficients, fins a aquell nombre 
que semblarà a quiscuna devuytena.

3r// Ordonen les damunt dites persones, en nom e veus de la dita Cort, que feta la dita nominació 
e elecció, axí de depputats com oïdors de comptes, hagen ésser scrits tots los elets e nomenats en un 
libre de pregamí, ço és, los nomenats per les xviii persones del stament ecclesiàstich, per lo scrivà del 
dit stament. E los nomenats per lo stament militar, per lo scrivà del dit stament. E los nomenats per lo 
bras o stament reyal, per lo scrivà del dit stament.

E après, la dita nòmina, axí continuada per los dits tres scrivans, sia auctenticada. E closa quiscuna 
nominació, en dit libre, per aquells fahent menció, en dita clausura, de les rasures e correccions, si al-
gunes per defecte del scriure n’i haurà. E del nombre de les persones que per les damunt dites persones 
eletes per dits tres staments seran eletas, nomenades e ensaculades, a fi que per persona alguna, en lo 
sdevenidor, frau no s’i pugue fer.

Per maior conservació del libre, en què les dites persones seran continuades, lo dit libre deu ésser 
posat en un armari o caxa per açò fahedora, en la qual hage tres diverses tancadures, de les quals tin-
guen les claus los depputats, ço és, quiscú la sua. E si algú o alguns dels dits depputats, per alguns ne-
gocis, se absentaran, hagen dexar les claus en poder del oïdor de comptes del stament mateix. Del qual 
libre sia fet un traslat auctèntich per los dits tres scrivans, lo qual stigue en mateix armari guardat, com 
damunt és dit, a ffi que si lo consistori de la Depputació en si porten dit translat, de dit libre, tancat en 
una caxa ab tres tancadures, tenint los depputats les claus de aquella, com damunt és dit.
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Més ordonen les dites persones, en nom e veus de dita Cort, que servant l’orde acostumat a xxi de 
juliol propvenidor, //3v// e d’aquí avant quiscun trienni següent, en lo dit die, los dipputats e hoïdors 
de comptes sian tenguts per lo iurament que prestat hauran en lo introït de llurs officis, demanar e 
convidar, ço és, la primera elecció venidora, per bon principi de novella forma, deu persones de quis-
cun stament de la Cort, del nombre de les damunt dites cinquanta-quatre persones eletes per la pre-
sent ensaculació, si tantas haver se oran aquella hora. E los triennis següents, tres persones de aquiscun 
stament, pregant-los que lo endemà que tendran xxii de juliol, sian ab los dipputats e hoïdors de 
comptes, per testimonis de la elecció fahedora de dipputats e hoïdors de comptes. E hoïda per ells, dit 
die, la missa del Sanct Spirit, se hagen aiustar en la Casa de la Dipputació o altre hon los dipputats en 
temps de tal elecció tindran llur consistori. E presents los hoïdors de comptes, e dits testimonis, los 
dipputats obren lo armari o caxa hon lo dit libre serà recòndit e conservat, e tret en presència dels dits 
hoïdors e testimonis, sia transladat per lo scrivà maior de la Casa de la Dipputtació o altre scrivà de la 
dita casa, lo nom de quiscuna de les persones que seran ensaculades per lo stament ecclesiàstich, en 
una lença de pregamí. La qual, en presència de tots, sia posada en un rodolí de cera, fahedor ab les te-
nalles de la Dipputació, segons en altres eleccions era acostumat. E dit rodolí, axí fet, sia posat per mà 
del dipputat del stament ecclesiàstich en un bassí ple de aigua, e axí sia fet de quiscú dels noms dels dits 
ensaculats, axí continuats.

E, acabats de fer los rodolins de les dites persones ecclesiàsticas, sian trets del dit bassí, hu a hu, 
presents los dits dipputats, oïdors e testimonis, per mans del dit dipputat ecclesiàstich, monstrant  
la mà descuberta per remoure tota suspita. E sian posats, per dit dipputat, dins un vassí d’argent de la 
casa de la Dipputació, a hon se acostumaven de metre los rodolins de les eleccions de les diputacions 
passades, per forma que totes les persones allí presents, vegen //4r// tot lo compte complit dels ensa-
culats, per dit stament, ésser en dit bassí posats.

Fet açò, un fadrí de edat menor de vuit anys meta lo bras nu e la mà uberta, en presència de tots los 
dits dipputats, oïdors, testimonis e scrivà, per tres vegades en dit bassí. Hon dits rodolins seran e ma-
nejant, quiscuna vegada ab la mà, los dits rodolins. La tercera vegada tragué un rodolí, lo qual, axí tret, 
sia ubert per lo dit dipputat ecclesiàstich, en presència dels sobredits altres dipputats, oïdors, testimo-
nis e scrivà, e la persona que·s trobarà scrita dins lo dit rodolí sia monstrada públicament per lo scrivà 
maior o altre scrivà de la Casa de la Dipputació. La qual persona axí treta sia haguda per dipputat per 
lo trienni següent, encara que sia de la sglésia, diòcesi, vila, ciutat e vegueria de algú o alguns dels dippu- 
tats, oïdors de comptes, qui de dits officis exiran.

La mateixa forma sia servada en la electió dels dipputats militar e reyal e oïdors de comptes, ex- 
ceptat que lo que dalt és dit hage fer lo dipputat ecclesiàstich, tocant la dita elecció, allò hage fer lo 
dipputat militar e reyal e quiscú dels oïdors de comptes per les personas elegidores de llur stament e 
offici. Los quals dipputats e oïdors axí elegits, lo primer die de agost prop següent, hagen a prestar lo 
jurament acostumat levada de aquell la forma de la elecció antiga, e aquell prestat e oïda sentència de 
vet, sien posats en possissió e exercici de llurs officis.

4v// Feta la dita elecció de diputats e oïdors de comptes, com dit és, los diputats qui hauran feta 
dita elecció sian tenguts e obligats, en continent, trametre un official de la Casa de la Dipputació al 
diputat e oïdor de comptes elet, si serà dins la ciutat, vila o loch hon dita elecció serà feta. E si serà 
absent de la dita ciutat, vila o loch e de tot lo Principat, ab porter o official de la casa avisaran la perso-
na o persones qui seran elegides en dits officis, e faran donar la letra, en la pròpria casa en la qual dins 
lo dit Principat lo tal diputat, novament tret, acostumarà fer residència.

De la relació del qual porter o official, los diputats faran levar acte en la dita Casa de la Diputació, 
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e si dins dos mesos del dia de la elecció en avant comptadors, los diputats e oïdors de comptes nove-
llament elegits, no seran arribats en la ciutat, vila o loch hon los diputats faran llur residència. En tal 
cas, los diputats e oïdors qui en lo exercici de dits officis presents seran, facen elecció de altre o altres 
persones en loch del dit o dits absents, servant la forma damunt dita. Axí que lo diputat principal, dels 
qui presents seran, hagen posar en lo bassí los rodolins en la forma sobredita. E si los tal o tals segona-
ment elegits seran per semblants absents del dit Principat, sian tret o trets altre o altres en loch dels 
absents, fins a tant que sian tretas personas que presents sian en dit Principat.

E si cas serà que alguna persona de les ensaculades en lo temps de la elecció, serà official reyal e o 
de la Casa de la Diputació, exceptat diputat local, no puguen concórrer en la elecció fahedora. E si per 
inadvertència era mes en rodolí, e per cas exia en diputat o oïdor, no pugue concórrer ans ne sia tret 
un altre en loch de aquell qui no sia de la matexa condició. E per què·s porie seguir cas que dipputat e 
oïdor de un stament serian absents, com dit és, sia dada facultat als152 diputats e oïdors, qui presents 
seran, de fer e exercir tots actes en la casa e administració de la Diputació, durant la absència dels ele-
gits. La qual administració e facultat dure, fins a tant, que los tals elegits hagen prestat lo dit jurament.

4r// Si cas serà que en la elecció isquessen en sort dels rodolins pare e fills, o germans, que no pu-
guen concórrer ans en loch del qui segonament serà exit, sia tret altre del stament mateix qui no tingue 
tal impediment.

Los qui seran trets del dit bassí per deputats e oïdors no puguen ésser tornats a deputats e oïdors 
fins sien passats dos triennis. Entès emperò, que puys són stats una vegada ensaculats, no sien trets de 
aquell, puys no puguen concórrer dins los dits dos triennis a deputats ni oïdors.

Més avant, com s’és diferència en lo stament reyal entre los síndichs de la universitat de la ciutat 
de Barcelona de una part e los síndichs de Leyda, de Gerona, de Perpinyà, de Tortosa e altres universi-
tats del Principat de Cathalunya, presents en Corts, en lo dit stament reyal de la part altra, sobre los 
modo e forma que per lo temps esdevenidor se servarà en la elecció de deputats e oïdors de comptes 
de les persones del dit stament, qui de present e per lo sdevenidor seran ensaculades, és stat concordat, 
e per les dites persones eletas en nom e veus de la dita Cort statuhit e ordenat, que lo die de la festa de 
Sancta Magdalena primer vinent, de la matrícula e nombre de les persones de la dita universitat de la 
ciutat de Barchinona, qui·s continuarà e scriuran en lo dit libre per concórrer en diputats, sia tret a sort 
de aquellas lo diputat per lo trienni següent. 

E per lo dit trienni sie tret a sort, en la dita forma, lo oïdor de comptes de la matrícula e nombre de 
les persones de les altres universitats del dit stament, les quals seran continuades en lo dit libre per 
concórrer en oïdors de comptes. E passat lo dit trienni, en lo següent trienni, lo diputat sia153 tret a sort, 
en la forma damunt dita, del nombre e matrícula de les persones de les ditas universitats de Leyda, 
Gerona, Perpinyà, Tortosa e altres que en lo dit libre seran continuades, per concórrer en deputats.

E lo oïdor de comptes per lo dit trienni, sia e hage ésser tret a sort del nombre e matrícula de les 
persones de la dita ciutat de Barchinona, que per oïdors de comptes en lo dit libre //5v// seran scrites e 
continuades.

E finit lo dit trienni, en lo trienni après següent, los deputats e oïdors de comptes sien e hagen ésser 
trets a sort en la forma predita, de la matrícula e nombre de les persones de les propdites universitats 
de Leyda, Gerona, Perpinyà, Tortosa e altres, que en dit libre seran scrites e continuades per concórrer 
en deputats e oïdors de comptes. 

152. A continuació, un espai en blanc de 30 mm.
153. A continuació, un espai en blanc de 10 mm.
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E finit lo prop dit trienni, del nombre e matrícula de les persones de la dita ciutat de Barchinona 
qui concorreran en deputats, sia tret a sort lo deputat. E del nombre e matrícula de les persones de les 
altres universitats, sia tret a sort lo oïdor de comptes.

E axí d’aquí avant, per los temps e triennis esdevenidors, sia servada, en tot e per tot, la forma e 
orde en lo present capítol expressada referint singula singulis.

Si algú o alguns dels diputats e oïdors de comptes morran durant llur trienni, dins deu dies contí-
nuos e pares, següents que la dita mort serà manifestada als dits deputats e oïdors de comptes, aquells 
hagen elegir altre o altres dels ensaculats en loch de defunct o defuncts sobredits. E si dins lo dit terme 
de deu dies, los dits deputats e oïdors no fahien la dita elecció, sien privats de llurs salaris fins per ells 
sia donat compliment en la elecció sobredita, servant en totes coses lo orde e forma en los presents 
capítols contenguda.

Ítem, per provehir a la conservació e perpetuació de aquest orde, les dites persones, en nom e veus 
de la dita Cort, statuexen e ordonen que morint alguna persona de les que seran ensaculades, en tal cas 
los deputats e oïdors de comptes, qui en aquell temps seran, prestat per ells sagrament sobre los sancts 
quatre Evangelis e oïda sentència de excomunicació, promulgadora per aquell official qui serà en 
aquella ciutat, vila //6r// o loch hon lo consistori de dits deputats se tendrà, de bé e lealment, alegre, tot 
amor, favor e temor a part possats, hagen nomenar e elegir una persona hàbil e sufficient, segons Déu 
e llurs bones consciències, per a deputat, de les que seran ensaculats en oïdors e o de altres no ensacu-
lats. E si eran més de hu los morts, facen elecció de tantes persones com mortes seran. E si serà lo mort 
ecclesiàstich, ço és, lo archabisbe o algú o alguns dels bisbes del dit Principat, qui per rahó de llurs 
dignitats seran ensaculats suecehesque en loch de tal mort la persona que succehirà en dita prelatura. 
E si serà abbat o prior o comendatari de abbadia o priorat, o algun comanador del orde de Sanct Johan 
o altre religiós, de aquells qui de present seran, axí per deputats com oïdors de comptes ensaculats, que 
en cas de mort de algú de aquells hagen de ensacular altre abbat o prior conventual o comendatari de 
abbadia o altre religiós de qualsevulla orde o diòcesi sia, puys sien de aquells ordens e religions que en 
tals officis concórrer acostumen, o algun comanador del orde de Sanct Johan, puys los tals tinguen los 
beneficis, abbadiats, priorats o comandes dins lo predit Principat, e sien hàbils e sufficients.

E si algú dels capitulars qui serà ensaculat per deputat morrà, en tal cas se hage ensacular en loch 
de aquell un altre capitular, àbil e sufficient, de qualsevulla capítol de les sglésies catedrals del dit Prin-
cipat, ab condició que de quiscun capítol n’i romangue, tostemps, hu ensaculat per deputat. E de algú 
de dits capítols no·n puxe haver, en algun temps, més de tres ensaculats per deputats. Emperò, si mo-
ria algú dels capitulars qui seran ensaculats per oïdors, se hage ensacular en loc de aquell altre eccle- 
siàstich àbil e sufficient del mateix capítol, e no havent-n’i d’àbils e suficients, puxen elegir altre  
ecclesiàstich secular de la mateixa diocèsi, per la que leza lo mort ensaculat. 

E si serà lo mort del stament militar, se faça en la forma següent, ço és, que si lo mort o morts seran 
persones de títol, sia hagut, ara per lavors, per ensaculat, lo fill de aquell qui succehirà en lo títol e casa 
de aquell. E morint algun noble ensaculat, se hage elegir en loch de aquell altre noble del Principat de 
Cathalunya, hàbil e sufficient per //6v// a dit offici. E si seran cavallers o gentilhòmens domiciliats, 
tenint son contínuo domicili en la vegueria de Barçalona, la qual és en gran nombre de persones del 
dit stament militar, se hage elegir altre de la dita vegueria. E si lo mort o morts seran d’altra vegueria 
del present Principat se hagen elegir de la matexa vegueria, si en aquella haurà persones del dit stament 
militar, hàbils e sufficients per a dits officis. E no havent-n’i hagen a servar aquest orde, ço és, que si 
seran los tal o tals, mort o morts, de la vegueria de Cervera, puguen, en tal cas, elegir de la vegueria de 
Agramunt o Balaguer altre o altres persones, segons serà lo nombre dels morts hàbils e sufficients per 
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dits officis, com dit és et viceversa. E si serà de la vegueria de Leyda, e no se-n’hi trobarà de hàbils e 
sufficients per tals officis, puguen elegir de les vegueries de Tortosa, Montblanch e Manresa, et vicever-
sa com dit és. E si serà de la vegueria de Vilafrancha de Penedès, no havent-hi persones hàbils e suffi-
cients per dits officis, puxen elegir de les vegueries de Tarragona, Tàrrega e Vich, et viceversa com dit 
és. E si serà de la vegueria de Gerona, no havent-hi persones hàbils e sufficients, en lo dit cas puguen 
elegir de la vegueria de Besalú e Camprodon, et viceversa com dit és. E si serà de la vegueria de Perpi-
nyà, no havent-hi persones hàbils e sufficients, en tal cas, puguen elegir de les vegueries de Puigcerdà 
e de Vilafrancha de Conflent, et viceversa com dit és. 

En la qual forma és provehit a que los deputats e oïdors de comptes haguen poder de fer dita en-
saculació, e per defalt de persones hàbils e sufficients la dita ensaculació no pogués periclitar. E si lo tal 
o tals morts seran del bras reyal, sian elegits altre o altres de aquella ciutat o vila de hon era lo tal mort. 
En la qual elecció e nominació, hagen appel·lar e demanar sis persones de quiscun stament, en presèn-
cia dels quals dita elecció e nominació sia feta e publicada. E los qui seran //7r// elets e nomenats en 
loch dels mort o morts, com dit és, sian continuats, en presència de les devuit persones, en lo libre 
sobredit per lo notari de la Deputació. E si per ventura los dits diputats e oïdors no·s podien concordar 
en elecció de una persona, e lo tal o tals morts seran diputats, en tal cas quiscun diputat nomen hu de 
aquell capítol, diòcesi, orde, vegueries, ciutat o vila, segons damunt és disposat. E aquells tres, axí no-
menats per los diputats, sien mesos en sengles rodolins e de aquells tret hu a sort, e aquell qui exirà sia 
scrit segons damunt és dit. E si cas serà que lo tal o tals morts seran oïdors e los dits diputats e oïdors 
no·s poran concordar en elecció de una persona, en tal cas los tres oïdors hagen nomenar tres persones 
hàbils e sufficients de aquell capítol, orde, diòcesi, vegueries, ciutat o vila, com dit és. E de les tres axí 
nomenades sia tret a sort hu, com damunt és dit, dels diputats, e aquell qui exirà sia scrit en dit libre. 
E si per ventura lo tal elegit en diputat, en loch del mort fos tret del nombre dels oïdors, sia elegit un 
altre per oïdor, e continuat en dit libre en la forma e ab les condicions damunt dites. Les quals elecció 
o eleccions se hagen a fer dins trenta dies, comptadors del dia que hauran vera notícia de la mort. En-
tès que si notícia havien certa de la mort abans de Sancta Magdalena del any que la elecció se haurie fer 
de diputats, sian tenguts los diputats elegir altre en loch del mort, no sperats los trenta dies, de manera 
que lo axí elegit puxe concórrer en la elecció fahedora.

Ítem, si cas serà que algú de aquells qui per rahó de les persones llurs seran ensaculats, dexeran los 
beneficis que en temps de la ensaculació obtenien. E après de haver aquells dexats o renunciats exiran 
en diputats e oïdors de comptes. Ordonen les dites persones que los tals puxen regir dit offici, //7v// 
puys tinguen algun benefici en dit Principat, attès que aquells tals són stats ensaculats per rahó de la 
probitat e indústria pròpia, més que per rahó de dignitat o benefici.

Per provehir a les edats, axí de les persones qui de present seran eletes e nomenades per les dites 
persones, com encara per les que après, com damunt és dit, per avant se elegiran e nomenaran, ordo-
nen les dites persones, en nom e veus de la dita Cort, que no puxen ésser nomenades, ara ne en sdeve-
nidor per a deputats ni oïdors de comptes persones del stament ecclesiàstich que sian de menor edat 
de vint-e-sinch anys. 

E quant és en les persones del stament militar de la present ensaculació e nominació, en avant, no 
puxen ésser eletas, nomenades ne ensaculades persones nobles per a deputats menors de vint-e-cinh 
anys. E cavallers e gentilhòmens menors de trenta anys. E per oïdors de comptes menors de vint-e-
cinch anys. 

E en les persones del braç reyal, per semblant de la present elecció e nominació en avant, no puxen 
ésser eletes ne ensaculades per a deputats, de menor edat de trenta anys. E per oïdors de comptes, me-
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nors de vint-e-cinh anys. Entès, emperò, que si algú o alguns de les persones qui, de present, seran 
eletes, nomenades e ensaculades exiran en deputats e oïdors,154 ne seran de menor edat de vint-e-cinch 
anys, no puxen concórrer fins hagen dita edat de vint-e-cinch anys. Emperò, en la persona de don 
Ferrando de Cardona, almirant de Aragó, per ésser persona tant principal e de tal casa, com és en ell 
dignament, dispensen axí que si passat lo trienni primer vinent exirà en diputat, ho puxe liberament 
ésser, no obstant lo que damunt és dit en lo present capítol.

8r// Per quant, per trobar-se de present moltes persones hàbils e sufficients per oïdors de comptes 
del stament ecclesiàstich, poria ésser, que de present, lo nombre dels que seran elegits haurie ésser 
gran, e en lo esdevenidor lo gran nombre poria ésser causa de ensacular persones no tant hàbils com 
serian necessàries per tals officis, en gran dan del dit Principat. Per çò, ordonen les dites persones que 
en cas de mort de algú dels ecclesiàstichs ensaculats per oïdors li seran capitulars en loch de aquell 
mort, no sia altre elegit fins en tant que lo nombre de present per rahó del tal capítol elegit sia reduhit 
a nombre de tres persones, de manera que tottemps hi hage tres persones ensaculades per oïdors per 
quiscun capítol, e no més per via alguna. Quant, emperò, als religiosos oïdors de comptes, ordonen 
que lo nombre de aquells sia, per mort dels ensaculat de present, reduhit a nombre de dotze persones. 
De manera que morint algú de aquells, no sia altre elegit en loch del mort fins en tant que sian reduhits 
a dotze, com dit és, les quals dotze persones stiguen sempre ensaculades, ço és, que per mort de alguna 
de aquellas sia un altre elegit.

Ítem, attenent que per un capítol qui començe: «Encara vol e ordone la dita Cort que algú qui sia 
deutor al dit General», fet per la Cort General que en dit Principat se celebrà per il·lustríssima senyora 
reyna dona Maria, de gloriosa memòria, en lo capítol de la seu de Barchinona, en l’any mil ccccxxxiii. 
És statuhit e ordenat que persones algunes que sien stades deputats no puguen ésser elegits altra volta, 
en dit offici de deputats, si donchs en lo temps de la segona elecció no eran ia difinits los comptes de la 
adminsitració, per aquells, //8v// com a deputats tenguda. E com la culpa de no ésser difinits los comp-
tes de aquells se dege més imputar als oïdors successors que no als deputats antecessors, attès que los 
comptes de tals administracions romanen en la Deputació, e en poder dels oïdors successors als quals 
toca aquells difinir. Volen e ordonen les dites persones o alguna de aquellas que seran stats deputats, 
hauran fet requesta en scrits als oïdors de comptes successors sobre la expedició de dits comptes, pu-
guen ésser elegits de nou en deputats encara que los comptes de la administració per aquells, com a 
deputats tenguda, no sien difinits. La dita ordinació, dalt mencionada, no obstant, entès emperò, que 
los tal o tals diputats, com seran elets, ans de usar de dits officis, hagen a donar bones e sufficients 
fermances de pagar tot ço e quant seran trobats ésser deutors en dits llurs comptes seran closos. Los 
quals comptes los oïdors sien tenguts de exhaminar e cloure, sots lo jurament que prestat hauran dins 
sis mesos, comptadors del die que en la adminsitració de dits officis de oïdors seran admesos, roma-
nent, emperò, totes altres coses en aquella contengudes en sa força e valor.

Declaren e ordenen, més avant, les dites persones eletes en nom e veus de la dita Cort, que tots 
capítols, privilegis e ordinacions que sien en la Casa de la Deputació, e dels quals los deputats generals 
de Cathalunya poden e han acostumat de usar, fins ací no derogants, emperò, ne obviants en alguna 
manera als presents capítols, ne algú de aquells, sien, romanguen e stiguen en sa força e valor, e de 
aquells puguen usar los dits deputats presents e sdevenidors, servant emperò tots los presents capítols, 
ordinacions e declaracions, e no en altra manera.

9r// Los quals capítols e ordinacions, fets e ordenats per les dites cinquanta-quatre persones eletes 

154. A continuació, un espai en blanc de 20 mm.
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per la dita Cort e staments de aquella, foren de ordinació e manament llur publicats e elegits per Mi-
quel Benaula, notari e scrivà del stament ecclesiàstich e reyal, requerints de totes les dites coses fos feta 
una e moltes cartes públiques, per nosaltres, dits e devallscrits e scrivans de la dita Cort. Presents en 
açò los honorables mossèn Anthoni Codó, canonge de Barcelona, del stament ecclesiàstich. Mossèn 
Garau Durall e Ffrancí Spluges, del stament militar promovedors, e micer Jaucme Anthoni Boteller e 
micer Johan Ribalter, doctors en leys ciutadans de Barcelona, advocats del stament militar de dita 
Cort. Miquel Palou e Antoni Bosch, scrivents, habitants en Barcelona. Anthoni Loret, Miquel Iohan e 
Ffrancí Pla, porters dels staments de la dita Cort, per testimonis a les dites coses apel·lats e demanats.

9v// Sig+num mei, Johannis Faner, regia auctoritate notariis publici et scribe honorabili Consilii 
Barchinone et eo nomine scrive brachii sive stamenti universitatum Curie generalis quam regia magestas 
celebrat catalanis in monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone.

Qui transumptum huiusmodi decem novem capitulorum et ordinacionum preinsertarum manu do-
mini Johannis Citges, connotarii mei infrascripti in novem foleis prensenti inclusa scriparum a suo origi-
nali fideliter sumptum et dicte curie scribis sequenti formam, seriem et tenorem predictarum cum eodem 
veridite comprobatum et concordatum una cum subscriptis connotariis meis et ordinacionum meo solito 
signo signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premisorum:. Constat autem michi de rasis 
et correctis in foleo primo pagina secunda linea decima septima ubi legitur «monastir»; foleo secundo pa-
gina prima lineis duodecima «Farrer, mossèn Johan Pere de Vilademany, mossèn Bernat Guerau de 
Boxadors, mossèn Jacme Alamany», tercia decima «mossèn Johan d’Altariba, cavallers», et delineato in 
quintadecima linea in principio eiusdem usque ad dicionem «de la»: foleo quarto pagina prima lineis pe-
nultima et ultima «e oyda sentència de vet, sien posats en exercici de llurs oficis», secunda pagina eius-
dem folei lineato et virgulato in liena tricesima prima inter diciones «als» et «di» et foleo quinto pagina 
prima linea quinta raso et virgulato in fine linee post vocabulum «oydors» et eadem pagina linea vicesima-
septima «sia» et virgulato consequtivo ante dicionem «tret», foleo sexto pagina prima linea secunda «ele-
gir», vicesima sexta, vicesima septima et vicesima octava lineis eiusdem pagine per oydors se hage ensa- 
cular en loch de aquell altre ecclesiàstich àbil e suficient del matex capítol e no havent-n’i de àbils e 
suficients puxen elegir altre ecclesiàstich secular de la matexa diòcesi per la qual era lo mort ensaculat, 
foleo septimo pagina secunda virgulato et lineato in principio linee vicesime tercie ante dicionem «e seran».

10r// Sig+num mei, Michalis Benaula, civis Barchinone, auctoritate regia notarii publici per totam 
terram et dominacionem serenissimi et excellentissimi domini domini regis Castelle, Aragonum, etc., scri-
be que brachii militaris Cathalonie Principatus, qui transumptum huiusmodi decem novem capitulorum 
manu Joannis Citges, connotarii mei infrascripi in novem foleis precedenti inclusa scriptorum a suo origi-
nali fideliter sumptum et cum eodem veridice comprobatum et concordatum una cum supra et infrascrip-
tis connotariis meis et dicte curie scribis in fidem et testimonim ommnium premissoumi signavi155 Cum 
rasis et correctis in foleo primo pagina scunda linea decima septima ubi legitur «monastir», foleo secundo 
pagina prima lineis duodecima «Farrer, mossèn Joan Pere de Vilademany, mossèn Bernat Garau de 
Boxadós, mossèn Jaume Alamany», tercia decima linea in principio eiusdem usque ad dicionem «de la» 
foleo quarto pagina prima lineis penultima et ultima «e hoyda sentència de vet sien posats en exercici de 
llurs officis», secunda pagina eiusdem folei lineato et virgulato in linea tricesima prima inter diciones  
«als» et «di», et foleo quinto pagina prima linea quinta raso et virgulato in fine linee post vocabulum «hoy- 
dors», et eadem pagina linea vicesima septima «sia» et virgulato consecutivo ante dicionem «tret»,  
foleo sexto pagina prima linea secunda «elegir», vicesima sexta et vicesima octava lineis eiusdem pagine  

155. A continuació, ratllat, et clausi.
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«per hoydors se hage ensacular en loch de aquell altre eclesiàstich156 àbil e sufficient del mateix capítol 
e no havents-n’i de àbils e sufficients puxen elegir altre ecclesiàstich secular de la matexa diòcesi per la 
qual era lo mort ensaculat», foleo septimo pagina secunda virgulato et lineato in principio linee vicesime 
tercie ante dicionem «e seran».

10v// Et Cigtes. Ego, Johannes Citges, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus, reverendis-
simique domini archepiscopi Terraconensis secretarius ac eo nomine prefate Curie generalis quam regia 
magestas celebrat cathalanis in monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone pro stamento ecclesiastico 
scriba transumptum huiusmodi decem novem capitulorum et ordinationum preinsertarum manu mea in 
novem foleis precedente comprehensa scriptarum, a suo originali fideliter sumptum a cum eodem veridice 
comprobatum et concordatum una cum predictis connotariis meis et dicte curie scribis, sequendo formam, 
seriem et tenorem predictarum ordinationum, meo solito signo signvi et in fidem et testimonium omnium 
et singulorum clausi. Constat autem michi de rasis et correctis in foleo primo pagina secunda linea decima 
septima ubi legitur «monastir», foleo secundo pagina prima lineis duodecima «Farrer, mossèn Johan 
Pere de Vilademany, mossèn Bernad Garau de Boxadós, mossèn Jaume Alamany», terciadecima «mos-
sèn Johan d’Altariba, cavallers», et delineato in quintadecima linea in principio eiusdem  usque ad dicio-
nem «de la», foleo quarto pagina prima lineis penultima et ultima «e oyda sentencia de vet sien posats en 
exercici de llurs officis» secunda pagina eiusdem folei lineato et virgulato in linea tricesima prima inter 
ditiones «als» et «di» et foleo quinto pagina prima linea quinta raso et virgulato in fine linee post vocabu-
lum «oydors», et eadem pagina linea vicesima septima «sia» et virgulato consequtivo ante diccionem 
«tret», foleo sexto pagina prima linea secunda «elegir», vicesima sexta, vicesima septima et vicesima octa-
va lineis eiusdem pagine «per oydors se hage ensacular en loch de aquell altre ecclesiàstich àbil e suffi-
cient del mateix capítol, e no havent-n’i de àbils e sufficients puxen elegir altre ecclesiàstich secular de 
la matexa diòcesi per la qual era lo mort ensaculat», foleo septimo pagina secunda virgulato et lineato in 
principio linee vicesime tercie ante diccione «e seran».

11r// E, no resmenys, les damunt dites cinquanta-quatre persones eletes, en nom e veus de la dita 
Cort, seguint la forma de llur comissió, oïda per ells la missa del Sanct Spirit e prestat lo jurament, en 
e per la forma e solempnitat damunt expressada, e segons en lo procés de la Cort és largament contin-
gut, lo dit die de dilluns, que·s comptava quatre del mes de nohembre del any mil quatre-cents noranta-
tres, elegiren e anomenaren, ço és, quinscuna devuytena, apartada en son stament per deputats e  
oïdors de comptes, les persones següents, és a saber, per lo stament ecclesiàstich:

Deputats
Per dignitats los molt reverends. Archabisbe de Terragona. Bisbe de Barcelona. Bisbe de Leyda. 

Bisbe de Gerona. Bisbe de Tortosa. Bisbe de Urgell. Bisbe de Vich. Bisbe de Elna.
E noms propis. Lo il·lustre don Alfonso d’Aragó, prior de Casserres. Mossèn Berenguer de Sos, 

prior de Mayà, archabisbe de Çàcer. //11v// Don Fferrando d’Aragó, prior de Cathalunya. Ffrare Dio-
medes de Vilaragut, castellà de Amposta. Don Ffederich de Porthogal, abbat de Ripoll. Ffrare Miquel 
Sampsó, abbat de Sanct Salvador de Breda. Ffrare Nicholau Lor, abbat de Sanct Pere de Gallicants. 
Ffrare Bernad de Rochacrespa, abbat de Sanct Ffeliu de Guíxols. Mossèn Cristòfol de Gualbes, prior 
de Sancta Anna. Ffrare Bernad Guerau de Requesens, comanador de Granyena.

Capitulars per Terragona. Micer Ffrancí Vicenç, prior de Terragona. Mossèn Pere Vínies, vicari 
general de Terragona.

156. A continuació, un espai en blanc d’uns 5 mm.
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Per Barcelona. Micer Jaucme Fiella, degà de Barcelona. Micer Fferrer de Gualbes, artiacha de  
Vallès. 

Per Leyda. Micer Johan Francesch Olivó, canonge e canceller de Leyda. 
Mossèn Pere Tarrades, sacristà maior de Gerona. 
Per Tortosa. Mestre Martí Enneco, artiacha maior. Micer Johan de Soldevila, thesorer de Tor- 

tosa.
Per Vich. Mossèn Jordi Sanç, sacristà maior de Vich.
Per Elna //12r// Mossèn Luís des Pla, succentor de Elna.

Oïdors de comptes
Per Terragona. Mossèn Dionís Verdú, degà de Terragona. Mossèn Luís Munyós, artiacha de Sanct 

Lorenç. Mossèn Miquel Albanell, infermer. Mossèn Jaucme Campaner, canonge. Mestre Johan Puiol, 
canonge.

Per Barcelona. Mossèn Luís Sirvent, canonge. Mossèn Berenguer Vila, canonge. Mossèn Johan 
Andreu Sorts, canonge. Mossèn Pere Ramon Loteres, canonge. Mossèn Ffrancesch del Milà, canonge. 
Mossèn Anthoni Munterde, canonge. Mossèn Galceran Albanell, canonge. 

Per Leyda. Honorable Domingo Albero, canonge. Honorable Gabriel Miró, artiacha de Taranto-
na. Honorable Gabriel Rovira, artiacha de Ribagorça. Micer Ramon Solsona, canonge. Micer Martí 
Johan de Alcoleia, canonge. 

Per Gerona. Mossèn Ffrancí de Sanct Martí, artiacha de Besalú. Mossèn Pere de Sansaloni, canon-
ge. Mossèn Pere Rafet, canonge. Mossèn Jordi Çarriera, canonge. Mossèn Pere Ferrer, thesorer e capi-
tular.

Per Tortosa. //12v// Honorable Luch Gerona, sacristà de Tortosa. Honorable Luís Jordà, degà. Ho-
norable Ffrancesch Amiguet, artiacha de Corbera. Honorable Stheve Garret, artiacha de Burriol.  
Honorable Pere Camps, comensal de Tortosa. Honorable Gaspar Peyró, vicari general de Tortosa. 

Per Urgell. Mossèn Johan Simart, sacristà de Urgell. Mossèn Baltasar Corts, Degà. Mossèn An- 
thoni Codo, artiacha de Liminyana. Mossèn March d’Ortadó, canonge. Mossèn Anthoni Porquet, 
canonge.

Per Vich. Mossèn Bertran de Monredon, cabiscol. Micer Pere Buada, canonge. Mossèn Sebastià 
Sala, canonge. Mossèn Pere Vivet, canonge. Mossèn Hierònim Guardiola, canonge.

Per Elna. Micer Pere Gallet, cabiscol de Elna. Micer Johan Fabra, canonge. Micer Ffrancí Vilarasa, 
canonge. Mossèn Johan Boschà, canonge. Mossèn Johan Pagès, canonge.

Altres oïdors de comptes religiosos. Ffrare Johan Valls, abbat de Sanct Lorenç del Munt de la diò-
cesi de Barcelona. Ffrare Galceran de Rochabruna, abbat de Sanct Quirch //13r// Frare Bernad Stheve, 
abbat de Camprodom. Ffrare Jaucme de Millars, abbat de Sanch Martí de Canigó. Ffrare Guillem de 
Paguera, comanador de la Spluga de Francolí. Mossèn Pere Ramon de Copons, pebordre de Sanct 
Pere dels Arquells. Ffrare Martí Blan, comanador de Coblliure. Ffare Johan Ycart, comanador de Ces-
terres e de Ciscar. Ffrare Barthomeu Vicenç, prior de Coll de la diòcesi de Barchinona. Ffrare Bartho-
meu Fuster, prior del Ledó. Ffrare Francí Albanell, camarer de Sanct Pere de Rodes. Ffrare Benet 
Cardona, prior de Sanct Pere d’Embigants de Barbarà. Ffrare Luís Çagarriga, camarer de Sanct Miquel 
de Fluvià. Ffrare Gabriel Miquel, prior de Cervià. Mossèn Johan de Palol, pebordre de Sanct Martí 
Çacosta. 

La qual nominació e elecció de les dites persones de deputats e oïdors de comptes del stament 
ecclesiàstich, ací continuades, e de les dites coses ésser feta carta pública per mi, Johan Citges, notari e 

02 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   67 20/03/15   09:04



68 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

scrivà del dit stament. Presents per testimonis, en açò demanats e appel·lats, los honorables e discret 
mossèn Ffrancí Ferrer, prevere, e Galceran Oluya, donzell, familiars del revernd bisbe de Vich, e An- 
thon Loret, porter del dit stament.

13v// Sig+num mei, Johannis Faner, regia auctoritate notarii publici et scribe honorabili Consilii 
Barchinone et eo nomine scribe brachii sive  stamenti universitatum Curie generalis, quam regia magestas 
celebrat catalanis in monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone, qui huiusmodi transumptum nomina-
cionis, electionis et ensaculacionis dictarum octoaginta novem personarum deputatorum et auditorum 
computorum stamenti eclesiastici dicte curie in tribus foleis presenti comprehença, manu subscripti domi-
ni Johannis Citges, connotarii mei et dicti stamenti ecclesiastici scribe scripte a suo originali fideliter sump-
tum et cum eodem veridice comprobatum una cum connotariis meis inferius nominatis et dicte curie 
scribis sequendo seriem et tenorem capitulorum et ordinacionum perdictarum signavi in fidem et testimo-
nim omnium et singulorum premissorim.

14r// Sig+num mei, Michaelis Benaula, civis Barchinone, auctoritate regia notarii publici per totam 
terram et dominacionem serenissimi et excellentissimi domini domini regis Castelle, Aragonum, etc., scri-
beque brachii sive stamenti militaris Cathalonie Principatus, qui hoc transumptum nominacionis et ensa-
culacionis dictarum octuaginta novem personarum deputatorum et auditorum compotorum ecclesiastico-
rum mei et scribe stamenti ecclesiastici subscripti scriptum a suo vero originali sumptum et cum eodem 
veridice comprobatum, una cum supra et infrascriptis connotariis meis et dicte curie scribis in testimonium 
omnium et singulorum  permissoumi signavi et clausi.

14v// Et Citges. Ego, Johannes Citges, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus, in duabus 
foleis et media manu discreti Joannis Citges, connotarii domini archiepiscopi Terraconensis secretarius ac 
eo nomine prefate Curie generalis quam regia maiestas celebra cathalanis in monasterio Sancte Anne ci-
vitatis Barchinone pro stamento ecclesiastico scriba, transcriptum huiusmodi nominationis, electionis et 
ensaculationis dictorum octoaginta novem personarum deputaorum et auditorum compotorum stamenti 
ecclesiastici dicte Curie in tribus foleis precedente comprehensa, manu mea a suo originali fideliter sump-
tum et cum eodem veridice comprobatum et concordatum, una cum suprascriptis connotariis meis et 
dicte Curie scribis, sequendo seriem et tenorem capitulorum et ordinationum predictarum scripsi et meo 
solito signo signavi in fidem omnium et singulorum premissorum clausi.

15r// Les demunt dites devuyt persones eletes per lo stament militar de la dita Cort, com demunt 
és dit, elegiren e nomenaren per a diputats e hoÿdors de comptes del dit stament militar les persones 
següents:

Deputats
De la vegueria de Barçalona. Lo noble mossèn Luís de Requesens e de Soler, cavaller. Lo noble 

mossèn Berenguer de Requesens, cavaller. Lo noble mossèn Galçeran de Requesens, cavaller. Lo no- 
ble mossèn Dimas de Requesens. Lo noble mossèn Johan de Rebolledo. Mossèn Johan Pere de Vilade-
many, cavaller. Mossèn Johan de Munbuy, cavaller. Mossèn Pere Johan Ferrer, cavaller. Mossèn Ga-
rau dez Pla, cavaller. Mossèn Guillem de Sanctcliment, cavaller. Mossèn Francí dez Valls, és donzell. 
Mossèn Bernat Turell, maior, cavaller. Mossèn Guillem Pere Durall, cavaller. Mossèn Jaume Pallarès 
maior, cavaller. Mossèn Pere Ferrer, cavaller. Mossèn Miquel Joan Gralla, cavaller. Mossèn Hugo de 
Palou, cavaller. Mossèn Bernat Terré, cavaller. //15v// Mossèn Francí Torrent, cavaller. Mossèn Fran-
cí Conesa, cavaller. Mossèn Anthoni Johan de Vilatorta, cavaller. Mossèn Dionís Miquel, cavaller. 
Mossèn Bernat de Marimon, cavaller. Mossèn Joan Aguilà, cavaller. Mossèn Johanot Santiust, cava-
ller. Mossèn Miquel Setantí, cavaller. Mossèn Galceran Ferrer, cavaller. Mossèn Stalrich Bastida, ca- 
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valler. Mossèn Bernat Joan de Marlés, cavaller. Mossèn Guerau Gordiola, cavaller. Bernat de Guimerà, 
donzells. Manuel de Corbera, donzell. Joan Pere de Sentmenat, donzell. Ffrancí de Ribes, donzell. 
Honorat de Muntanyans, donzell. Jofre de Santmenat, donzell. Ramon de Caldes, donzell. Luys des 
Valls, donzell. Bernat de Belloch, donzell. Miquel Ferrer, donzell.

De la vegueria de Leyda e sotsvegueria de Pallàs. Lo noble don Pedro de Muncada. Lo noble don 
Joan de Muncada. //16r// Mossèn Andreu de Boxadós, cavaller. Mossèn Felip Miquel Cardona, cava-
ller. Mossèn Tomàs de Boxadors, cavaller. Mossèn Martí Joan de Lobets, cavaller. Luís des Valls, don-
zell. Garau Munsuar de Torregrossa, donzell. Honorat Johan Munsuar de Puiggrós, donzell. Perot 
Pou, donzell.

Sotsvegueria de Pallàs. Lo noble mossèn Guillem Ramon de Bellera. Arnau Guillem de Pons,  
donzell. 

De la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besulú. Lo il·lustríssim senyor infant don Enrich, duch 
de Sogorb, comte d’Ampúries. Lo spectable don Galceran de Requesens, comte de Palamós. Lo noble 
don Johan de Rocabertí. Lo noble mossèn Galceran de Cruylles, de Legostera. Lo noble mossèn Ber-
nat, duch de Rocabertí. Mossèn Johan Sarriera, cavaller. Mossèn Bernat Margarit, cavaller. Mossèn 
Luys Margarit, cavaller. Mossèn Anthoni de Fluvià, cavaller. Ramon Yatmar, donzell. 

De la sotsvegueria de Besulú. Lo noble don Felip Dalmau, vescomte de Rocabertí. Lo noble don 
Yuany de Castre. Lo noble mossèn Garau Joan de Cruylles, de Castellfollit. //16v// Mossèn Bernat de 
Vilamarí, cavaller. Mossèn Ramon Çagarriga, cavaller. Mossèn Jaume Alamany, cavaller. Bernat Ala-
many, donzell.

De la vegueria de Tortosa. Mossèn Joan de Muntrós, cavaller. 
De la vegueria de Perpenyà. Lo noble don Pedro de Castre. Mossèn Felip Albert, cavaller. Mossèn 

Guillem d’Olms, cavaller. Mossèn Pere d’Ortofà, cavaller. Mossèn Pere de Blanes, cavaller. Mos- 
sèn Nicholau de Lupià, cavaller. Mossèn Anthoni de Vivers, cavaller. Mossèn Joan Sampsó, cavaller. 
Mossèn Gilabert de Lupià, cavaller. Mossèn Miquel de Lupià, cavaller. 

De la vegueria de Tarragona. Lo noble mossèn Perot de Castellet. Mossèn Benet de Munpalau, 
cavaller. 

De la vegueria de Cervera. Lo il·lustre senyor duch de Cardona, marquès de Pallars, comte de Pra-
des, gran condestable d’Aragó. Lo Egregi don Ferrando de Cardona, Almirall d’Aragó. //17r// Lo noble 
mossèn Dalmau de Queralt. Lo noble mossèn Gaspar de Josa, de Medrona. Mossèn Joan d’Altarriba, 
cavaller. Mossèn Joan Aymerich, cavaller. Mossèn Garau d’Altarriba, cavaller. Mossèn Gaspar Gila-
bert, cavaller. Damià de Raiadell, donzell. Jordi Miquel Aymerich, donzell. Alamany Sasirera, donzell. 
Joan de Caldés, donzell. 

De la vegueria de Vich. Lo noble mossèn Osiàs de Cruylles. Lo noble mossèn Jofre de Cruylles. 
Mossèn Bernat de Muntrodon, cavaller. Mossèn Lorenç d’Altarriba, cavaller. Manuel de Planella, 
donzell. Berenguer de Peguera, donzell. 

De la vegueria de Manresa. Mossèn Pere Miquel de Peguera, cavaller. Mossèn Dalmau des Far, 
cavaller. Bernat Tord, donzell. Bernat de Peguera, donzell. 

De la vegueria de Puigcerdà. Damià Descallar, donzell.
De la vegueria de Vilafranca de Penadès. Lo noble mossèn Arnau Guillem de Cervelló. Lo noble 

mossèn Berenguer Arnau de Cervelló. Lo noble mossèn Garau de Rocabertí. Mossèn Bernat Joan Çal-
bà, cavaller. Garau de Peguera, donzell. Galceran des Lor, donzell.

De la vegueria de Munblanch. Mossèn Joan de Vilafranca, cavaller. Mossèn Bernat Garau de Bo-
xadós, cavaller. Ramon Berenguer de Lorach, donzell. Ffrancesch de Guimerà, donzell. 
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De la vegueria de Balaguer. Mossèn Joan Roger de Toralla, cavaller. Mossèn Joan de Gavalosa, 
cavaller. Luys de Meyà, donzell. Jaume de Meyà. 

De la veguera de Tàrrega. Lo noble don Felip de Castre. Lo noble don Ramon de Cardona. Lo 
noble Genís Rabaça de Perellós. Mossèn Joan de Vilafranca, cavaller. Mossèn Francí de Muntrós, ca-
valler. Mossèn Luys de Muntrós, cavaller. Mossèn Ramon de Maldà, cavaller. 

De la vegueria de Urgell. //18r// Lo noble mossèn Pere de Queralt. Lo noble Arnau de Bellera. Lo 
noble Miquel Despés. Mossèn Martí Joan Meca, cavaller. Gispert de Pons, donzell. Dalmau de l’Entor, 
donzell. 

De la vegueria de Camprodom. Pere Callar, àlies Alamany, donzell. Barthomeu de Muntagut, 
donzell. 

Hoïdors de comptes
De la vegueria de Barchinona. Mossèn Pere Berenguer Barutell, cavaller. Mossèn Bernat Turell 

menor, cavaller. Mossèn Jaume Vicens, cavaller. Mossèn Garau Durall, cavaller. Mossèn Barthomeu 
Lena, cavaller. Mossèn Francesch Billena, cavaller. Mossèn Joan de Lobets, cavaller. Mossèn Jaume 
Pallarès, cavaller. Arnau Joan de Vilademany, donzell. Jofre de Santmenat menor, donzell. Ffrancesch 
de Santcliment, donzell. Joanot Belloch, donzell. Karles de Sanctcliment, donzell. Ferrer de Gualbes, 
donzell. Miquel de Gualbes, donzell //18v// Karles March, donzell. Joanot Bisbal, donzell. Pere Joan de 
Munbuy, donzell. Micer Joan Gualbes, donzell. Miquel de Gualbes, donzell. Luís dez Valls menor, 
donzell. Luís de Caldés, donzell. Luís de Vilanova, donzell. Galceran de Sanctmenat, donzell. Fran-
cesch de Sanctmenat, donzell. Karles Ferrer, donzell. Francesch Oliver, donzell. Micer Gerònim Tor-
res, donzell. Pere Coloma, donzell. Gerònim Torres, donzell. Joan Guialtrum menor, donzell. Joanot 
Ferrer, donzell. Luís Torres, donzell.

De la vegueria de Leyda e sotsvegueria de Pallars. Mossèn Perot Riquer, cavaller. Andreu Ycard, 
donzell. 

Pallàs. Joan Dorcau, donzell. Toralla de Malmarcat, donzell.
De la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besulú. Mossèn Joan Bertran, cavaller. Miquel Citjar, 

donzell. Santmartí Segurioles, donzell. Not de Palou, donzell. Bernat de Jafer, donzell. //19r// Pere 
Garau Segurioles, donzell. Joan de Biure, donzell.

Sotsvegueria de Besulú. Mossèn Garau Aranyó, cavaller. Mossèn Pere Darnius, cavaller. Mossèn 
Domingo Comte, cavaller. Gaspar Millàs, donzell. Roca de Palau, donzell. Andreu de Biure, donzell. 
Alamany de Alamany, donzell. Francesch de Rocabruna, donzell.

De la vegueria de Perpinyà. Mossèn Francesch de Pau. Mossèn Miquel de Sant Martí. Francesch 
de Blanes, donzell. Bernadí Çagarriga, donzell. Joan Delló, donzell. Nicholau de Lupià menor, donzell.

De la vegueria de Tarragona. Mossèn Yvo Terré, cavaller. Pere Ramon de Muntoliu, donzell. Gas-
par Çaportella, donzell. Jordi Joan Ycard, donzell. Luís Ycard, donzell.

De la vegueria de Cervera. Mossèn Galceran Çabater, cavaller. Mossèn Francesch Boquet, cavaller. 
Mossèn Jaume de Copons, cavaller. Ramon de Copons, donzell. Luís d’Ivorra menor, donzell. Beren-
guer d’Argençola, donzell. Joanot de Oliva de Vergós, donzell. Francesch de Caldés, donzell. //19v// 
Berenguer de Copons de Lor, donzell. Cescomes d’Enfesta, donzell. Luís d’Oluya, donzell. Bernadí 
Muntargull, donzell. Joan Çaportella, donzell. Pere Ramon de Camporrells de Biosca, donzell. Galce-
ran Cescomes de Calonge, donzell. Pere Argençola de Torà, donzell. Artal Vilaró de Lanera, donzell. 
Joan Cortit de la Morana, donzell. Lorenç d’Altarriba, donzell. Joanot de Reiadell, donzell. Joanot 
d’Altarriba, donzell. Guillem d’Ivorra, donzell. Gismundo de Barbarà, donzell.
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De la vegueria de Vich. Martí Joan d’Oris, donzell. Bernat de Munrodon menor, donzell.
De la vegueria de Manresa. Luís de Reiadell, donzell. Manuel Joan de Reiadell, donzell. Luís de 

Gravalosa de Castellar, donzell. Jaume Riambau, donzell. Jaume Foix, donzell.
De la vegueria de Puigcerdà. Miquel Cadell, donzell. Pere Cadell, donzell.
De la vegueria de Vilafranca de Penadès. Mossèn Francí de Terré, cavaller. Garau Bisbal, don- 

zell. //20r// Marquet d’Ayguaviva, donzell. Bernat Marquet, donzell. Joan de Claramunt de la Torra, 
donzell. 

De la vegueria de Muntblanch. Luís Lorach, donzell. Galceran de Vilafranca, donzell. Joanot de 
Boxadós, donzell. 

De la vegueria de Tàrrega. Perot Olivó, donzell. Luís Spilles, donzell.
De la vegueria de Urgell. Joan de Pinell, donzell. Joan de Pons, donzell. Luís Meca, donzell. 
De la vegueria de Camprodom. Pere dez Bach, donzell. 
La qual nominació e elecció de les dites persones de diputats e hoïdors de comptes del dit stament 

militar fetes, requeriren les dites devuyt persones, de les dites coses ésser feta carta pública per en Mi-
quel Benaula, notari e scrivà del dit stament militar. Presents per testimonis, en açò demanats e appel-
lats, los honorables micer Pere Jaume Boteller e micer Joan Ribalter, doctors en leys, advocats del dit 
stament, ciutedans de Barchinona. Miquel Palau, scrivent, habitant en dita ciutat. Anthoni Bosch, 
scrivent, e Miquel Joan, porter, del dit stament dels ciutedans de la dita ciutat.

20v// Sig+num mei, Johannis Faner, regia auctoritate notarii publici et scribe in honorabili Consilii 
Barchinone et eo nomine scribe brachii sive stamenti universitatum Curie generalis quam maiestas regia  
celebrat catalanis in  monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone, quia [sic] huiusmodi transumptum 
nominacionis electionis et ensaculacionis dictarum ducentarum quadraginta octo personarum ddicti sta-
menti militaris, in sex foleis presenti comprehensa, manu subscripti scribe, scriptis, a suo originali fideliter 
sumptum et cum eodem veridice comprobatum, una cum subscriptis connotariis meis et dicte curie scribis 
sequendo seriem et tenorem capitulorem et ordinacionum predictarum signavi in fidem et testimonum 
omnium et singulorum premissorum. Constat autem michi de rasis et correctis in foleo secundo pagina 
prima linea secunda ubi legitur «Miquel» quintadecima «don Johan», foleo tercio pagina prima linea 
decimaoctava «Manresa» secunda pagina eiusdem folei linea secunda «Arnau Guillem» foleo quarto pa-
gina prima de addito «mossèn Guerau Durall» et de virgulato et lineato in secunda pagina eiusdem folei 
linea secunda inter nomina «Carles March» et «Guerau Bisbal».

21r// Et Citges. Ego, Johannes Citges, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus, reverendis-
simique domini archiepiscopi Terraconensis secretarius et eo nomine prefate Curie generalis quam regia 
maiestas celebrat cathalanis in monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone pro stamento ecclesiastico 
scriba, transumptum huiusmodi nominationis, electionis et ensaculationis dictarum ducentarum quadra-
ginta octo personarum dicti stamenti militaris in sex foleis precedente comprehensa, manu subscripti dis-
creti Michaelis Benaula, connotarii mei et dicti stamenti scribe scriptis a suo originali fideliter sumptum et 
cum eodem veridice comprobatum, una cum pre et subscriptis connotariis meis et dicte Curie scribis, se-
quendo seriem et tenorem capitulorum et ordinationum predictarum signavi in fidemque et testimonium 
omnium et singulorum premissorum clausi. Constat autem michi de rasis et correctis in foleo secundo 
pagina prima linea secunda ubi legitur «Miquel», quintadecima «don Johan», foleo tercio pagina prima 
linea decimaoctava «Manresa», secunda pagina eiusdem folei linea secunda «Arnau Guillem», foleo 
quarto pagina prima de addito «mossèn Guerau Durall» et de virgulato et lineato in secunda pagina 
eiusdem folei linea secunda inter nomina «Carles March» et «Guerau Bisbal».

21v// Sig+num mei, Michaelis Benaula, civis Barchinone, auctoritate regia notarii publici per totam 
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terram et dominacionem serenissimi et excellentissimi domini domini regis Castelle, Aragonum, etc., scri-
beque brachii militaris Cathalonie Principatus, qui huiusmodi transumptum manu propria scriptum 
nominacionis eleccionis, et ensaculacionis ducentaum quadraginta octo personarum dicti stamenti mili-
taris in quinque foleis et media continuatarum nominatarum electarum et ensaculatarum in deputatos et 
auditores compotorum Generalis Cathalonie me personaliter existente et interveniente per decemocto 
personas per dictum brachium sive stamentum militare in dicta Curia electas, a suo originali fideliter 
sumpsi et cum eodem veridice una cum prenominatis et suprascriptis connotariis meis et scribis dicte Curie 
comprobavi et in fidem et testimonium omnium premissorum juxta formam et ordinacionem capitulo-
rum predictorum signavi et clausi, cum rasis et correctis in foleo secundo pagina prima linea secunda ubi 
legitur «Miquel» XVª «don Joan»,  foleo tercio pagina prima linea XVIIIª «Manresa», secunda pagina 
eiusdem folei linea secunda «Arnau Guillem», foleo quarto pagina prima linea XVª de addito «mossèn 
Garau Durall» et de virgulato et lineato in secunda pagina eiusdem folei linea secunda inter nomina «Kar-
les March» et «Garau Bisbal».

22r// Les dessús dites persones eletes per lo stament reyal de la dita Cort, com demunt és dit, ele-
giren e nomenaren per a deputats e hoïdors de comptes del dit stament reyal les persones següents:

Deputats
De la ciutat de Barçalona. Mossèn Galceran Carbó. Mossèn Guillem Ramon de Valls. Mossèn 

Guillem Oliver. Mossèn Ramon Marquet. Mossèn Bernat Çapila. Mossèn Bernat Miquel. Mos- 
sèn Ffrancí de Busquets. Mossèn Pere de Coromines. Mossèn Pere Buçot. Mossèn Johan Dusay.  
Mossèn Jacme dez Torrent. Mossèn Jacme de Gualbes. Mossèn Baltesar de Gualbes. Mossèn Joan  
Ros. Mossèn Jacme Ros. Mossèn Berenguer de Junyent. Mossèn Joan Lull. Mossèn Ffrancí Setantí. 
Mossèn Ffrancí de Vallseca. Mossèn Guerau de Vallseca. //22v// Mossèn Pere Llull. Mossèn Ffrancesch 
Marquet. Mossèn Galceran Cestrada. Mossèn Rafel Romeu. Mossèn Johan Berenguer Aguilar. Mos-
sèn Johan Çapila. Mossèn Gabriel Sampsó. Mossèn Romeu Lull. Mossèn Joan de Migevila. Mossèn 
Pere dez Torrent. Mossèn Pere Girgós. Mossèn Joan de Marimon. Mossèn Ffrancesch Santiust. Mos-
sèn Joan Bastida. Mossèn Arnau Durall. Micer Andreu Solzina. Micer Hierònim Albanell. Micer Jo-
han May. Micer Ffrancesch Franch.

De la ciutat de Leyda. Mossèn Vicenç Navarra. Micer Vicens Orrit. Mossèn Martí Johan Botella. 
Mossèn Pere Gomar. Mossèn Gispert Mateu. Mossèn Joan Romeu. Micer Joan Rosell.

De la ciutat de Gerona. //23r// Mossèn Guillem Sunyer. Mossèn Raphel Sampçó. Mossèn Jacme 
Scales. Mossèn Aymaric de la Via. Mossèn Jacme Rafel. Mossèn Luís Struç. Micer Pere Agullana. Mos-
sèn Pere Terrades. Mossèn Joan Vicenç de Terrades. Mossèn Baldiri Agullana.

De la vila de Perpenyà. Mossèn Jordi Pinya. Mossèn Joan Jou. Mossèn Ffrancí Pinya. Mossèn Mi-
quel Cardona. Mossèn Joan Andreu. Mossèn Nicolau Andreu. Mossèn Joan Anthoni Grimau. Mossèn 
Lorenç Vilanova. Mossèn Pere Blanca. Mossèn Bernat Aybrí. Mossèn Galceran Canta. Mossèn Bernat 
Castelló. Mossèn Lorens Paulet. Mossèn Jacme Ioan. Mossèn Garau Çariera. //23v// Mossèn Rafel 
Andreu. Micer Ffrancesch Grimau. Mossèn Onorat Andreu. Mossèn Aramangau Martí. Micer Anton 
Tort. Micer Ffrancesch Giginta. Micer Bernat Benet.

De la ciutat de Tortosa. Mossèn Pere Corder. Mossèn Joan Iordà maior. Mossèn Miquel Botaller. 
Mossèn Johan de Almanar. Mossèn Joan Iordà mijà. Mossèn Ffrancesch Oliver. Mossèn Perot Bur-
guès. Mossèn Joan Iordà menor. Mossèn Joan Boteller, fill d’en Pere. Mossèn Joan Curto. Mossèn 
Perot Iordà. Mossèn Joanot Boteller, fill d’en Miquel.
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Hoïdors de comptes
De la ciutat de Barcelona. Mossèn Dalmau de Navel. Mossèn Pere Squerit. Mossèn Dionís de 

Pau. Mossèn Ffelip de Farrera. Mossèn Arnau Bastida. Mossèn Bernat Cever Çapila. Mossèn Bernat 
Dusay. Mossèn Galceran Coromines. Mossèn Galceran Fivaller. Mossèn Jacme de Navel. Mossèn 
Ramon Soler. Mossèn Miquel de Sos. Mossèn Ffrancí Gerona. Mossèn Miquel Maçanet. Mos- 
sèn Perot Miquel. Mossèn Melcior Oliver. Mossèn Jacme Alzina. Mossèn Gabriel Puiades. Mossèn 
Pere Ioan Vicenç. Mossèn Raphel Anglès. Mossèn Joan Puiades. Mossèn Melcior Sunyer. Mos- 
sèn Bertran Boscà. Mossèn Ffrancí Queralt. Mossèn Ffrancí Oliver. Mossèn Jacme Vernigal. Mossèn 
Bertran Buçot. Mossèn Berenguer Muntmany. Mossèn Francí Ballester. Mossèn Romeu Lull me-
nor. Mossèn Ffrancí Alegre menor. Mossèn Gaspar Terré. Mossèn Francesch de Junyent. //24v// 
Mossèn Nicolau Roig. Micer Joan Oliba. Micer Jacme Botaller. Micer Joan Ribalter. Mossèn Joanot 
Torrent. Mossèn Karles Setantí. Mossèn Karles Bellafila. Mossèn Ffrancesch Buçot de Citges. Mos-
sèn Joan Benet Ros. Mossèn Pere Iohan Serra. Micer Romeu Amat. Mossèn Joan d’Ortigues.  
Mossèn157 Bosch de Vilaçar. 

De la ciutat de Leyda. Micer Ffrancesch Pastor. Mossèn Melcior Maüll, ciutedà. Mossèn158 Marçal, 
ciutedà. Mossèn Guillem Miralles. Mossèn Joan Serra, ciutedà. Mossèn Nadal Riambau. Mossèn Ra-
mon Florença. Mossèn Miquel Mongay. Mossèn Joan Obach. Mossèn Antoni Garoça. Mossèn Gabriel 
Sunyer.

De la ciutat de Gerona. Mossèn Bernat Struç. //25r// Mossèn Pere de la Via. Mossèn Ramon dez 
Puig. Micer Guillem Julià. Mossèn Joan Terrades. Micer Ffrancí Miquel. Mossèn Ffrancesch Roca, 
ciutedà. Mossèn Ffrancesch Rafel. Mossèn Joan Campmany. Mossèn Gabriel Sunyer. Mossèn Ramon 
Raset. Mossèn Pere Francesch Sansaloni. Mossèn Gaspar de la Via. Mossèn Ffrancesch Scales. Mossèn 
Silvestre Llor. Mossèn Joan Rafet. Mossèn Baldiri Vilardell. Mossèn Jofra Çatorra. Mossèn Ffrancesch 
Beuda. Mossèn Ponç Julià. 

De la vila de Perpinyà. Mossèn Brancat Salvetat. Mossèn Bernat Giginta. Mossèn Guerau Giginta. 
Mossèn Jachme Traginer. Mossèn Ffelip Grimau. Mossèn Tomàs Vilanova. Mossèn Gabriel Jou. Mos-
sèn Pere Deví. //25v// Mossèn Ffrancí Aybrí. Mossèn Bernat Girau. Mossèn Joan Çarriera. Mossèn 
Joan Ballaró. Mossèn Berenguer Pallers. Mossèn Antoni Iolí. Mossèn Narcís Ros. Mossèn Miquel Gi-
rau. Mossèn Anton Taquí. Mossèn Francí Andreu. Micer Johan Tort. Micer Andreu Tolosa. 

De la ciutat de Tortosa. Mossèn Johan Corder. Mossèn Bartomeu Fariça. Mossèn Jacme Çebil. 
Mossèn Steva Curto. Mossèn Gonsalvo Garidell. Mossèn Bartomeu Muntornès. Mossèn Anton Bota-
ller. Micer Pere Cerdà. Mestre Anton Botaller. Mossèn Miquel dez Prats. Micer Miquel Terçà. //26r// 
Micer Pere Bosch, doctor. Mossèn Joan Sala, ciutedà.

De la vila de Puigcerdà. Micer Pere Anglada, doctor. Mossèn Guillem Pere, burgès. 
De la vila de Cervera. Micer Pere Box. Micer Martí de Muntclar. 
De la vila de Besalú. Mossèn Ffrancí dez Güells.
De la vila de Torroella de Muntgrí. Mossèn Andreu Ponç, burgès. 
A la qual nominació e elecció de las dites persones de deputats e oïdors de comptes del stament 

reyal fetes, requeriren les dites divuyt persones ésser ací continuades. E de las dites coses, ésser feta 
carta pública per en Johan Farner, notari, escrivà del dit stament. Presents per testimonis en açò de-
manats e apel·lats, los honorables //26v// e discrets mossèn Farrer, prevere, e Galceran Oluya, donzell, 

157. A continuació, un espai en blanc de 10 mm.
158. A continuació, un espai en blanc de 10 mm.
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familiar del reverend bisbe de Vic. Miquel Cesules, mercader de la vila de Perpinyà; Pere Maynau, 
mercader de la vila de Besalú; e Johan Bóxols, notari, ciutedà de Barcelona.

Sig+num mei, Johannis Faner, regia auctoritate notarii publici et scribe honorabilis Consilii Barchi-
none et eo nomine scribe brachii sive stamenti universitatum Curie generalis quam regia magestas celebrat 
catalanis in monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone, qui transumptum huiusmodi nominacionis, 
eleccionis et ensaculacionis dictarum ducentarum septem personarum brachii sive stamenti regalis dicte 
Curie in quinque foleis, presenti comprehensa, scriptis, a suo originali fideliter sumptum et cum eodem 
veridice comprobatum et concordatum,  una cum subscriptis connotariis meis et dicte Curie scribis sequen-
do seriem et tenorem capitulorum et ordinationum predictorum manu propria scripsi et meo solito signo 
signavi in testimonium omnium et singulorum premissorum.

27r// Sig+num mei, Michaelis Benaula, civis Barchinone, auctoritate regia notarii publici per totam 
terram et dominacionem serenissimi et excellentissimi domini domini regis Castelle, Aragonum, etc., scri-
beque brachii sive stamenti militaris Cathalonie Principatus, qui hoc transumptum nominacionis, elecci-
onis et ensaculacionis dictarum ducentarum septem personarum deputatorum et auditorum compotarum 
regalium in quinque foleis manu dicti discreti Joannis Fener,  connotarii mei, scriptum, a suo vero origi-
nali sumptum et cum eodem veridice comprobatum,  una cum supra et infrascriptis connotariis meis et 
dicte Curie scribis in testimonium omnium et singulorum premissorum  signavi et clausi.

Et Citges. Ego, Johannes Citges, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus reverendissimique 
domini archiepiscopi Terraconensis secretarius ac eo nomine prefate Curie generalis quam regia maiestas 
celebrat cathalanis in monasterio Sancte Anne civitatis Barchinone scriba, transumptum huiusmodi nomi-
nationis, electionis et ensaculationis dictarum ducentarum septem personaum stamenti regalis dicte Curie 
in quinque foleis precedente comprehensa scriptarum manu venerabilis et discreti Johannis Faner,  conno-
tarii mei, a suo originali fideliter sumptum et cum eodem veridice comprobatum et concordatum, una cum 
supradictis connotariis meis et dicte Curie scribis, sequendo seriem et tenorem capitulorum et ordinatio-
num predictarum signavi et in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum clausi.
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Document 2. Capítols del redreç (1503-1702)159

Capítols fets en les Corts de Fra Menors [1503] que·s troban en lo Llibre del Ànima, en lo qual estan 
descrits los enseculats a deputats y oydors.160

La161 Cort General, etc. Per quant a la dita Cort és estat significat per los deputats del General de 
Cathalunya que jat sia en la Cort celebrada per la magestat del Senyor Rey en lo monestir de San- 
ta Anna, fos estat ordenat que en quiscuna insiculació e nominació de deputats e oydors en lloch  
dels morts fahedora fossen apel·lats divuyt testimonis, sis de cascun estament. E com la experiència 
haja mostrat que lo dit nombre de testimonis és dificultós de haver, majorment en les mutacions del 
consistori de la Diputació fora Barcelona. Per ço, la dita Cort proveheix e ordena que lo dit nombre  
de testimonis sia reduhit a nou, axí que tres de cascun estament sie suficient nombre per a fer testimo-
ni en ditas insiculacions.

E162 més havant la dita Cort, considerant que algunes persones de les insiculades e nomenades per 
deputats e oydors de comptes del temps que foren insiculades e nomenades han mudat de estament, e 
d’ací havant ne poden mudar-ne, en la dita constitució de Santa Anna és vist ésser cas obmès. Per ço, 
la dita Cort, volent provehir sobre les dites coses, declara e ordena que los deputats del General de 
Cathalunya presents e esdevenidors, e los oydors de comptes de dit General, segons a quiscú de ells se 
esguarda, servada la forma a ells donada en dita constitució de Santa Anna, puxen e degan insicular e 
nomenar en lloch de les persones que de estament han mudat o mudaran, altres persones conformes 
a la dia constitució, axí com si per mort natural podian e devian insicular e nomenar, servada en totes 
cosas la forma dels capítols de dita insiculació per dita Cort de Santa Anna ordenats, als quals la pre-
sent Cort se refer.

159. Extrets de l’edició impresa amb el títol Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya fets en 
las Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la Sacra Catòlica Real Magestat del Sereníssim Senyor Rey 
Don Felip II de Aragó y III de Castella en lo any 1599, Barcelona, Rafael Figueró, 1704.

160. Capítols per lo redrés..., p. 200-202.
161. Anotat al marge esquerre: «Testimonis en las insiculacions ha de ser nou».
162. Anotat al costat dret: «Han de esser insiculats los llochs de aquells qui mudan estat».
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Capítol x, Cort 1520.163 ofiCial reyal no puga ésser deputat ni oydor

E més havant la dita Cort General, volent corregir eo declarar aquell capítol de la extracció qui diu 
que oficial reyal no puxe concórrer, ordena expressament que oficial reyal no puxe ésser deputat ne 
oydor, e si aprés de ésser deputat o oydor serà creat oficial reyal e acceptarà lo ofici reyal, que ipso fac-
to, vague lo seu ofici de deputat o oydor, y los deputats en constar que aquell tal sia oficial reyal y hage 
acceptat lo ofici reyal, hagen a traurer altre, sens dilació alguna, per al ofici de deputat o oydor que 
vagarà, com dit és.

Capítol i, Cort 1533.164 ensaCulaCions no·s poden prometre, y lo que se ha de servar en quisCuna

Primerament, per quant la dita Cort té informació que alguns dels deputats e oydors del General 
del dit Principat passats, en les ensaculacions per ells fetes de deputats y oydors, en los llochs vacants 
en llur temps, per mort o altrament, de persones ensaculades per a deputats y oydors, moltes vegades, 
per causa de promeses que sobre dites ensaculacions per importunació de prechs tenien fetes, no han 
curat de satisfer com devien al descàrrech de llur conciència y a la obligació del jurament y sentència 
de excommunicació que quiscuna vegada que fan dites ensaculacions són obligats prestar y dir. Per ço 
la present Cort, volent sobre açò fer deguda provisió, estatueix y ordena que als deputats y oydors que 
de present són y per havant o en esdevenidor seran, no sia lícit fer tals promeses, y si fetes les hauran o 
les faran per avant, no·ls sie lícit nomenar en dites ensaculacions persona o persones algunes a qui o de 
qui a altres per ells les tals promeses hauran fetes, encara que aquelles tals persones altrament fossen 
hàbils y suficients. Més avant estatueix y ordena la dita Cort que los deputats que ara són, dins tres dies 
aprés que tindran notícia del present capítol, hagen prestar los ecclesiàstichs jurament y los laychs ju-
rament y homenatge, y tots oyr sentència de excommunicació sobre la observança del present capítol. 
Y los successors d’ells hagen prestar semblant sagrament y homenatge y oyr sentència de excommuni-
cació en lo introit de llurs oficis. E lo mateix orde de prestar sagrament y homenatge, y oyr sentència 
de excomunicació, en la forma demunt dita, se hage servar per los dits deputats y oydors qui ara són y 
per temps seran, quiscuna vegada que faran alguna ensaculació per a deputat o oydor. Plau a Sa Ma-
gestat. Maius, vicecancellarius.

Capítol xiv, ditas Corts 1533.165 deputats extrets en lloCh de morts, quant poden tornar  
a ConCórrer

Ítem, la dita Cort estatueix y ordena que los deputats qui són estats o seran trets en lloch de alguns 
que moren dins lo temps de llur trienni, y passada la major part de aquell, no sien impedits de concór-
rer sinó lo trienni immediadament següent. Plau a Sa Magestat. Maius, vicecancellarius.

163. Capítols per lo redrés..., p. 202.
164. Capítols per lo redrés..., p. 203-204.
165. Capítols per lo redrés..., p. 205.
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Capítol xxxii de ditas Corts.166 en quin Cas no·s poden enseCular y en quin se han de desenseCular,  
y en quin poden estar enseCulats los del estament reyal qui transferexen son domiCili

Ítem, com la ensaculació feta per deputats y oydors de comptes per lo bras reyal sia167 partida per 
ciutats y viles, axí que los poblats en una ciutat no poden entrar per altra, de poch ensà, s’és fet abús de 
ensacular per deputats e oydors de comptes algunes persones qui han transferit son domicili de una 
ciutat o vila en l’atra, ensaculant aquells per la ciutat o vila de hont primer eren domiciliats, e com sia 
cosa injusta que aquells qui no suporten los càrrechs ne senten los honors e profits, per ço los dits tres 
estaments supliquen a Vostra Magestat li plàcia estatuir y ordenar que si algú qui fos domiciliat en 
Lleyda o altra ciutat, vila o lloch del Principat de Cathalunya o comtats de Rosselló y Cerdanya, haurà 
transferit totalment son domicili en Barcelona o en altra ciutat, vila o lloch dels dit Principat y comtats 
no puga ésser ensaculat per aquella ciutat, vila o lloch de hont se seria transferit. Y si aprés de ésser-le 
transferit serà estat ensaculat per aquella ciutat, vila o lloch de hont se serà transferit, haja ésser des- 
ensaculat. Emperò no sia desensaculat si ans de transferir-se era estat ensaculat, pus clarament se 
monstra era estat fet sens frau algú, e si se’n trobarà algú o alguns qui sien estats ensaculats contra 
forma del present capítol que sian desensaculats, e açò sia servat en los reyals tantsolament: declarant 
emperò, e provehint, que si algú de present serà enseculat no sia desensaculat. Plau a Sa Magestat. 
Maius, vicecancellarius.

Capítol xvii. Cort 1542.168 quants y quins merCaders de BarCelona, y en quin Cas,  
poden ésser ensaCulats per oydors

Com en lo ofici de oydors de comptes del General de Cathalunya sien ensaculades moltes persones 
de les universitats fora de la ciutat de Barcelona, los quals són revera del estament de mercaders de 
aquella ciutat, vila o lloch per hont són ensaculats, e en la bossa de oydors de comptes dels ciutadans 
de Barcelona no sien ensaculats ninguns mercaders, essent persones hàbils y suficients. Per ço, sia es-
tatuït y ordenat que vacant algun lloch o llochs per mort o altrament de oydors de comptes, del nom-
bre dels ciutadans de Barcelona, puguen los deputats e oydors de comptes en lo dit lloch o llochs va-
cants en la bossa de oydors de comptes ensacular fins en nombre de sis mercaders honrats de la dita 
ciutat, ensaculats per mercaders, en consellers de la dita ciutat de Barcelona. De que haja a constar sien 
ensaculats en dita bossa de consellers, axí per ésser-ho ja estats com per ésser exits en oficis o honres, 
que acostumen exir de la dita bossa de consellers mercaders. E, morint aquells, ne puguen ensacular 
altre o altres, tenint les mateixes qualitats, pus no excedesquen lo nombre de sis, ab que no puguen 
ésser ensaculats a deputats. Plau a Sa Magestat.

Capítol xviii. Corts 1542.169 quins Ciutedans de gerona han de ésser ensaCulats per a deputats

Més, com sia cosa molt justa y raonable, que los qui aporten los treballs y càrrechs de les universi-
tats, en los beneficis y honors sien preferits al altres de dites universitats. Per ço, sia estatuït que vacant 

166. Capítols per lo redrés..., p. 205-207.
167. Anotat al costat esquerre: «De ensaculacions de aquest Estament Reyal, vejas més baix capítol 17, 18, 19, 20. Corts  

de 1542».
168. Capítols per lo redrés..., p. 207-208.
169. Capítols per lo redrés..., p. 209-210.
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algun lloch de diputat, per mort o altrament, dels qui són ensaculats per lo estament reyal, en la Depu-
tació, per la ciutat de Gerona, los deputats y oydors de comptes qui per temps seran hagen y sien tin-
guts ensacular per lo dit mort, o altre vacant, dels ciutadans honrats de la dita ciutat ensaculats y ma-
triculats en la bossa de la mà major del consell de la dita ciutat, e o fills o néts de aquells per línea 
masculina, hàbils y suficiens. Qui emperò tinguen llur principal habitació en la dita ciutat de Gerona, 
batllia o vegueria de aquella y no altres, ans si altres ne ensaculaven per ignorància o altrament, sien 
haguts per no ensaculats y n’i hagen posar altres de la condició en lo present capítol mencionada. Plau 
a Sa Magestat.

Capítol xix, ditas Corts 1542.170 quins Ciutedans de gerona y quants de la mà mitjana  
han de ésser ensaCulats per oydors de Comptes

E per los mateixos respectes sia estatuït que, en la dita Deputació, al ofici de oydor de comptes del 
dit General, sien ensaculats per lo dit estament reyal y per la dita ciutat de Gerona sinch ciutadans de 
la mà mitjana del consell de la dita ciutat. Axí que, de qui havant, tot temps que per mort o altrament 
vacarà algun <algun> lloch de oydor per lo dit estament reyal y per la dita ciutat de Gerona, los dits 
deputats e oydors presents y esdevenidors, o lo a qui tocarà, hagen y sien tinguts ensacular, en tal cas, 
per lo dit mort o altres vacants dels dits ciutadans de la mà mijana de la dita ciutat de Gerona fins al dit 
nombre de sinch. Entès emperò que hagen ésser matriculats e ensaculats en lo consell de la dita ciutat 
per la dita mà mijana y que complit lo dit nombre de sinch, si aprés algú d’ells morrà, en lloch seu 
hagen dits deputats e oydors ensacular altre o altres semblants ciutadans de la dita mà mitjana, y axí se 
haja seguir y servar a fi que en tot temps hi haja sinch ciutadans de la dita mà mijana ensaculats per lo 
dit ofici de oydor de comptes per lo dit estament reyal de la dita ciutat de Gerona, y no més. E los res-
tants fins al dit nombre, qui vuy és ensaculat en dita bossa de oydors sia, e haja ésser, dels ciutadans de 
la mà major de dita ciutat ensaculats y matriculats en lo consell de la ciutat per la dita mà major, o fills 
o néts de aquells, com en lo precedent capítol és dit dels diputats, y no de altres. Plau a Sa Magestat.

Capítol xx. Corts 1542.171 ensaCulaCió de un oydor de quisCuna de les Ciutats  
de Balaguer y manresa

Com les ciutats de Balaguer y Manresa sien reyals y caps de vegueries, y oficialats, y contribuescan 
en tots los càrrechs que altres ciutats, viles, y llochs reyals acostumen de contribuir, e fins ací no sia algú 
de ditas ciutats ensaculat en oydor de comptes en la casa de la Diputació, axí com són altres universi-
tats del Principat de Cathalunya, qui no són de major qualitat que les dites ciutats de Balaguer y Man-
resa. Per ço sia estatuït y ordenat que per oydor de comptes sien ensaculats ciutadans o burgesos de les 
dites ciutats, ço és, un de quiscuna de les dites universiats, en la casa de la Deputació, ajustant-los al 
nombre dels oydors de comptes de les universitats fora de Barcelona. Plau a Sa Magestat.

170. Capítols per lo redrés..., p. 210-211.
171. Capítols per lo redrés..., p. 212.
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Capítol xvi. Corts 1702.172 que·s sien eregits tres lloChs, dos de deputat y un de oydor, y sien  
enseCulats en aquells, ço és, lo BisBe y un Capitular de solsona en los deputats, y altre Capitular 
tamBé de solsona en los de oydor, y que tots los Capitulars del Capítol de dita Ciutat sien CapaCes 
per oBtenir los lloChs volants Com los Capitulars dels demés Capítols

Com tots los bisbes y sos capítols del present Principat (exceptat lo de Solsona) tingan llochs fixos 
y certs en las bossas de deputats y oydors respective del present Principat, a saber és, los bisbes de de-
putat y los capítols de deputat y oydors, ademés de altres llochs volants, en los quals poden concórrer 
y ésser ensaculats tots los indivíduos de dits capítols, y sia molt conforme a tota rahó y justícia que  
lo bisbe de Solsona y son capítol tingan també llochs fixos y certs en ditas bossas, com en las Corts  
de 1599 fou estatuhit y decretat, y que gosen de la mateixa prerrogativa que gosan los demés bisbes y 
capítols del present Principat, y altrament no poder-se considerar rahó en contrari. Per ço, ab lloació 
y aprobació de la present Cort, estatuhim y ordenam que de aquí al devant lo bisbe de Solsona que de 
present és y per temps serà sie insaculat en la bolsa de deputat ecclesiàstich del present Principat y dos 
capitulars del dit capítol de Solsona sian insaculats en las bolsas de deputats y oydors eclesiàstichs, a 
saber és, un en la bolsa de deputats y altre en la de oydor; y que tots los dits capitulars o individuos del 
dit capítol sien capaces per poder ocupar y ésser insaculats en los llochs volants, si y conforme gosan 
de esta capacitat los capitulars de tots los demés capítols, volent així se serve en tot respecte de dita 
insaculació del bisbe y capítol de Solsona lo mateix que se observa y ha observar respecte dels demés 
bisbes y capítols del present Principat. Y per ço ésser erigits tres nous llochs en ditas bolsas de deputat 
y oydor ecclesiàstichs respective, a saber és, un de deputat per dit bisbe de Solsona, altre de deputat per 
un indivíduo o capitular de dit capítol y altre de oydor ecclesiàstich per un dels capitulars de dit capí-
tol. Plau a Sa Magestat.

172. Capítols per lo redrés..., p. 215-217.
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Document 3. Capítols del redreç (1585)173

ensaCulaCions de diputats y oydors. Capítol v174

Per obviar als grans abusos que fins assí són stats seguits en les ensaculacions dels llochs de diputats 
y oydors, y en esdevenidor se fassen les ensaculacions quals convenen de persones benemèrites y dig-
nes de tals càrrechs, statueix, y ordena la present Cort que los diputats y oydors, per a les ensaculacions 
en esdevenidor faedores, sien tinguts y obligats cada any de son trienni una vegada, ço és a 15 del mes 
de maig de aquell any, y lo últim any de son trienni a 15 del mes de juliol convocar y congregar en la 
Casa de la Diputació totes les persones que poran dels tres staments, que per a en aquella hora se tro-
baran dins la ciutat de Barcelona, manifestant-los ab veu de pública crida, publicada per los llochs 
acostumats de la dita ciutat un dia abans de dita convocació, que per al dia següent a les set hores de 
matí vullen dexar-se trobar en la Casa de la Deputació les persones dels dits tres stamentes, que en 
semblants congregacions han acostumat assistir, a les quals persones així congregades los sia llegit lo 
present capítol, y en continent deguen procehir a fer nominació de nou persones de les que allí se tro-
baran presents, ço és, tres de quiscun estament, les quals, prestat primer per elles sagrament y home-
natge, y oïda sentència de excomunicació que bé y llealment se auran en llur exercici, se retraguen dins 
una estància de la Casa de la Diputació, separada del consistori y loch en lo qual se ajuntaran los dipu-
tats y oydors, sens poder en res ni per res tractar ni conferir ab ells; tots los quals axí juntats, com està 
dit, volent procehir los diputats, y oydors a ensaculació, y feta entra ells nominació de persona que 
volen sie ensaculada, notifiquen los dits diputats e oydors a les dites nou persones per un promovedor 
lo nom de la tal persona que per a dita ensaculació hauran nomenar a fi y efecte que les dites nou per-
sones determinen y voten ab scrutini, present lo scrivà major de dita casa, si en la tal persona per dits 
diputats y oydors nomenada concorren les qualitats y condicions que per a tal càrrech se requereixen, 
y aparent així a dites nou persones, que la tal persona per a dita ensaculació nomenada és hàbil, sia 
ensaculada, y parexent lo contrari sia repel·lida, y los dits diputats e oydors deguen fer nominació de 
altri; y si per cars los diputats y oydors no concordassen en la nominació de persona per a dita ensacu-

173. Extrets de l’edició impresa amb el títol Capítols sobre lo redrés del General de Cathalunya y Casa de la Deputació fets en 
les Corts celebrades en Montçó per la Sacra Catòlica Real Magestat del Rey Don Philip Nostre Senyor, any mdlxxxv, Barcelona, 
estampats per manament dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats, en casa Rafael Figueró, 1707. Es transcriuen úni-
cament aquells capítols del redreç publicats que es refereixen a la insaculació.

174. Capítols sobre lo redrés..., p. 5-7.
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lació, de tal manera que cascú dels diputats y oydors nomenàs different persona, llavors les dites nou 
persones ab la forma sobredita y escrutini deguen nomenar una persona de aquelles tres que los dipu-
tats hauran nomenat, la qual forma vol y ordena la dita Cort sia servada en la ensaculació de tots los 
llochs faedora, fins a tant sia acabada la ensaculació de tots los llochs se trobaran vagants, en la hora 
que dits diputats y oydors y persones eletes se hauran congregat pera fer dita ensaculació, y ans de aver 
acabat aquella no sia lícit ni permès a dits diputats y oydors ni dites nou persones eletes segregar-se de 
dits llochs per a dites congregacions (com dalt és dit) destinats, y per major seguetat de tot lo sobredit, 
vol, y ordena la dita Cort que aprovades en la manera sobredita les persones per a dita ensaculació 
nomenades se faga la ensaculació en presència de les dites nou persones, les quals axí bé puguen servir 
de testimonis del acte de dita ensaculació, declarant per írrites y nul·les totes y qualsevol ensaculacions 
contra la forma sobredita fetes. Axí bé statueix y ordena la dita Cort que havent-se de fer extracció de 
diputats y oydors o altre d’ells per mort de diputat o oydor, ans de fer extracció, se ensaculen los llochs 
vagants tant solament en la bossa de la qual se havia de fer dita extracció y no de lloch vagants en altres 
bosses, a fi y effecte que los tals enseculats, cessant tot impediment per capítols de la Cort ordenat, 
puguen concórrer en dita extracció fahedora. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecancellarius.

de les mateixes insaCulaCions. Capítol vii
175

Ítem, perquè millor puguen ésser sabudes les condicions de les persones que deuen ésser ensacu-
lades de les vegueries y col·lectes del Principat de Cathalunya o Comtats de Rosselló y Cerdanya que 
són fora la ciutat de Barcelona, y axí les ensaculacions se fassen dels ciutadans, burgesos, matriculats y 
altres que a la auctoritat y utilitat de dits càrrechs convenen, statueix y ordena la present Cort que los 
diputats, un mes abans de les ensaculacions fahedores, conforme en lo present capítol està disposat, 
degan y sien tinguts scriure consistorialment als pahers, jurats, consellers, cancellers y procuradors de 
les ciutats, viles y llochs en los quals vagarà lloch de diputats y oydors, a fi que dits pahers, jurats y altres 
puguen fer memorial dels ciutadans y burgesos honrats, notaris y altres persones que acostumen de ser 
ensaculades a la Diputació, qui en dites ciutats, viles o llochs habiten, en los quals concorren les quali-
tats y condicions per a dits officials necessàries, los quals memorials per dites ciutats, viles y llochs 
tramesos, sien tinguts los diputats lliurar les nou persones que per a les ensaculacions fahedores seran 
nomenades, juxta serie y tenor del precedent capítol, a fi y effecte sie fet examen si les dites persones en 
dits memorials contengudes poden ésser nomenades per dita ensaculació fahedora o no, y sie servat lo 
mateix en les ensaculacions fahedores dels llochs de les esglésies cathedrals, en cas que dels capítols de 
aquelles y haja llochs vagants, y vagant llochs de religiosos, sien ensacualts abbats y priors, camarers y 
altres que acostumen tenir títol en la Diputació, y tinguen acostumat de ser enseculats, e que los dipu-
tats sien obligats en la nominació de dits abbats y priors fer fe y ocular inspecció de les bulles de aquell 
qui serà nomenat per dita ensaculació, y si lo nomenat serà comanador del orde de Sant Joan sia feta 
fe de la preceptoria o comanda de aquell. Quant enperò en lo que toca a la ensaculació dels canonges, 
tenint los diputats y oydors nòmina de tots los canonges que seran en lo capítol al temps que se haurà 
de fer la ensaculació, nomenen per lo lloch vagant o llochs vagants, iuxta Déu y ses consciències, lo 
canonge o canonges que·ls apparrà, e feta la nominació y reportada a les nou persones, dites nou per-
sones, conforme diu lo dit capítol, y en escrutini llohen o reproven la dita nominació, y en cas que la 
reproven, puguen dits deputats y oydors fer altra o altres nominacions, fins a tant dites nou persones 

175. Capítols sobre lo redrés..., p. 7-9.
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hagen aprovat alguna o algunes de dites persones, y que lo lloch o llochs que se hauran de ensacular, y 
en la ensaculació de algú del lloch volants de diputats se haje fer nominació per los diputats y oydors 
de canonge o canonges de quiscuna iglésia cathedral o capítol, exceptat de aquella iglésia ahont, y 
haurà ja canonge ensaculat per lloch volant, de la qual no se haje de fer en tal cars nominació, y feta 
dita nominació, aquelles sien portats a les nou persones, per a que vejen en la forma predita, si lo tal o 
tals anomenats seran hàbils o no per ésser ensaculats en lo dit lloch volant, com dalt està dit, y feta dita 
habilitació per les dites nou persones, dels qui per tal ensaculació seran approbats, probats, y trobats 
hàbils aquellas se hajen de posar en albarans o rodolins, y lo qui serà extret en lo modo predit sia en-
saculat en lo tal loch volant com dalt està dit, y si los primers o primer anomenats per dits diputats no 
seran trobats hàbils per les dites nou persones puguen dits diputats provehir y fer altres nominació o 
nominacions, fins a tant per les dites nou persones sien trobades persona o persones hàbils de dits 
capítols per fer dita ensaculació, altrament si contra la forma del present capítol algú serà ensaculat 
declara la present Cort dita ensaculació per írrita y nul·la, y lo tal ensaculat sia privat y son lloch prove-
hit a altri. Declara també la dita Cort per inàbils y que en temps algú no puguen ser ensaculats los qui 
per a ser ensaculats, per si o per interposada persona, hauran donat, offert o promès cosa alguna a 
diputats, oydors, mullers, fills o altra qualsevol persona per ells. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecance-
llarius.

ensaCulaCió de eCClesiàstiChs. Capítol viii
176

Per lo que és rahó que los qui no són verdaderamente ecclesiàstichs o religiosos no occupen los 
llochs dels qui verdaderament ho són, y se sia vist per la experiència que alguns estan ensaculats com 
a ecclesiàstichs, y com a tals concorren en las extraccions de diputats y oydors de comptes, y aprés al-
guns d’ells, deixant los beneficis per los quals són ensaculats, se casen y són y vihuen com a llaychs, y 
també alguns són estats ensaculats en dits officis, sots pretextu de algunes dignitats o beneficis, los 
quals no obtenen o aprés de obtenguts renuncien aquells y resten ensaculats, o són tals les predites 
dignitats y beneficis que no tenen lloch o no acostumen ni deuen ésser ensaculats, de les quals coses se 
segueixen grans inconvenients; per ço, statueix y ordena la dita Cort que ninguns ecclesiàstichs, ço és, 
los seculars y comendataris puguen ésser ensaculats a diputats y oydors de comptes que no sien cons-
tituïts al manco en orde de subdiaconat, y los religiosos que no sien al manco professos de la religió, y 
que així los uns y los altres hajen a ésser cathalans sens dispensació, nats en Cathalunya o de pare o de 
avi cathalans, y hajen abans de ser ensaculats fer fee y hostenció de seu títol, és a saber de les bolles o 
col·lació y professió, y com posseheix la dignitat o benefici per lo qual tenen ser ensaculats, e més que 
proven ab autèntiques y jurídiques proves com los abbadiats, priorats, o altres beneficis predits són 
revera tals que per ells hajen y deguen ésser ensaculats juxta la forma y qualitat de la primera ensacu-
lació feta en la Casa de la Diputació; y si cas serà que algú dels ensaculats dexarà de possehir la dignitat, 
títol o benefici per lo qual és estat ensaculat, sia aquell tal eo ipso y sens altra declaració hagut per des- 
ensaculat, y en son lloch hajen los diputats y oydors de comptes ensacular altre hàbil, idòneo y suffi- 
cient de la mateixa qualitat. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecancellarius.

176. Capítols sobre lo redrés..., p. 10-11.
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ensaCulaCions de Burgesos de la vila de perpinyà. Capítol xxxv177

Ítem, statueix y ordena la present Cort a favor dels fills [i] néts dels burgesos matriculats de la vila 
de Perpinyà que, tostemps y quant vagarà per mort de sos pares y avis alguns llochs de diputats y 
oydors de la dita vila de Perpinyà, que en lloch y per mort de aquells puguen ser ensaculats los dits fills 
y néts de aquells per línea masculina, hàbils y suficients, així com està concedit als ciutadans de Gero-
na ab lo capítol 18 de les Corts del any 1542. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecancellarius.

ensaCulaCió de merCaders de la vila de perpinyà. Capítol xxxvii
178

Ítem, suppliquen los matexos syndichs de la vila de Perpinyà que en los llochs de oydors tenen los 
burgesos de Perpinyà, ço és, en los sinch primers llochs que vagaran en la Diputació, sien acullits per 
havant sinch mercaders de la mateixa vila, los quals sien estats cònsols terços o quarts, o que de present 
ho sien en dita vila de Perpinyà, segons està disposat ab lo capítol 15 de les Corts del any 1542, confor-
me està concedit a la ciutat de Gerona. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecancellarius.

ensaCulaCions a offiCis de diputats y oydors. Capítol lxxi
179

Ítem, per obviar als fraus se fan en les ensaculacions, quant se ensaculen a diputats y oydors, per 
ésser aquells ensaculats y tenir domicili en alguna ciutat, vila o lloch de alguna vegueria, que los tals 
que volguessen ésser ensaculats no puguen ésser admesos que no hajen legítimament provat tenir 
propri domicili en la vila o lloch o en la vegueria per hont seran ensaculats; altrament dita ensaculació 
sia de ninguna efficàcia y valor, y lo tal lloch puga ésser donat a altra persona que tindrà les qualitats 
requisides. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecancellarius.

offiCials del general ensaCulats. Capítol lxxii
180

Ítem, per quant està estatuït y proveït que los officials de la Diputació que són ensaculats a diputats 
o oydors no poguessen concórrer, sinó tant solament lo qui tenien los oficis baix en la Diputació, y no 
los que són dalt, que de aquí al devant, com no y haja causa ni rahó de diversitat, per a que no hajen de 
concórrer los uns y dexar de concórrer los altres, que tots puguen concórrer, los que seran ensaculats 
a diputats y oydors sense excepció alguna, entès emperò que lo oficial del General que serà exit a dipu-
tat y oydor, en lo seu ofici haja de ésser provehida una persona idònia y sufficient, segons la qualitat 
del ofici, a coneguda dels diputats y de les devuyt persones, ab lo mateix salari, durant lo dit trienni, y 
que en ninguna manera se hajan de pagar dos salaris. Plau a Sa Magestat. Frigola, vicecancellarius.

177. Capítols sobre lo redrés..., p. 25.
178. Capítols sobre lo redrés..., p. 25.
179. Capítols sobre lo redrés..., p. 46.
180. Capítols sobre lo redrés..., p. 46.
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que·s oBserve lo Capítol que priva a deputats y oydors y demés ofiCials no pugan arrendar Bollas,  
ni tenir part en ellas, ni Cosas del general. Capítol iv

182

Attès y considerat que per capítols de cort antichs està dispost que los deputats, oydors y oficials 
del General no pugan tenir part en bolles ni arrendaments del General, y se entenga no·s observe com 
convé; estatueix y ordena la present Cort, sia observat lo contengut en dit capítol, sots pena de privació 
de sos oficis. Y si per cas, lo que serà extret en deputat o oydor se trobarà en lo temps de la extracció 
arrendador de alguna bolla, sol o partícip de aquella, tinga obligació lo tal extret, ans de prestar lo ju-
rament sòlit y pendre possessió de son càrrech, de notificar ab acte públich als deputats antichs lo  
dit arrendament, societat o participació, si arribarà o se trobarà en la present ciutat de Barcelona,  
lo die primer de agost que·s preste dit jurament; y si vindrà després, ho haja de notificar als novament 
extrets, sots pena de privació de salari; y feta dita denunciació y notificació, haje de renunciar ab acte 
públich lo dit arrendament, part o porció en alguna persona. Y si per cas, feta deguda diligència, no 
trobarà dins un mes immediadament següent persona qui li vulla pendre dit arrendament o participa-
ció, que en tal cas lo tal deputat y oydor tinga obligació de pagar los preus de dit arrendament o parti-
cipació, en lo modo, temps y forma, que ab altres capítols de la present Cort, ab altres arrendadors y 
partícips està disposat acerca de la extracció. Y no servant la dita forma, sian obligats los altres conde-
putats y oydors en pagar de sos salaris lo que serà deixat de exigir. Y que lo regent los comptes los haje 
de fer punt als dits salaris, sots pena de privació de dues terces del dit regent los comptes. Y no res 
manco, estatueix y ordena la present Cort que lo exactor del General y regent los comptes, sots pena 
de privació de sos oficis, no pugan tenir banch, ni part, ni porció en aquell. Plau a Sa Magestat. Cova- 
rruvias, vicecancellarius.

181. Extrets de l’edició impresa amb el títol Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya fets en 
las Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la Sacra Catòlica Real Magestat del Sereníssim Senyor Rey 
Don Felip II de Aragó y III de Castella en lo any 1599 (vegeu la n. 159). 

182. Capítols per lo redrés..., p. 15-16.
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forma aB la qual se ha de fer la ensaCulaCió dels deputats y oydors de Comptes. Capítol viii
183

Considerant los inconvenients y danys han resultat de la observança del capítol quint de les Corts 
del any mil sinch-cents vuytanta y sinch [sic] cerca de les enseculacions dels llochs de deputats y oydors 
y nominació de novena per habilitar les persones anomenades per dites enseculacions. Proveheix y 
determina la present Cort que les nou persones anomenadores per habilitar dites enseculacions se 
fassen en la forma seguent: ço és, que convocades les persones dels tres estaments ab pública crida en 
la Casa de la Deputació los dies, ço és, a quinze del mes de maig, lo primer y segon any, y a quinze del 
mes de juliol lo últim any de cada trienni, se posen dins rodolins, tant de les persones que·s trobaran 
convocades en dita Casa, com las que se trobaran dit dia en la present ciutat de Barcelona, de las que 
seran enseculades en los lloch de deputats y oydors, dividint cada estament de per si, juntant los oydors 
ab deputats, y de aquells, ab forma de rodolí, sien tretes tres persones de cada estament de dits llochs 
de deputats y oydors, promíscuament. Y feta dita extracció les dites nou persones extretes, en conti-
nent se hajen de tancar en una de les instàncies de la Casa de la Deputació, ab prohibició de no poder 
tractar ni parlar ab persona alguna, si no és ab lo promovedor que los deputats y oydors elegiran. Les 
quals nou persones extretes, en continent hajen de oyr sentència de excomunicació y prestar jurament 
que·s portaran bé y llealment en la habilitació de les persones que lo promovedor los aportarà elegides 
per los deputats y oydors, tot odi, amor y atres respectes postposats. Los quals habilitadors determinen 
y voten ab escrutini, present lo escrivà major de dita Casa, si la tal persona aportada per dit promo- 
vedor y anomenada per dits deputats y oydors és hàbil y suficient, y té las qualitats necessàries y conve- 
nients per al dit càrrech al qual és anomenat. Y aparexent a les dites nou persones, e o a la major part 
de aquellas, que lo dit anomenat és hàbil y té las ditas qualitats requesides, que la dita persona sia ense-
culada en lo lloch que serà anomenada. Y si per cas les dites nou persones, o la major part, determina-
ran que sia repel·lida, pugan los deputats y oydors anomenar altra persona per a presentar a dits habi-
litadors, fins per aquells o la major part serà habilitada y admesa. Y que no pugan dits deputats y oydors 
fer més rèplica ni contradicció alguna a la dita repulsa, ni les dites nou persones haje de dir ni exprimir 
les causes per las quals ha feta dita repulsa, ans se haje de passar en nominacions de altres llochs, sens 
detenir-se dits deputats y oydors. Y si per cas aquells se detindran per espay de una hora, que no vol-
dran passar havant en fer nominació de altra persona, aprés de feta dita repulsa, passada dita hora aprés 
de ésser requests los dits deputats y oydors per les dites nou persones, o la major part, hajen aquelles 
ensecular los llochs que vagaran, fent-ho ab escrutini, fins a tant que los deputats y oydors passaran 
havant en fer nominació de altres persones, o persona, fora de la que era repel·lida. Entenent emperò y 
declarant, que si algú de dits deputats y oydors, per rahó de dita repulsa o altrament, no volrà passar 
havant en dita nominació, pugan los altres condeputats y oydors passar havant en nomenar persones 
per als (lloch) [sic] que·ls avran tocats, y fent dita nominació dins dit termini de una hora, no pugan las 
ditas nou personas fer ditas nominacions, y les dites persones enseculades ab la dalt dita forma per los 
dits habilitadors sien llegítimament enseculades. Y lo notari major que ha de assistir ab dits habilita-
dors haje de llevar tots los actes per los dits habilitadors o la major part li requeriran, a pena de privació 
de son ofici. Y no res menys los dits deputats y oydors, en lo principi de dita enseculació y ans de co-
mençar aquella, hajen y sien tinguts de embiar a dits habilitadors o nou persones còpia de tots los llochs 
que vagaran y se han de ensecular, y los memorials los avran embiats les universitats y Capítols de les 
persones que avran tingudes per hàbils. Plau a Sa Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

183. Capítols per lo redrés..., p. 22-26.
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Capítols de Cort de les ensaCulaCions. Capítol xx
184

Ítem, perquè millor pugan ésser sabudes les condicions de les persones que deuhen ésser ensecu-
lades de les vegueries y col·lectes del Principat de Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya que 
són fora de la ciutat de Barcelona; y axí en les enseculacions se fassen dels ciutadans [i] burgesos ma-
triculats, y altres que a la auctoritat y utilitat de dits càrrechs convenen. Estatueix y ordena la present 
Cort que los deputats un mes abans de les enseculacions fahedores, conforme en lo present capítol està 
disposat, degan y sian tinguts escriure consistorialment als pahers, jurats, consellers y procuradors de 
les ciutats, viles o llochs en les quals vagaran llochs de deputats y oydors, a fi que dits pahers, jurats y 
altres pugan fer memorial dels ciutadans y burgesos honrats, notaris y altres persones qui acostumen 
ser enseculades a la Deputació, que en dites ciutats, viles y llochs habitan, en los quals concorren les 
qualitats y condicions per a dites ciutats, viles o llochs tramesos, sien tinguts los deputats lliurar a  
les nou persones que per a les enseculacions fahedors seran nomenades juxta sèrie y tenor del precedent 
capítol vuytè, a fi y efecte sia fet examen si les dites persones en dits memorials contengudes poden 
ésser anomenades per dita enseculació fahedora o no. Y sia servat lo mateix en les enseculacions fahe-
dores dels llochs de les iglésies cathedrals, en cas que dels capítols de aquellas hi haje llochs vagants; y, 
vagant llochs de religiosos, sien enseculats abats y priors, camarers y altres qui acostuman tenir lloch 
en la Deputació y tingan acostumat de ésser enseculats. E que los deputats sien obligats, en la nomina-
ció de dits abats y priors fer fee y ocular inspectió de les bulles de aquell qui serà nomenat per dita 
enseculació; y si lo nomenat serà comanador del orde de Sant Ioan, sia feta fee de la preceptoria o co-
manda de aquell. Quant emperò en lo que toca a la enseculació dels canonges, tenint los deputats y 
oydors nòmina de tots los canonges que seran en lo capítol, al temps que se aurà de fer la enseculació, 
nomenen per lo lloch vagant o lochs vagans, juxta Déu y ses consciències, lo canonge o canonges que·ls 
aparrà, que feta la nominació y reportada a les nou persones, dites nou persones, conforme diu lo  
dit capítol y en escrutini, llohen o reproven la dita nominació; y en cas que la reproven, pugan dits 
deputats y oydors fer altra o altres nominacions fins a tant dites nou persones hajen aprovat alguna o 
algunes de dites persones (que) [sic] lo lloch, o llochs que se hauran de ensecular. Y en la enseculació 
de algú (del lloch) [sic] volants de deputats se haje fer nominació, per los deputats y oydors, de canon-
ge o canonges de quiscuna iglésia cathedral o capítol, exceptat de aquella iglésia ahont hi aurà ja ca-
nonges enseculats per lloch volant, de la qual no se haje de fer en tal cas nominació. Y feta dita nomi-
nació, aquells sien aportats a les nou persones, per a que vejan en la forma predita si lo tal o tals 
anomenats seran hàbils o no per ésser enseculats en lo dit lloch volant, com dalt és dit. Y feta dita ha-
bilitació per les dites nou persones, dels qui per tal enseculació seran aprobats y trobats hàbils, aquells 
se hajen de posar en albarans o rodolins, y lo qui serà extret en lo modo predit, sia enseculat en lo tal 
lloch volant, com dalt està dit. Y si los primers o primer anomenats per dits deputats no seran trobats 
hàbils per les dites nou persones, pugan dits deputats proseguir y fer altra nominació o nominacions, 
fins a tant per les dites nou persones sian trobades persona o personas hàbils de dits capítols per fer dita 
enseculació. Altrament, si contra la forma del present capítol algú serà enseculat, declara la present 
Cort dita enseculació per írrita y nul·la, y lo tal enseculat sie privat y son lloch provehirà altri. Y que la 
extractió dels enseculats, ab la desús dita forma de deputats y oydors, se fassa ab rodolins de cera y 
escrits per lo escrivà major de dita Deputació. Declara també la dita Cort per inhàbils y que en temps 
algú no pugan ésser enseculats, los qui per ésser enseculats per si o per interposada persona auran 

184. Capítols per lo redrés..., p. 40-43.
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donat, ofert o promès cosa alguna a deputats, oydors, muller, fills o altra qualsevol persona per ells. 
Plau a Sa Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

que los eCClesiàstiChs pugan ConCórrer y tenir qualsevol ofiCi del general. Capítol xxxv
185

Per quant los ecclesiàstichs contribuexen igualment en tots los drets del General y les concessions 
y aprobacions dels drets de la Generalitat, ab les butlles dels Santíssims Pares de Roma, està motivat y 
disposat que, perque los llaychs honren a dits ecclesiàstichs i·ls donen lo primer lloch, paguen dits 
drets al General. Per ço, estatuhim y ordenam que de aquí al devant los dits ecclesiàstichs pugan con-
córrer y tenir qualsevol ofici del General, axí de deputats, com oydor, assessors, deputats locals y tots 
los demés oficis de dita Generalitat, ab la matexa igualtat que los militars y reals, no obstant lo capítol 
vint-y-nou, que comença «Ítem, per llevar abusos», y qualsevol (altre capítol en contrari) [sic] fins a 
vuy fet. Plau a Sa Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

que los ofiCials reals y del sant ofiCi hajen de renunCiar sis mesos aBans de la extraCCió.  
Capítol xxxvi

186

Per evitar los fraus que los oficials reals y del Sant Ofici enseculats en la Casa de la Deputació quis-
cun trienni van fent renunciacions fetes de llurs oficis, per a poder concórrer a deputats y oydors, y 
aprés de feta la extracció tornan cobrar dits oficis que simuladament han renunciats. Per ço, estatueix 
y ordena la present Cort que los dits oficials reals, tant ab jurisdicció com sens jurisdicció, y del Sant 
Ofici, no pugan obtenir ningun ofici en lo General o Deputació, ni concórrer a deputat ni oydor, si ja 
sis mesos abans de la dita extracció, vera y no fictament (avrà) [sic] renunciat dit ofici; y que no pugan 
ésser habilitats per dita extracció que primer ab acte públich no haja mostrat als habilitadors la dita 
renunciació feta de sis mesos; y tornant aprés a cobrar dit ofici, dit oficial real haje de tenir aquell fir-
mat de sa magestat y no del lloctinent general, aportant-lo a la Casa de la Deputació per a que sia re-
gistrat. Y no servant-se la dita forma, no pugan ésser tals oficials habilitats ab altra extracció, ni con-
córrer a deputat o oydor; y si per cas serà extret o extrets no servant la sobredita forma, la tal extracció 
o extraccions sia o sian ipso facto nul·la o nulles, y que sia feta altra extracció o extraccions. Y per quant 
en la primera extracció que se ha de fer en lo juliol del present any mil sinch-cents noranta-nou dels 
llochs de deputats y oydors no pot tenir lloch lo disposat en lo present capítol, per ésser curt lo temps 
de la dita extracció. Per ço, ordena la present Cort que per ara en dita primera extracció tant solament 
baste que la dita renunicació sia dins deu dies ans de la primera dita extracció. Declarant, emperò, que 
si lo tal ofici serà annual, biennal o triennal y succehirà finir-se aquell ans de dita extracció, hu o molts 
dies abans, en tal cas no tinga obligació de renunicar ni puga ésser impediment per a concórrer; y en 
lo demés se haje de estar a la disposició del present capítol. Pla a Sa Magestat. Covarruvias, vicecance-
llarius.

185. Capítols per lo redrés..., p. 62-63.
186. Capítols per lo redrés..., p. 63-65.
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deutors del general, prinCipals y partíCips, quant poden ConCórrer. Capítol xlvi
187

Ítem, que qualsevol deutor del General, axí principal com partícip, no puga concórrer a deputat o 
oydors que no haje pagat vuyt dies abans de la extracció lo que deurà al General; ço és, dels deutes y 
pagues seran caygudes fins dita jornada. Entès, emperò, que sia pres que serà deputat o oydor caurà lo 
predit deute o alguna paga, que en tal cas lo salari o terces que li cauran per rahó de son ofici, la haja 
de tenir lo General en descàrrech de son deute; ab tal, emperò, que per a la disposició del present capí-
tol no sia derogat ni fet prejudici algú a la disposició del capitol quart, començat: (obviant als abusos) 
[sic]. Plau a Sa Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

enseCulaCions a ofiCis de deputats y oydors. Capítol lxii
188

Ítem, per obviar als fraus se fan en les ensecualcions quant se enseculen a deputats y oydors, per 
ésser aquells enseculats y tenir domicili en alguna ciutat, vila o lloch de alguna vegueria que los tals que 
volguessen ésser enseculats no poguessen ésser admesos que no hajan legítimament provat tenir pro-
pri domicili en la vila o lloch o en la vegueria per hont seran enseculats; altrament, dita enseculació sia 
de ninguna eficàcia y valor, y lo tal lloch puga ésser donat a altra persona que tindrà les qualitats requi-
sides. Pla a Sa Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

ofiCials del general enseCulats. Capítol lxiii
189

Ítem, per quant està estatuhit y provehit que los oficials de la Deputació que són enseculats a de-
putats [i] oydors no poguessen concórrer sinó tant solament los que tenien los oficis baix en la Depu-
tació, y no los que són dalt. Que, de aquí al devant, com no y haja causa ni rahó de diversitat per a que 
no hajen de concórrer los uns y dexar de concórrer los altres, que tots pugan concórrer, los que seran 
enseculats a deputats y oydors, sens excepció alguna. Entès, emperò, que lo oficial del General que serà 
exit a deputat o oydor en lo seu ofici haja de ésser provehida una persona idònea y suficient, segons la 
qualitat del ofici, a coneguda dels deputats y oydors, ab lo mateix salari durant lo dit trienni, y que en 
ninguna manera se hajen de pagar dos salaris. Plau a Sa Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

haBilitaCió de deputats y oydors. Capítol lxxxv
190

Com la experiència haje mostrat que alguns dels deputats han habilitades algunes persones contra 
los capítols del General, y sia aquest lo major dany que en la Casa de la Deputació hi pot aver, per exir 
persones que per capítols del General no poden concórrer, contra la mente de la Cort; estatueix y or-
dena la present Cort que de aquí al devant, quant se haja de fer extracció de deputats y oydors, sis dies 
abans de Santa Magdalena, o si·s fa altra extracció, dos dies abans de fer-la, hajen de cridar les persones 
dels tres estaments y en presència d’elles, ab la forma matexa que·s trauhen los de la visita, se tragan a 
rodolí nou persones, ço és, tres de cada estament, de les que estan enseculades a deputats o oydors que 
en aquella hora se trobaran en la ciutat de Barcelona, y aquelles y no altres, juntament ab los deputats, 

187. Capítols per lo redrés..., p. 79-80.
188. Capítols per lo redrés..., p. 98.
189. Capítols per lo redrés..., p. 99.
190. Capítols per lo redrés..., p. 125-126.
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hajan de fer la habilitació dels que han de concórrer a deputats y oydors aquella extracció; avent pri-
mer les dites nou persones prestat jurament en poder de deputats y oïda sentència de excomunicació 
de bé y llealment, y postposats tots respectes, aver-se y regir en llur càrrech. Plau a Sa Magestat. Cova- 
rruvias, vicecancellarius.

enseCulaCió de eCClesiàstiChs. Capítol xC
191

Per lo qu·és rahó que los que no són verdaderament ecclesiàstichs o religiosos no ocupen los lochs 
dels que verdaderament ho són, y se sia vist per la experiència que alguns estan enseculats com a eccle-
siàstichs, y com a tals concorren en les extraccions de deputats y oydors de comptes, y aprés alguns de 
ells dexant los beneficis per los quals són enseculats, se casen y són y viuhen com ha llaychs, y també 
alguns són estats enseculats en dits oficis sots pretextu de algunes dignitats o beneficis los quals no 
obtenen o aprés de obtinguts renuncian aquells y restan enseculats, o són tals les predites preteses 
dignitats y beneficis que no tenen lloch o no acostuman ni deuhen ésser enseculats, de les quals coses 
se seguexen grans inconvenients. Per ço, estatueix y ordena la dita Cort que ninguns ecclesiàstichs; ço 
és, los seculars y comendataris pugan ésser enseculats a deputats y oydors de comptes, que no sian 
constituïts al manco en orde de subdiaconat y los religiosos que no sian al manco professos de la reli-
gió, y que axí los uns y los altres hajen de ésser cathalans, sens dispensació nats en Cathalunya o de pare 
o de avi cathalans, y hajen abans de ésser enseculats fer fee y ostensió de son títol; és a saber, de les 
butlles o col·lació y possessió, y com posseheix la dignitat o benefici per lo qual tenen ésser enseculats. 
E més, que proven ab auctèntiques y jurídiques proves com los abbadiats, priorats o altres beneficis 
predits són revera tals que per ells hajen y deguan ésser enseculats juxta la forma y qualitat de la pri-
mera ensecualció feta en la Casa de la Deputació; y si acàs serà que algú dels enseculats dexarà de pos-
sehir la dignitat, títol o benefici per lo qual és estat enseculat, sia aquell tal, eo ipso y sens altra declara-
ció, hagut per desenseculat, y en son lloch hajan los deputats y oydors de comptes ensecular altre hàbil 
e idòneo y suficient de la mateixa qualitat, y en lo sobredit cas no se entengan los religiosos. Plau a Sa 
Magestat. Covarruvias, vicecancellarius.

191. Capítols per lo redrés..., p. 132-134.
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Document 5. Decret de Joan Josep d’Àustria  
de reserva de la insaculació (1654)192

f. 3rbis// Decret reial
Sello. Quarto anyo de mil y seyscientos sinquenta y quatro.
In nomine Dei, Amen. Sea a todos manifiesto que nos, don Phelippe, por la gracia de Dios rey de 

Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Hungría, de Dalmacia, 
de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Agezira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, islas y tierra firme del mar océano, archiduque de Austria, duque de Borgonya, de Brabante, 
de Milán, de Athenas y Neopatria, conde de Habspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rosse-
llón y Cerdanya, marqués de Oristán, y conde de Goceano. Por quanto, en la merced que fuimos ser-
vido hazer a la Generalidad del nuestro Principado de Catalunya y Condados de Rossellón y Cerdanya, 
concediéndoles las Constituciones, buenos usos, pragmáticas y capítulos de corte que tenían antes de 
las alteraciones sucedidas en el anyo mil seyscientos y quarenta, y assí mismo los privilegios, buenos 
usos y costumbres de todas las universidades y ciudades a nós obedientes (con las reservas, empero, 
que pareció en quanto a la ciudad de Barcelona, como más en particular explicó a los diputados don 
Juan de Austria, nuestro hijo, de nuestro Consejo de Estado y capitán general de todas nuestras armas 
marítimas, con papel suyo de dose de hebrero del anyo passado, mil seyscientos y sinquenta y tres, en 
virtud de orden nuestra de veinte y ocho de enero del mismo anyo),193 resolvimos por justas causas y 
consideraciones, nuestro real ánimo movientes, que todas se encaminan al major bien y tranquilidad, 
quietud y buen gobierno de la dicha provincia y condados, reservarnos la insiculación, general y par-
ticular, de los sujetos que huvieren de concurrir en fuertes a los oficeos de la Casa de la Diputación. Y 
assí mismo, los que se davan por nombramiento de los diputados, y otros assí perpetuos como tem-
porales durante nuestra mera y líbera voluntad. Attendiendo, assí mismo en esto a lo mucho que 
conviene para la major dirección de su gobierno, que los inssiculados que fueren en dichos oficios, 
sean sugetos de nuestro Señor y nuestro, y del bien público, las quales reservas declaró y expressó, más 
en particular don Juan, nuestro hijo //4r// en el acto del juramento que hizo y otorgó en la ciudad de 
Barcelona, en la iglesia cathedral d·ella, en quinse del dicho mes de hebrero. Para el exercicio de los 
cargos de nuestro lugarteniente y capitán general en dichos Principado y Condados de Rossellón y 

192. ACA-ARB, Generalitat, G-82/4.
193. «con [...] anyo», entre parèntesis a l’original.
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Cerdanya, que oy exerce, como consta por acto recivido y testificado por Jayme Salamó, nuestro scri-
vano de mandamiento y notario público. En cuya conformiad y deseando que el dicho Principado de 
Catalunya y Condados de Rossellón y Cerdanya y todos sus naturales experimenten desde luego los 
efectos de los referidos motivos en esta resolución. Y que la insiculación de personas que han de con-
currir a los oficios que se entrahen por suerte, sea de las más dignes, beneméritas, más a propósito y de 
major celo y christiandad, haviendo puesto el cuydado y desvelo que pide la materia por su specula-
ción. Y informádonos primero de las personas más beneméritas de todos estados, que han de formar 
esta insiculación, visto en primer lugar la memoria que los diputados han dado y de los que están ac-
tualmente insiculados, y lugares que presuponen vacantes, y precedido sobretodo informe del dicho 
don Juan, nuestro hijo, y parecer de la Real Audiencia, donde se vieron las dichas relaciones, y consi-
derado con maduro acuerdo y consulta de nuestro Consejo Supremo de Aragón la materia, hemos 
resuelto hacer la insiculación de las personas que es nuestra voluntad que concurran para la suerte de 
los oficios de la Casa de la Diputación, que se extrahen por ella en la forma y manera que aquí irán 
expressadas y nombradas.

Para diputados ecclesiásticos, que son 30 en todos: 1, el arzobispo de Tarragona. 2, el obispo de 
Barcelona. 3, el obispo de Lérida. 4, el obispo de Gerona. 5, el obispo de Tortosa. 6, el obispo de Urgell. 
7, el obispo de Vique. 8, el obispo de Elna.

Diputados ecclesiásticos religiosos, que son 11: 9, fray don Felipe Sabater, de la orden de Sant Juan, 
comendador de Térmens. 10, fray don Antonio de Magarola, camarero de Sant Cugat del Vallés.  
11, el doctor Josep Ninot, prior de Nuestra Señora de Fenestras. 12, fray don Gispert Amat y Desbosch, 
abad de Sant Pere de Galligans. 13, el doctor Francisco Tavarner. 14, fray don Jayme Meca y Terçá, 
obrero de Sant Cugufat del Vallés. 15, fray Joseph Jalpí y Julià, prior de Santa Maria de Meyá.  
16, el doctor Fray Francisco Soler, abad de Sant Pablo de Barcelona. 17, don Pedro Copons, prior de  
San Andrés de las Escalas. 18, fray Diego Boxadors, de la orden de San Juan. 19, fray don Luys Pons, 
hospitalero de Ripoll.

Diputados ecclesiásticos capitulares por el cavildo de Tarragona: 20, el doctor don Bernardo de 
Cardona, arcediano mayor y canónigo de Gerona. 21, el doctor Braulio Sunyer, thesorero y canónico 
de Tarragona.

Por el cabildo de Barcelona: 22, el doctor Miguel Juan de Osona, chantre y canónigo de Barcelona. 
23, el doctor Joseph Hyerónimo Besora, canónigo de Lérida.

Por el cabildo de Lérida: 24, el doctor Francisco Perandreu, arcediano mayor y canónigo de Lérida.
Por el cabildo de Gerona: 25, el doctor Francisco Pejoan, arcediano y canónigo de Gerona.
Por el cabildo de Tortosa: 26, don Alexandre de Ros, deán y canónigo de Tortosa. 27, el doctor 

Melchor Palau, arcediano mayor y canónigo de Vique.
Por el cabildo de Urgel: 28, el doctor Francisco Amigant, canónigo de Urgell.
Por el cabildo de Vique: 29, el doctor Pedro Juan Damians, canónigo de Vique.
Por el cabido de Elna: 30, el doctor Joseph del Viver y Sanmartí, arcediano y canónigo de Elna.
Oydores de qüentas ecclesiásticos y capitulares, que son 36:
[Por el cabildo de Tarragona]: 31, don Joseph de Fuentes, arcediano y canónigo de Tarragona. 32, 

don Francisco de Moncada, sacristán y canónigo de Tarragona. 33, Lucas Mestre, canónigo de Tarra-
gona.

Por el cavildo de Barcelona: 34, don Josep Rovira y Boldó, canónigo de Barcelona. 35, don Ramon 
de Queralt, thesorero y canónigo de Barcelona. 36, don Francisco Sans, arcediano y canónigo de Bar-
celona.
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Por el cavildo de Lérida: 37, el doctor Francisco Ferrer, canónigo de Lérida. 38, el doctor Jayme 
Gener, canónigo de Lérida. 39, Francisco Genís, canónigo de Lérida.

Por el cavildo de Gerona: 40, el doctor Joseph Riera, sacristán menor y canónigo de Gerona.  
41, el doctor Martín Rich, canónigo de Gerona. 42, el canónigo Pedro Coderch y Colom, de la misma 
Iglesia.

Por el cavildo de Tortosa: 43, Juan de Pagés, canónigo de Tortosa. 44, Juan Aguiló y Sentís, cama-
rero y canóngo de Tortosa. 45, el doctor Vicente Prexens, arcediano y canónigo de Tortosa.

Por el cavildo de Urgell: 46, el doctor Francisco Alegre, arcediano de Berga y canónigo de Ur- 
gell. 47, el doctor don Luys de Sabater, chantre y canónigo de Urgell. 48, don Joseph Camporells, ca-
nónigo de Urgell.

Por el cavildo de Vique: 49, el doctor Antonio Sala, canónigo de Vique. 50, el doctor Francisco 
Agut, canónigo de Vique. 51, Diego Nadal, canónigo de Vique.

Por el cavildo de Elna: 52, Anthonio Compter, canónigo de Elna. 53, Josep Mayer, canónigo de 
Elna. 54, doctor Francisco Compter, canónigo de Elna.

Oydors de qüentas religiosos, que son 12: 55, el doctor Francisco Says, prior de Santo Thomás de 
Amer. 56, fray don Ignacio de Ripoll, camarero de Sant Pedro de Rodes. 57, fray don Miguel de Tor-
rellas, de la orden de Sant Juan, comendador de Barcelona. 58, fray don Pablo de Áger, de la orden de 
San Juan, comendador de Tortosa. 59, fray Miguel de Anglasell, camarero de San Salvador de Bre- 
da. 60, fray don Isidro Meca, paborde de San Salvador de Breda de la orden de San Benito. 61, fray 
Estevan Fábregas y Prats, sacristán de San Pablo de Barcelona. 62, fray Hierónimo de Codina, refitere-
ro de San Cugufat del Vallés. 63, fray Josep Sastre y Prats, paborde de Vilademat de San Pedro de  
Rodas. 64, fray Jayme Climent, camarero de San Quirse de Besalú. 65, fray don Carlos Desgüell, cama-
rero de Rosas. 66, fray don Juan de Magarola, paborde de Ripoll.

Diputados militares de la veguería de Barcelona, que son 42: 67, don Francisco Sala. 68, don Jo-
seph Amat y Desvosch. 69, don Antonio de Perapertusa. 70, don Gabriel de Lupián. 71, mossén Pablo 
Xammar. 72, mossén Pablo Amat. 73, mossén Joseph Jover. 74, mossén Benito Jover. 75, mossén 
Francisco Sentjust. 76, mossén Joseph Sentís. 77, mossén Francisco Puigjaner. 78, mossén Joseph Sen-
tís. 79, mossén Joseph Berart. 80, mossén Joseph Cruïlles y Rajadell. 81, mossén Jaume Ros. 82, mos-
sén Carlos de Arles. 83, mossén Agustín Berardo. 84, mossén Benito Almera. 85, mossén Sebastián de 
Miralles. 86, mossén Feliciano Sayol. 87, mossén Berardo March y Jalpí. 88, mossén Federico Desvalls 
y Pol. 89, mossén Hyerónimo Cornet Çarriera. 90, mossén Ramon de Copons. 91, don Juan de 
Marymon. 92, mossén Antonio de Laredo y Coroniós. 93, mossén Miguel de Salbá y Vallgornera.  
94, mossén Miguel Ramon. 95, mossén Rafael Vilossa. 96, mossén Galceran Dusay. 97, mossén Hye-
rónimo de Vallgornera. 98, mossén Pere Montaner y Solanell. 99, mossén Luys Sabater. 100, mossén 
Domingo de Guilla. 101, mossén Francsco Judice. 102, mossén Antonio Meca. 103, mossén Antonio 
Granollachs. 104, mossén Juan Reart. 105, mossén Miquel Boxadós. 106, mossén Joseph de Cara-
many. 107, mossén Joseph de Armengol. 108, mossén Francisco de Orís.

Diputados militares de la veguería de Lérida y sotsveguería de Pallás, que son 12: 109, don Filippe 
Vilana. 110, don Joseph Clariana. 111, mossén Francsco Descarrer y Olsinellas. 112, mossén Francisco 
Soldevila. 113, mossén Joseph Olmera y Altarriba. 114, mossén Juan Berenguer. 115, don Gerónimo 
Ribas. 116, mossén Juan Llenes y Montany. 117, mossén Joseph Sabata y Castells. 118, mossén Juan 
Bautista de Veya. 119, mossén Pablo Monçó. 120, mossén Juan Pablo Arenys y Armengol.

Diputados militares de la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú, son 16: 121, el conde de 
Ampúrias. 122, el conde de Palamós. 123, don Fadrique Meca. 124, don Berenguer de Oms y Santa 
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Pau. 125, don Vicente Magarola. 126, Joseph Colomer. 127, mossén Francisco Cartellá. 128, el viscon-
de de Rocabertí. 129, don Francisco Junyent y de Pons. 130, don Joseph de Farreras. 131, mossén Ra-
mon Spuny. 132, mossén Domingo Negrell y de Orri. 133, mossén Francisco Bas. 134, mossén Fran-
cisco Cruylles. 135, mossén Francisco Durán. 136, mossén Ramon Xammar, menor.

Diputado militar de la sotsveguería de Besalú, que es uno: 137, mossén Rafael Buenaventura de 
Gualbes.

Diputados militares de la veguería de Tortosa, que son 2: 138, mossén Juan Bautista Cerdán.  
139, mossén Antonio Sentís.

Diputados militares de la veguería de Perpinyá, que son 10: 140, mossén Joseph Pagés y Vallgor-
nera. 141, mossén Francisco Malla y Conanglell. 142, mossén Ángel del Pas. 143, mossén Miguel de 
Maduxer. 144, mossén Ramon del Pas. 145, don Josep de la Nuça. 146, mossén Thomás de Banyuls. 
147, mossén Joan Ballaró. 148, mossén Anton Reart. 149, mossén Joseph Perarnau. 

Diputados militares de la veguería de Tarragona, que son 2: 150, don Juan de Camporells.  
151, mossén Francisco Montserrat y Vives.

Diputados militares de la veguería de Cervera, que son 12: 152, el duque de Cardona. 153, don 
Martín Valero Franqueza. 154, mossén Juan Bautista de Mantserrat. 155, mossén Juan Claret de Olu-
ja. 156, mossén Joseph de Copons de Llor. 157, mossén Gaspar de Rovira y de Josa. 158, don Juan de 
Boxadós. 159, don Alexos de Gilabert. 160, mossén Agustín Foceras. 161, mossén Felippe de Ferrás. 
162, mossén Francisco de Vilallonga. 163, mossén Francisco de Sancliment y Corbera.

Diputados militares de la veguería de Vique, son 6: 164, don Ramon de Çagarriga. 165, mossén 
Felippe de Boxadós. 166, mossén Gaspar de Vilamala. 167, don Francisco Taquí. 168, don Fadrique 
Desbosch. 169, mossén Joseph de Bru.

Diputados militares de la veguería de Manresa, son 4: 170, mossén Joseph Olsina y Riusech.  
171, mossén Sebastián Durán. 172, mossén Pedro Planella y Talamanca. 173, mossén Joan Bautista 
Planella y Cruylles.

Diputado militar de la vegueria de Puigcerdán, es uno: 174, mossén Francisco de Códol.
Diputados militares de la veguería de Vilafranca de Panadés, son 6: 175, don Joseph de Ripoll.  

176, don Jayme Magarola. 177, mossén Hyerónimo de Miquel. 178, mossén Juan Pablo de Llosella. 
179, don Luis de Peguera. 180, mossén Juan Gras.

Diputados militares de la veguería de Montblanch, son 4: 181, mossén Juan de Llorach. 182, mos-
sén Ramon de Llorach. 183, mossén Carlos de Calders. 184, mossén Balthazar de Montserrat.

Diputados militares de la veguería de Balaguer, que son 4: 185, mossén Ramon de Ciscar.  
186, mossén Francisco Eba. 187, mossén Juan de la Vega. 188, mossén Joseph Sala de Ossó.

Diputados militares de la veguería de Tárrega, son 7: 189, don Jayme Callar. 190, don Martín de 
Rocabertí. 191, mossén Juan Baptista Desvalls. 192, mossén Josep de Pons. 193, mossén Francisco  
de Copons. 194, don Francisco Gilabert. 195, mossén Juan Grimau.

Diputados militares de la veguería de Urgell, que son 6: 196, Dalmay de Yvorra Dansá y Belle- 
ra. 197, mossén Pere Padellás. 198, mossén Joseph de Felices. 199, don Francisco Semmanat.  
200, don Emmanuel de Lupiá. 201, don Anton de Peguera.

Diputados militares de la veguería de Camprodón, que son 2: 202, mossén Juan de Sevillá.  
203, mossén Jaume Francolí y de Torralla.

Oydores militares de la veguería de Barcelona, son 34: 204, mossén Josep Castro. 205, mossén 
Bernardo Olzina. 206, mossén Hyerónimo Çacoromina. 207, mossén Jayme de Alemany. 208, mos- 
sén Carlos Saleta. 209, mossén Rafael Moner. 210, mossén Joseph Peyre. 211, mossén Francisco  
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Amell. 212, mossén Juan Xammar y Ferrús. 213, mossén Francisco Descallar y Ollers. 214, mossén 
Joseph Viader. 215, mossén Pablo Astor. 216, mossén Félix de Miralles. 217, mossén Joseph Taverner 
y de Montornés. 218, mossén Hierónimo Xammar. 219, mossén Francisco Cancer. 220, mossén  
Joseph Sorribes y Peguera. 221, mossén Francisco Gamis. 222, mossén Miquel Juan Riambau.  
223, mossén Lorenço de Bardaxí. 224, mossén Joseph Rovira y Terrassa. 225, mossén Anton Ferran.  
226, mossén Francisco Puigjaner y Nicolau. 227, mossén Francisco de Puigjaner y Manresa. 228, mos-
sén Francisco Pasqual de Panno. 229, mossén Francisco Bonaventura de Gualbes. 230, mossén Fran-
cisco Isidro Ferrer de Fortià. 231, mossén Gaspar Gassia. 232, mossén Rafael Capsir. 233, mossén 
Andreu Miquel. 234, mossén Francisco Cella Sorribes y Canet. 235, mossén Thomàs Tristany y Ribera. 
236, mossén Juan Bautista Corbera y Sant Climent. 237, mossén Gabriel Anthoni Bosser.

Oydores militares por la veguería de Lérida y sotsveguería de Pallás, que son 4: 238, mossén Fran-
cisco Areny y de Torralla. 239, mossén Jacinto de Copons. 240, mossén Anton Guiu. 241, mossén  
Joseph de Albaria.

Oydores militares de la veguería de Gerona, que son 7: 242, mossén Joseph Pallarés de Ylla.  
243, mossén Juan Cruylles y Rajadell. 244, mossén Hyerónimo de Real. 245, mossén Ybo Ornós, 
menor. 246, mossén Joseph Montaner y Solanell. 247, mossén Pedro Desbach. 248, mossén Emma-
nuel Doms.

Oydores militares de la sotsveguería de Besalú, que son 8: 249, mossén Juliá Solanell de Ribas.  
250, mossén Pedro de Roca. 251, mossén Juan Gorgot. 252, mossén Pedro de Avinyó. 253, mossén 
Salvador Ornós. 254, mossén Narcís Anglasell. 255, mossén Domingo Monrodon. 256, mossén Juan 
de Avinyó.

Oydores militares de la veguería de Perpinyán, que son 6: 257, mossén Christóval Solanes y de 
Terreros. 258, mossén Ignacio de Calça. 259, mossén Thomás de Malla. 260, mossén Luis de Canter y 
Doms. 261, mossén Pablo Vinyas, de Illa. 262, mossén Balthazar de Oms.

Oydores militares de la veguería de Tarragona, que son 5: 263, mossén Antonio de Montserrat. 
264, mossén Francisco Onofre de Pedrolo. 265, mossén Pedro Nin. 266, mossén Juan Torrell.  
267, mossén Diego de Montargull.

Oydores militares de la veguería de Cervera, que son 23: 268, mossén Juan Bautista de Ferrer.  
269, mossén Jayme Morer de Tosses. 270, mossén Juan de Pau. 271, mossén Juan Bautista de Rovira y 
Boldó. 272, mossén Rafel Llorens. 273, mossén Lluís Roger de Llúria. 274, mossén Miguel de Sabater. 
275, mossén Francisco Sorribes, hijo de Jayme. 276, mossén Juan de Olmera. 277, mossén Miguel de 
Salabert. 278, mossén Jayme de Salabert. 279, mossén Ramon de Minguella. 280, mossén Francis- 
co de Llúria y Magarola. 281, mossén Francisco Pons de Monsonís. 282, mossén Anton Pons. 283, 
mossén Bernardo Folcrás. 284, mossén Joachim Montserrat y Jusseu. 285, mossén Joan Pallarés, de 
Cardona. 286, mossén Francisco Valls y Frexas. 287, mossén Juan Bayart. 288, mossén Josep Jordá.  
289, mossén Pedro Bayart. 290, mossén Francisco de Sacirera de Sant Guim.

Oydores militares de la veguería de Vique, que son 2: 291, mossén Francisco Prat y San Juliá.  
292, mossén Francisco Sala y Çasala.

Oydores militares de la veguería de Manresa, que son 5: 293, mossén Francisco Roset. 294, mossén 
Jorge de Peguera. 295, mossén Joseph Graell. 296, mossén Francisco de Puig de Salit. 297, mos- 
sén Pablo Planella y Talamanca.

Oydores militares de la veguería de Puigcerdán, que son 2: 298, mossén Christoval de Escallar i 
Escallar. 299, mossén Agustí Guilla.

Oydores militares de la veguería de Villafranca de Penedés, que son 5: 300, mossén Ramon de 
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Olsinellas. 301, mossén Francisco Gort y de Jorba. 302, mossén Ramon Castelló. 303, mossén Pedro 
Pablo de Llosella. 304, mossén Miguel de Masdovellas y Vilafranca.

Oydores militares de la veguería de Montblanch, que son 3: 305, mossén Francisco de Mongay. 
306, mossén Francisco Frigola. 307, mossén Antonio Potau.

Oydores militares de la veguería de Balaguer, que son 3: 308, mossén Dalmau de Torres. 309, mos-
sén Joseph Corcó. 310, mossén Francisco de Torres.

Oydores militares de la veguería de Tárrega, que son 2: 311, mossén Salvador Ribot. 312, mossén 
Joseph Roig, hijo de Francisco.

Oydores militares de la veguería de Urgell, que son 3: 313, mossén Joseph Marlés. 314, mos- 
sén Joseph Faneca. 315, mossén Hierónymo Cortit y de Copons.

Oydores militares de la veguería de Camprodom, que es uno: 316, mossén Joseph Gorgot.
Diputados reales de la veguería de Barcelona, que son 39: 317, mossén Joseph Ximenes. 318, mos-

sén Juan Bautista Pastor. 319, mossén Pedro Antonio Serra. 320, mossén Juan Maresch. 321, mossén 
Miguel Carreras. 322, mossén Miguel Vilanera. 323, mossén Dimas Jacinto Vileta. 324, mossén Joseph 
Mora. 325, mossén Francisco Juan de Argila. 326, mossén Miguel Piella. 327, Magí Florença.  
328, mossén Juan Pablo March y Jalpí. 329, mossén Juan Sabater. 330, mossén Hierónymo Romeu. 
331, mossén Hierónymo Talavera. 332, mossén Hierónimo Bofill. 333, mossén Lorenço Ronís.  
334, mossén Bartholome Monrás. 335, mossén Rafael Bofill. 336, mossén Joseph de Nabel. 337, mos-
sén Joseph Coromines. 338, micer Francisco Llunes. 339, micer Narcís Mir. 340, mossén Juan Bautis-
ta Codina. 341, mossén Pablo Santa Creu. 342, mossén Joseph Urrea. 343, mossén Francisco Vidal y 
Ros. 344, mossén Miguel Teixidor. 345, mossén Jayme Busquets. 346, mossén Juan Bautista Roca  
y Julià. 347, micer Jayme Juan Campi y Pahuls. 348, mossén Juan Gassió. 349, mossén Juan Martí.  
350, mossén Antonio Comes. 351, mossén Joseph Rull. 352, mossén Rafael Carcer y Bals. 353, mossén 
Lluis Ferrer. 354, mossén Francisco Pons.

Diputados reales por la veguería de Lérida y sotsveguería de Pallás, son 7: 355, mossén Pedro 
Gavás. 356, mossén Felipe Alegre. 357, mossén Francisco Florent. 358, mossén Pedro Juan de Malavis-
ta. 359, mossén Antonio Salla. 360, mossén Josep Sanou. 361, mossén Thomàs Capdevila.

Diputados reales de la veguería de Gerona, que son 10: 362, mossén Josep Durán. 363, mossén 
Juan Pablo Perpinyán. 364, mossén Miguel Balle, de Flassà. 365, mossén Gerónymo Vedruna.  
366, mossén Hierónymo Codina. 367, mossén Bernardo Balanca. 368, mossén Juan Vives. 369, mos-
sén Marco Antonio Ferrer. 370, mossén Juan Balle, de Flassà. 371, mossén Miguel Cerdá.

Diputados reales de Perpinyá, son 22: 372, mossén Antonio Generes. 373, mossén Bernardo Fer-
rer. 374, el doctor Francisco Jordi. 375, mossén Onofre Llobet. 376, mossén Juan Forner. 377, mossén 
Francisco Selva. 378, micer Francisco Puig. 379, mossén Francisco Pellicer. 380, mossén Jayme Ba-
daula. 381, el doctor Hierónymo Mayró. 382, Joseph Compta. 383, mossén Francisco Alsina.  
384, mossén Juan Bautista Forner. 385, mossén Francisco Llot. 386, mossén Gaspar Arnau Bosch. 
387, mossén Rafael de Trenxeria. 388, mossén Francisco de Texidor. 389, mossén Jacinto Ham.  
390, mossén Rafael Pagés. 391, mossén Juan Sadorna. 392, mossén Gaspar de Tarrena. 393, mossén 
Gerónymo Compta.

Deputados reales de la veguería de Tortosa, que son 12: 394, mossén Francisco Jacinto Severino 
Thomás. 395, mossén Juan Fortunyó. 396, mossén Francisco Forcadell. 397, mossén Joseph Vidal. 
398, mossén Francisco Simón Minguella. 399, mossén Bernardo Vicente Llop. 400, mossén Agustín 
Pinyana. 401, mossén Onofre Cabrera. 402, mossén Jayme Bondia. 403, mossén Francisco Reull.  
404, mossén Jayme Bondia. 405, mossén Luis Lupico de Xinxón.
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Oydores reales de la veguería de Barcelona, que son 46: 406, mossén Jayme Llobregat y Amell.  
407, mossén Juan Móra. 408, mossén Vicente Riera. 409, mossén Ramon Roch. 410, mossén Francisco 
Vidal y Roca. 411, mossén Josep Miralles. 412, mossén Rafael Grimosachs. 413, mossén Miguel de 
Munts. 414, mossén Antonio Seguí. 415, mossén Juan Bautista Borrell. 416, mossén Francisco Móra y 
Marymon. 417, mossén Onofre Vilamajor. 418, mossén Rafael Vergés y Vich. 419, mossén Gaspar 
Jorba. 420, mossén Pablo Rosell, mercader. 421, mossén Jordi Carreras. 422, mossén Miguel Boneu. 
423, mossén Francisco Lauger. 424, mossén Francisco Gimbert. 425, mossén Joseph Regás. 426, mos-
sén Juan Rocafort. 427, mossén Gabriel Gatuellas. 428, mossén Joseph Dalta. 429, mossén Fermí Pual. 
430, mossén Miguel Sala y Magarola. 431, mossén Joseph Monrás. 432, mossén Jayme Bruniquer.  
433, mossén Francisco Berart. 434, mossén Luis La Farga. 435, mossén Ramon Moner. 436, mossén 
Joseph Massó. 437, mossén Miguel Juan Cellers. 438, mossén Joseph Bru. 439, mossén Jacinto Sagrera. 
440, mossén Juan Bautista Sabater. 441, mossén Luis Claresvalls, mercader. 442, mossén Rafael Gui-
nart, mercader. 443, mossén Jaume Cortada, mercader. 444, mossén Hierónymo Riera. 445, mossén 
Francisco Grau. 446, mossén Manel Tarragó. 447, mossén Miguel Hierónymo Texidor. 448, mos- 
sén Joseph Bofarull, mercader. 449, [...].194 450, [...].195 451, [...].196

Oydores reales por la veguería de la Lérida, que son 11: 452, mossén Joseph Miranda. 453, mossén 
Bautista Ramon Pastor. 454, mossén Felix Sanou. 455, mossén Melchor Balls. 456, mossén Jacinto 
Forns. 457, mossén Gaspar Pallás. 458, mossén Juan Escolá. 459, mossén Luis Magrinyá. 460, mossén 
Anton Novell. 461, mossén Joseph Gomar. 462, mossén Francisco Aguiló y Milarnau.

Oydores reales por la veguería de Gerona, que son 20: 463, mossén Francisco Martí, mercader. 
464, mossén Ignacio Prats. 465, micer Balthazar Soler. 466, mossén Joseph Font. 467, mossén Juan 
Bautista Vedruna. 468, mossén Baltazar Bassa. 469, mossén Sebastián Sala y Oliveres. 470, mossén 
Jayme Guitart. 471, mossén Raphael de Belloch. 472, mossén Ramon Cerdá. 473, mossén Francisco 
Burgués. 474, mossén Galceran Masdeu. 475, mossén Joseph Andreu. 476, mossén Rafael Camps.  
477, mossén Jayme Camps. 478, mossén Juan Abrich. 479, mossén Rafael Masdeu. 480, mossén 
Melchor Soler. 481, mossén Antoni Axada. 482, mossén Gabriel Masdeu.

Oydores reals de Perpinyán, son 21: 483, mossén Rafael Boldó. 484, mossén Joseph Montalt.  
485, mossén Honorat Oliver. 486, mossén Rafael Vallspir. 487, mossén Joseph Pastor y Alonso.  
488, mossén Francisco Beda. 489, mossén Joseph Balaguer. 490, mossén Juan Cornell. 491, Rafael 
Pellicer. 492, mossén Francisco Escapa. 493, mossén Francisco Ham. 494, Andreu Calbá. 495, mossén 
Joseph Nabot. 496, mossén Juan Celdoni Bonet. 497, mossén Mauricio Rabell. 498, mossén Francisco 
Sabater. 499, mossén Onfre Delfau. 500, mossén Antonio Pejoan. 501, mossén Emmanuel Texedor. 
502, mossén Jayme Texedor. 503, mossén Jacinto Vigo.

Oydores reales por la veguería de Tortosa, que son 11: 504, mossén Joseph Pinyana. 505, mossén 
Vicente Desi. 506, mossén Joseph Thomás. 507, mossén Agustín Durán. 508, mossén Lorenzo Talarn. 
509, mossén Onofre Texidor. 510, mossén Rafael Buesso. 511, mossén Pedro Maridán. 512, mossén 
Juan Gabriel. 513, mossén Narcís Pallarés. 514, mossén Francisco Alaix.

Oydores de Vique, son 2: 515, mossén Joseph Guardia. 516, mossén Joseph Sauleda.
Oydores de Puigcerdán, que son 2: 517, mossén Pedro Guasch. 518, mossén Rafael Manegat.
Oydores reales de Cervera, que son 2: 519, mossén Gerónymo Casanoves. 520, mossén Joseph Solá.

194. En blanc.
195. En blanc.
196. En blanc.
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Oydor real de Basalú, que es uno: 521, micer Juan Benito Pallarés.
Oydor real de Torroella de Mongrí, que es uno: 522, mossén Agustí Torbagur.
Oydor real de Manresa, que es uno: 523, mossén Gaspar Madriguera.
Oydor real de Balaguer, que es uno: 524, micer Francisco Sala.
20v// La qual dicha insiculación y nominación, y todo lo en ella contenido, hazemos, otorgamos y 

concedemos, según y como arriba va inserto y continuado, y queremos y declaramos que es nuestra 
expressa voluntad que todos los arriba insiculados solo tengan derecho a estarlo en las bolsas mientras 
no se lo prohibiremos, sin que por quedar insiculados agora puedan allegar ni pretender derecho de 
pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas no siendo voluntad nuestra, y nos reservamos la 
facultad de excluirlos y sacarlos d·ella sin causa o con ella, siempre y quando nos pareciere y bien visto 
fuere, por ser esto conforme a lo dispuesto en los insiculados en los oficios de la casa de la ciudad de 
Barcelona y incluirse en ello la reserva de la presente insiculación.

Y por quanto comprehende esta insiculación todas las bolsas de los oficios y de las personas que 
pueden entrar en ellas, ha parecido nombrar por esta vez en habilitadores de los que podrán concurrir 
a las personas siguientes:

21r// Por el stamento ecclesiástico, al reverendo en Christo padre don Ramón Semmanat, obispo 
de Vich y electo de Barcelona, de nuestro consejo. Al doctor Miguel Juan Osona, chantre y canóni- 
go de la santa iglesia de Barcelona. Y al doctor fra Joseph Jalpí y Juliá, prior de Santa Maria de Meyá, 
electo abad de Sant Miquel de Coxá, que haze oficio de canceller, in interim.

Por el estamento militar, a don Juan de Marymon, don Francisco Meiá y don Francisco Sala.
Por el estamento real, a Joseph Mora, Narcís Mir y Dimas Jacinto Vileta.
A todos los quales damos el poder y facultad que fuere menester y se requiere, para habilitar las 

personas que huvieren de concurrir, y excluir las que no tuvieren las calidades y requisitos que deben 
tener, según y como se ha stylado y está dispuesto por las Constituciones, usos y costumbres y actos de 
corte del Principado, para lo qual les damos todo nuestro poder, veses y vozes que nos competen y 
tocan por la facultad y reseva referida.

Y por quanto es nuestra voluntad que se haga luego la extracción de diputados y oydores de quen-
tas, declaramos que los que fueren extractos en estos oficios hajan de servirlos por un triennio como 
es costumbre, pero //21v// que dicho triennio se quente desde el día veinte y dos de julio del anyo 
passado mil seyscientos sinquenta y tres en que havían de haver sorteado y fenesca el dicho día veinte 
y dos de julio del anyo venidero mil seyscientos sinquenta y seis y que en el juramento y exercicio de 
los oficios se guarde y observe todo lo que los compitiere y tocare conforme las Constituciones, excep-
to lo que en la concessión dellas fuimos servido reservarnos, assí en orden a esta insiculación como en 
los oficios que se darán por nombramiento de los diputados, y otros assí perpetuos como temporales, 
durante nuestra mera y líbera voluntad y mientras no mandaremos otra cosa.

Y respecto de que sucediendo dar los dichos habilitadores por incapaces a algunas personas, por 
lo qual haurán de ser excluidas, y no se podría passar a proceder en la extracción de los oficios sin estar 
llenas las bolsas de personas hábiles hasta el número senyalado, para que por esto no se difiera la ex-
tracción, sino que luego se suplan los lugares que quedaren vacos, damos nuestro poder y cometemos 
al dicho don Juan, nuestro hijo, nuestro lugarteniente y capitán general o al que le succidiere en estos 
cargos en dichos Principado y Condados, que nombre los sugetos que faltaren, por dicha causa, //22r// 
que tengan las calidades suficientes para concurrir. Y que los tales nombrados que fueren, hajan de ser 
admitidos en la insiculación para sortear con los demás d·ella, sin que sea necessario, en quanto a estas 
nuevas personas, aprobación nuestra, que assí lo tenemos por bien para este caso y por las causas re-
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feridas. Y mandamos que en esta conformidad, y no en otra manera, se observe, obedesca y exequte la 
presente insiculación por los diputados del dicho Principado de Catalunya y Condados de Rossellón 
y Cerdanya y demás personas particulares a quien tocare su exequción y observancia, sin que en ello 
ni en parte alguna contravengan pena de mil florines de oro de Aragón, a nuestros reales cofres apli-
cadores, y otras a nuestro arbitrio reservadas. Y baxo las mismas penas, mandamos a los venerables, 
nobles, magníficos y amados consejeros nuestros el canceller, regente la chancillería y doctores de 
nuestra Real Audiencia, portantvozes de nuestro general governador, maestro rational, bayle general 
y regente nuestra thezorería general, abogados y procuradores fiscales y patrimoniales, vegueres, bay-
les, sotsvegueres, sotsbayles, alguaziles, vegueros y porteros, y a otros qualesquier ministros y oficiales 
nuestros en dichos nuestros Principado de Catalunya y Condados de Rossellón y Cerdanya, constitu-
hidos y constituideros, y a su lugarteniente y subrogados, que guarden y guardar hagan //22v// y ob-
serven la dicha insiculación y todo lo arriba puesto, y que en virtut de ello se exequete, que assí proce-
de de nuestra determinada voluntad. En testimonio de lo qual, mandaremos despatchar el presente 
público instrumento, firmado de nuestra real mano, sellado con nuestro sello común menor, recivido 
y testificado por el magnífico y amado consejero don Diego Desada, cavallero de la orden de Santiago, 
de nuestro consejo y secretario y notario público. El qual fue fecho y otorgado en nuestra real casa del 
Pardo, a veinte y tres días del mes de enero anyo del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo, mil 
seyscientos sinquenta y quatro, y de nuestros reynos y senyoríos el treinta y quatro. 

Sig+no. De nos, don Felippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos 
Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de Gi-
braltar, de las islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del mar 
océano, archiduque de Austria, duque de Borgonya, de Brabante, de Milán, de Athenas y Neopatria, 
conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rossellón y Cerdanya, marqués de Oristán  
y conde de Gocéano. Que lo sobredicho //23r// otorgamos y firmamos. Yo, el Rey.

Fueron testigos a lo sobredicho los illustres don Luis de Méndez de Aro, conde-duque de Olivares, 
duque de San Lucar la Major. Don Ramiro López de Gusmán, duque de Medina de las Torres. Don 
Juan Girón, duque de Ossuna. Don Guillén Ramón de Moncada, marqués de Aytona, y don Fernando 
de Borja, todos gentil hombres de la cámara de su magestad. Vidit don Christophorus Crespí, vicecan-
cellarius.

Sig+no. De mí, don Diego Desada, cavallero de la orden de Santiago, del consejo del rey nuestro 
señor y su secretario, y por autoridad real notario público por todas las tierras, reynos y senyoríos de 
su magestad, que a lo sobredicho junto con los testigos arriba nombrados presenté, fui y cerré.

Vidit Comes de Albatera. Vidit don Didacus Desada [...]. Don Petrus Villacampa, regens ut don  
Paschalis, regens.

Insiculación que vuestra magestad se sirve hazer de las personas que han de concurrir en las bosas 
de la Casa de la Diputación de Catalunya, para diputados y oydores. Y juntamente nombra, vuestra 
magestat, los habilitadores d·ellas por esta vez. Consultado.

Dominis rex mandavit michi don Didaco de Sada in cuius posse sua magestas concessitet firmavit  
visa per don Christophono Crespí, //23v// vicecancellarius. Visa comitem de Albatera, Villacampa et don 
Paschalem regentes cancellariam et me conservatore generali.

Locus + sigilli.
24r// Decret del sereníssimo señor don Juan de Austria.
Don Juan de Austria, etc. Por quanto su magestat (Dios le guarde), es servido de darnos facultad 
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para que podamos nombrar personas en los lugares que vienen vacos en la insiculación de la Casa de 
la Diputación que ha sido servido remitirnos y se entrega a los havilitadores, y también para que nom-
bremos, en lugar de los que han muerto o faltado por otra causa. En el intermedio que su magestad ha 
tardado en tomar resolución sobre la dicha insiculación, como más particularmente va inserto en ella, 
usando de la dicha facultat, nombramos en lugar de oydor militar de la veguería de Barcelona, por 
haverse hecho ecclesiástico Joseph Tavarner y Montornés, a Francisco de Granollachs y Millás. En 
lugar de oydor real de Barcelona, que vaca por muerte de Gabriel Gatuelles, a mestre Jayme Rius. Y  
en lugar de oydor real de Barcelona, que vaca por muerte de Juan Bautista Borrell, a Antonio Morell. 
Y en los tres lugares que vienen vacos de oydor real de Barcelona, nombramos a micer Balthazar Agus-
pí, micer Francisco Bru y Olzina y a mestre Joseph Andreu. Y en lugar de oydor real de Gerona, que 
vaca por muerte de Antonio Axada, a Joseph Güell. Y haviéndose assí mismo servido su magestad de 
concederme facultad por su real despacho de 23 de henero, para poder en caso de faltar uno o más  
de los //24v// nueve habilitadores nombrados por su magestad, elegir otro o otros en su lugar, es mi 
voluntad que en el de don Francisco Meca, sea elegido como por la presente elegio y mombro a Ramon 
de Paz, a la qual doy en virtud de su real facultad la misma que está por su magestad concedida a los 
demás havilitadores. Dada en Barcelona, a veinte y quatro de febrero de mil seyscientos sinquenta y 
quatro anyos. Don Juan. 

Locus + sigilli. Por mandado de su alteza, Franciso de Amolas.
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forma de la insaCulaCió de deputats y ohidors de Comptes sols una vegada Cada trienni,  
Confirmant en lo demés lo Capítol 8 del redrés de 1599. Capítol xxv198

Attenent199 la multiplicació de gastos porta a la Generalitat la observància del capítol 8 del nou 
redrés de las Corts del any 1599, en la disposició de fer-se cada any la insaculació de deputats y ohidors, 
que cada una de ellas importa la quantitat de nou-centas lliuras a mil lliuras. Estatueix y ordena la 
present Cort, que de aquí al devant dit acte de insaculació se fasse sols una vegada en quiscun trienni, 
en lo últim any de aquell, lo dia 15 de maig, y que sia conclosa dita insaculació per tot lo die 15 de ju-
liol pròxim vinent, perquè al die següent se passen a sortejar los habilitadós, conforme la disposició del 
mencionat capítol 8. Disposant que serà una vegada insaculació, encara que després se avertescan al-
guns llochs vacants per mort o altrament, no·s fasse nova insaculació, sinó que·s fassa la extracció, no 
obstant que las bolsas no sian plenas, aguardant a provehir los vacants per lo trienni següent; lo que se 
entenga també encara que per mort de algun consistorial o altrament se hagués de fer extracció en lo 
intermedi del trienni; y que tots los papers o testificacions que los insaculadors presentaran en justifi-
cació de sas qualitats se degan continuar auctèntichs per lo escrivà major en lo dietari de dita insacu-
lació; confirmant y dexant en sa força, en lo que no contradiga a esta disposició, lo sobre chalendat 
capítol 8 del dit redrés. Plau a Sa Magestat.

de la renunCiaCió sis mesos antes de la extraCCió dels ofiCials reals y del sant ofiCi. Capítol xxxix200

Attenent y considerant la present Cort que, no obstant lo previngut en lo capítol 36 del nou redrés 
del any 1599 acerca que los oficials reals y del Sant Ofici degan renunciar quiscun trienni sis mesos 

197. Extrets de l’edició impresa amb el títol Capítols del General del Principat de Cathalunya, Comptats de Rosselló y Cer-
danya, fets en les Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la Sacra Catòlica Real Magestat del Rey Nostre 
Senyor Don Phelip IV de Aragó y V de Castella per lo redrés del General y Casa de la Deputació en los anys de mdcci y mdccii. 
Essent deputats los molt il·lustres y fidelíssims senyors don fra Anton Planella y de Cruylles, abat del real monastir de Besalú del orde 
de Sant Benet; don Pere Magarola y de Llupià; doctor Jaume Oliva; fra Rafel de Padellàs y de Casmitjana, paborde de palau del 
imperial monastir de Sant Cugat del Vallès de la mateixa orde; don Jaume Eva y de Malla; y doctor en medicina Pere Màrtyr Cerdà, 
de la vila de Puigcerdà. Per manament dels molt il·lustres y fidel·líssims senyors deputats y ohidors de comptes, estampats en Barce-
lona, en la estampa de Joan Pau Martí, llibreters del General y Casa de la Deputació, en la plaça de Sant Iaume, 1702.

198. Capítols del General..., p. 48-49.
199. Anotat al marge esquerre: «Vejas infra capítol 54».
200. Capítols del General..., p. 74-75.
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antes de la extracció, se ha introduhit lo abús de recobrar lo ofici després de la extracció, trahent un 
decret del llochtinent general de interino y no lo nou despaig firmat de sa magestat per a que sie regis-
trat en la Deputació; estatuheix y ordena la present Cort que de aquí al devant lo secretari de la insa-
culació dega assentar en un dietari los oficials reals y del Sant Ofici que hauran renunciat aquell trien-
ni y llegir als insaculadors los qui hauran renunciat en los antecedents, com y també la disposició de 
aquest capítol, per a que mentres no sian informats del nou despaig de sa magestat y ser aquell registrat 
en la Deputació, no pugan insacular als que no lo hauran tret. Dexant en la força y valor a dit capítol 36. 
Plau a Sa Magestat.

expliCaCió y modifiCaCió del Capítol 25 del present redrés. Capítol liii201

Per quant ab altre capítol del redrés de las Corts del any 1701 se hage disposat, a fi de evitar gastos 
a la Generalitat, que las insaculacions de la Casa de la Deputació se fessen sols una vegada al trienni  
y en lo últim any de est; y considerant que seria dificultós encontrar insaculadors si havian de que-
dar-se en la Casa de la Deputació sens disgregar-se tot lo temps de la dita insaculació, com també no 
ser just que ab lo salari que fins assí han tingut degan fer-la; per ço, estatueix y ordena la present Cort 
que als insaculadors solament, y no altres, se’ls augmente lo salari a cada hu de ells fins a la quantitat 
de trenta lliuras, ab la facultat de disgregar-se y no haver de clourer lo acte de un congrés, quedant lo 
demés disposat en las obligacions de sos càrrechs en sa força y valor. Y per quant per equivocació, ab 
lo prechalendat capítol, que comensa: «Attenent la multiplicació de gastos» (que tracta de la insacula-
ció) se posà que dita insaculació se fes a 15 de maig, esmenant y corregint se estatueix que se tinga de 
fer fins así en los anys de extracció, clohent-se a 15 de juliol. Plau a Sa Magestat.

lloChs de deputats y ohidors reals se donan novament a las Ciutats y vilas avall nomenadas;  
y que los de BarCelona ConCòrrian junt aB los demés Cada trienni. Capítol lvii202

Regoneixent ésser molt just que totas las ciutats y vilas reals del Principat que entran y tenen lloch 
en lo bras real y, per esta causa, en benefici del públich gastan y han de gastar moltas quantitats y gozen 
dels officis y honors de deputats y ohidors, concorrent en unas y altras universitats reals sobreditas una 
mateixa rahó; per çó, suplicant los tres estaments a vostra magestat que ab sa llohació y aprobació sie 
estatuhit y ordenat que novament sien ajustats a las bolsas de deputats y ohidors reals quaranta-vuyt 
llochs, ço és, onze de deputats y trenta-set de ohidors, los quals sien donats y repartits a las infrascrip-
tas universitats reals en la forma següent, ço és: a la ciutat de Lleyda, dos llochs de ohidor dels insacu-
lats en pahers de la dita ciutat de Lleyda, lo un dels quals sie de mercader de matrícula y lo altre de 
notari de col·legi. Ítem, a la ciutat de Gerona, un lloch de ohidor mercader de matrícula, insaculat a 
conceller. Ítem, a la ciutat de Tortosa, dos llochs de ohidors. Ítem, a la ciutat de Vich, tres de deputats 
y altres tres ohidors. Ítem, a la ciutat de Balaguer, un lloch de deputat y dos de ohidor. Ítem, a la ciutat 
de Manresa, dos llochs de deputats y tres de ohidor. Ítem, a la vila de Cervera, un lloch de deputat y 
dos de ohidor. Ítem, a la vila de Puigcerdà, un lloch de deputat y altre de ohidor. Ítem, a la vila de Tàr-
rega, un lloch de deputat y altre de ohidor. Ítem, a la vila de Camprodon, un lloch de deputat y altre de 
ohidor. Ítem, a la vila de Berga, dos llochs de ohidor. Ítem, a la vila de Mataró, dos llochs de ohidor. 

201. Capítols del General..., p. 99-100.
202. Capítols del General..., p. 110-114.
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Ítem, a la vila de Granollers, dos llochs de ohidor. Ítem, a la vila de Figueras, dos llochs de ohidor. Ítem, 
a la vila de Agramunt, dos llochs de ohidor. Ítem, a la vila de Besalú, tres lochs de ohidor. Ítem, a la vila 
de Prats del Rey, un lloch de ohidor. Ítem, a la vila de Torruella de Mongrí, un lloch de ohidor. Ítem, 
a la vila de Caldes de Montbuy, un lloch de ohidor. Ítem, a la vila de Pals, un lloch de ohidor. Ítem, a 
la vila de Sant Pedor, un lloch de ohidor. Ítem, a la vila de Cardedeu, un lloch de ohidor. Ítem, Vilano-
va de Cubellas, un lloch de ohidor. Ítem, a la vila de Talarn, un lloch de ohidor. Entès, emperò, que 
tots los dits llochs de deputats y ohidors se hagen de provehir a subjectes que sien ciutadans honrats o 
gaudints de privilegi militar (exceptat en las ciutats que vuy tenen especial concessió de mercaders y 
notaris) o en que sien hòmens de paratje, y que sian insaculats en las bolsas de en cap, ab que los ciu-
tadans y gaudints, encara que no insaculats en dita bolsa, sian capaces. Y que tant los dits llochs que 
novament se han de porvehir com los que ja son erigits y provehits de las bolsas de deputats y ohidors 
de totas ciutats y vilas de Cathalunya, hajen de tenir lo dia de la insaculació verdaderament habitació 
[i] domicili actual en las ciutats o vilas, per los llochs de las quals entraran en ditas bolsas de deputats 
y ohidors reals, de manera que no sie bastant lo sol domicili originari. No entenent compendrer los 
subjectes dels llochs de deputats y ohidors, vuy insaculats, respecte dels quals per rahó del disposat en 
lo present capítol, no se augmente ni diminuesca son dret de estar bé o mal insaculats. Ni tampoch sien 
compromesos en lo disposat en lo present capítol, respecte de haver de tenir dit domicili actual ni al-
tres qualitats, los llochs de deputats y ohidors de la ciutat de Gerona, tant respecte dels llochs que ja 
tenen, com també dels que ara novament se li donan y anyadeixan; ans bé, en quant a uns y altres, se 
li serve lo disposat en lo capítol divuyt de las Corts de 1542. Y considerat ésser de major conveniència 
e igualtat universal de tots los que podan y podran concórrer als llochs de deputats y ohidors reals lo 
unir las bolsas dels llochs de Barcelona y de las altras ciutats y vilas del present Principat; per ço, sia 
estatuhit y ordenat que tots los llochs de deputats y ohidors reals, així de Barcelona com fora de ella, 
concorrent junts y simultàneament a sort cada trienni, formant sols dos bolsas, la una de las quals sie 
dels deputats de Barcelona y fora de ella, y la altra dels ohidors de Barcelona y fora de ella; y que esta 
nova unió y forma de extracció sie executada en la primera extracció que se ha de fer, així de deputat 
com de ohidor, y en totas las altras; revocant qualsevols capítols lo contrari sobre açò disposants. Plau 
a Sa Magestat.
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Document 7. Despatx reial de l’arxiduc Carles III pel qual retorna 
a les institucions catalanes les competències de la insaculació

(15 de gener de 1706)203

El rey. Muy reverendo, reverendos en Christo, padres venerables, nobles, amados y fieles nuestros, las 
personas que componen el fidelísimo braço ecclesiástico de Cortes de mi Principado de Cattaluña. 
Haviendo esse fidelíssimo Principado en el dichoso arribo de mi real persona, en vista de sus costas y 
de esta capital, con expressivas demostraciones manifestado la innata fidelidad con que siempre ha 
servido a los de mi augusta casa, no solo con las afectuosas proclamaciones de legítimo rey y senyor 
natural, pero con singularíssimas //223r// operaciones en que sus naturales, con inimitable y gallarda 
emulación, dedicaron sus vidas y hasiendas para el recobro desta ciudad y de todo el Principado, que 
tiranizado de las tropas del duque de Anjou, le impedían el exercicio de la amable joya de la libertad 
que siempre ha gozado baxo el suave dominio de sus austríacos reyes, mis progenitores; atendien- 
do que el logro de ello, después de la divina providencia, se deve al sumo desvelo y conocido valor de 
las tropas de mis aliados y al zelo grande con que me amáis, desea mi real gratificación manifestaros el 
concepto con que se halla de tan singular servicio; y comprehendiendo que la más apreciable prenda 
que ciñe mi real diadema en este Principado es la de insacular y desinsacular a los sujetos que deven y 
pueden ocupar los lugares de las bolsas de la Casa de la Deputación, he resuelto, de mi propio movi-
miento, depositarla en manos de vuestros deputados y oydores de qüentas de la Generalidad, hazien-
do, a solos impulsos del paternal y entrañable amor y cariño que os tengo, gracia y merced durante mi 
real voluntad a todo el Principado y a sus naturales, mis amados y muy fieles vassallos, y por vosotros 
al fidelíssimo consistorio de deputados y oydores, de la regalía de insacular en las bolsas de deputados, 
oydores y de los demás officios de la Generalidad, dándoles facultad de usar de dicha mi regalía en la 
misma conformidad que la gozavan en el año de mil seiscientos treinta y nueve; y declarando mi real 
ánimo, es mi //223v// voluntad reservarme, como me reservo, la provisión de los officios de gracia que 
oy vacan por esta sola ves, como también el desinsacular quando huviere causa y el expurgar y llenar 
las bolsas que oy se hallan en mi poder; no comprehendiendo los lugares que por muerte y renuncia-
ción en el presente triennio ayan vacado, los quales quedan por los deputados y oydores para que los 
llenen de sujetos capaces y que en la próxima expurgación no se hallen excluidos, dexando a mi real 
disposición el capacitarles por mi real decreto. Y fío de la integridad y cristiano zelo de dichos deputa-
dos, que atenderán a lo que sea de mayor gloria de Dios, de mi real servicio y bien público y común del 

203. Extret del Procés familiar del braç eclesiàstic de la Cort General de 1705-1706. ACA-ARB, Generalitat, vol. 1068,  
f. 222v-224r.
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Principado; assegurándoos que mi real benevolencia estará siempre propensa en favorezeros con  
nuevas gracias y en atender a quanto fuere de vuestro mayor consuelo y conservación del Principado, 
en que espero me acompañaréis con la fineza y cariño que corresponde a vuestras grandes obligacio-
nes e innata fidelidad. Dada en Barcelona, a los quinse de henero de mil setecientos y seis años. Yo, el 
rey. Don Ramón de Vilana Perlas, secretario.

A los muy reverendo, reverendos en Christo, padres venerables y las personas, fidelíssimos nues-
tros que componen el fidelísimo brazo ecclesiástico de Cortes de mi Principado de Cattaluña.

Lugar del se+llo.
Ilustrísimo Señor. Señor mío. Doy a Vuestra Señoría Ilustrísima la enorabuena de la merced que 

Su Magestad (Dios le guarde) a sido servido conferir al braso ecclesiástico, esperando me ará vuestra 
señoría el favor de darle de mi //224r// parte a todo él, asegurándole de mi fino y cordial afecto, de- 
seando se ofrezcan muchas ocasiones en que acreditar el singular gusto que tendré en obedezer sus 
órdenes, empleándome en cuanto fuere de su servicio, quedando a la obediencia de Vuestra Señoría 
Ilustrísima, con segura voluntad. Guarde Dios a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Palacio y 
henero 15 de 1706.

Ilustrísimo Señor. Besa la mano de Vuestra Señoría Ilustrísima, su mayor servidor, el príncipe de 
Liechtintehin.

Ilustrísimo Señor Arzobispo de Tarragona, presidente del brazo ecclesiástico.
Ilustrísimo y Fidelísimo Señor.
Haviendo el rey Nuestro Señor (Dios le guarde) resuelto premiar el grande mérito de Vuestra 

Señoría Ilustrísima con la gracia de las insaculaciones de la casa de la Deputación, en la conformidad 
que las gosava en el año de 1639, no puede contenerse mi afecto de rindir, como rinde, a Vuestra Seño-
ría Ilustrísima repetidas las enorabuenas de tan justa resolución, esperando que Vuestra Señoría Ilus-
trísima no omitirá franquearme repetidos empleos de su mayor satisfación a que acudiré con la buena 
ley y voluntad que devo professarle. Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Palacio,  
a 15 de henero de 1706.

Besa la mano de Vuestra Señoría Ilustrísima, su más afectado servidor, don Ramon de Vilana  
Perlas.
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Document 8. Confirmació reial del retorn de les competències d’insaculació
a les institucions catalanes per l’arxiduc Carles III (26 de gener de 1706)204

El rey. Muy reverendo, reverendos en Christo, padres, venerables, nobles, amados y fieles nuestros, las 
personas que componéis el brazo //377v// ecclesiástico de Cortes de este Principado. Al paso que vues-
tro zelo y fidelidad me haze experimentar el ancioso cuydado proprio de vuestras obligaciones, con 
que attendéis cada día a mi real gratitud, no cessa mi desvelo en pensar los justos premios que de mi 
grandesa os concidera condignos para que, eternizando los effectos de mi real gratificación y vuestros 
méritos, logren ahora tan fidelíssimos vassallos el consuelo de mis reales favores. Por cuyos motivos 
determino (ratificando la merced que hos hize poniendo las insiculaciones de los officios de deputado 
y ohidor de qüentas y demás de essa Generalidad, con algunas reservas, en poder de los deputados y 
ohidores de qüentas de la Generalidad de este mi Principado) ampliar esta gracia, queriendo que vo-
sotros durante las Cortes la goséis y, aquellas concluydas, los dichos deputados, reponiendo las cosas 
en el mismo estado del año de mil seiscientos treinta y nueve, con la sola reserva de proveher por una 
vez los officios de la Generalidad vacantes oy por muerte o aussencia y expurgar las bolsas que se hallan 
en mi poder, llenándolas de sugetos que me parescan zelosos de mi servicio y vuestro bien; y que solo 
yo pueda, por mi real decreto, capacitar si me pareziere a los que fueren desinsaculados. Y por- 
que desseo demostraros que mi anhelo se extiende aún más azia el beneficio de vuestro sossiego y 
tranquilidad, que la assegura en todos los reynos la rectitud, desinterés y zelo de los que gobiernan los 
magistrados, he querido encargaros, como lo hago, dispongáis por medio de uno u más capítulos (que 
serán de mi grata y real acceptación) la más practicable disposición que evite los abusos y //378r// ex-
cessos que en el tiempo se pudieran cometer. Dada en Barcelona, a veinte y seis de henero de mil sete-
cientos y seis años. Yo el rey.

Don Ramón de Vilana Perlas, secretario. In curie secundo, folio xxix.
A los muy reverendo, reverendos en Christo padres,205 venerables, nobles, amados y fieles nues-

tros, las personas que componéis el braço ecclesiástico de Cortes de mi Principado de Cattaluña.
Lugar del se+llo.

204. Extret del Procés familiar del braç eclesiàstic de la Cort General de 1705-1706. ACA-ARB, Generalitat, vol. 1068,  
f. 377r-378r.

205. A continuació, ratllat, «y fieles nuestros».
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Document 9. Decret de Carles III de desinsaculació (17 de juliol de 1706)206

El rey. Illustres señores, nobles, magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oidores de 
quentas del General del Principado de Cataluña. Haviendo visto las listas de los nombres y apellidos 
de los sugetos que se hallan embursados en las bolsas de deputados y oidores de la Generalidad, que 
siguiendo mi real orden, pusisteis en mis manos para informarme enteramente de los que las compo-
nen; y disponer lo más combeniente a mi servicio y al de la causa pública del Principado, que depende 
del celo, actividad y aplicación de los deputados y oidores. Y assí mismo, asegurar el mexor govierno 
de todo el Principado para su mayor establecimiento. He resuelto, en conformidad de las facultades 
reservadas por mi tío y señor don Phelipe Quarto, que santa gloria haya, y por mí, assí en el juramen-
to que hize a favor de todo el Principado a los 28 de noviembre del año passado de 1705, como en la 
concessión que hize a los tres braços de las Cortes generales, y aquellas concluidas a vosotros en 15  
y 26 de henero del presente año, remover y desensacular a los que no se han juzgado por a propósito, 
que son los siguientes:

De deputados ecclessiásticos religiossos. A fray don Baltasar de Montaner. A fray don Antonio de 
Planellas y Cruylles. A fray Gerónimo Mora.

De deputados capitulares fixos. Al doctor207 Gerónimo Valls, canónigo de Lexidas.
De oidores de qüentas por el cabildo de Barzelona. A don Dalmau Copons y Grimau.
De oidores de qüentas por el cabildo de Lérida. Al doctor Jayme Alós. Al doctor Francisco Sabater.
De oidores de qüentas religiossos. A fray don Gerónimo de Rivas. A fray Francisco de Belleró.
De deputados militares por la veguería de Barzelona. A don Thomás Francisco Martí y de Villano-

va. A micer Joseph Rull. A micer Antonio de Camporrells //1v// A micer Narcisso Camps y Amat. A 
micer Francisco de Miquel y Descallar. A micer Gerónimo de Rocabertí. A micer Francisco de Portell. 
A micer Antonio de Albertí. A micer Francisco Junient y del Marimón. A micer Juan de Copons y 
Grimau.

De diputados militares por la veguería de Lérida. A mossén Gerónimo de Ferrer Çavassona y Vila.
De deputados militares por la veguería de Gerona. Al conde de Empurias. Al conde de Palamós. A 

don Miguel Juan de Taverner. A micer Manuel de Sentmanat y de la Nuza. Al vizconde de Rocabertí.

206. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. x, Anys 1701 a 1713, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, p. 1997-
2001, doc. 299-2. L’original d’aquest reial despatx es troba intercalat entre els folis 356v i 357r del dietari.

207. A continuació, ratllat, «don».
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De deputados militares por la veguería de Zervera. Al duque de Cardona. A don Joseph Amat y 
Planella. A micer Joseph de Graell Castelló y de Paratge. A micer Antonio Doms y de Santa Pau. A don 
Francisco de Bornoville. A mossén Batista Gassia.

De diputados militares de la veguería de Vique. A don Pedro de Cartellá y Desbach. A mossén 
Francisco Descallar y Tord.

De diputados militares de la veguería de Panadés. A don Francisco de Junient y de Vergós. A don 
Baltasar de Bru y Canta. A micer Ramón de Claver. A don Francisco Anglasell y Cortada.

De diputados militares de la veguería de Tárrega. A don Raphel Cortada. A don Félix Marimón.  
A micer Ramón de Copons y Grimau.

De diputados militares de la veguería de Urgell. A don Luis Bru y Canta. A mossén Joseph Ma-
rimón.

2r// De oidores militares de la veguería de Barzelona. A micer Manuel de Villaplana. A micer Fran-
cisco Copons y Grimau. A micer Antonio Marí y Ginovés.

De oidores militares de la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú. A micer Francisco de  
Cardona y Vidal. A micer Francisco Prats y Codina. A micer Estevan Bellet y Samsó. A micer Gaspar 
de Mir.

De oidores militares por la veguería de Cervera. A mossén Joseph de Villadomar y de Foix de la 
villa de Berga.

De oidores militares por la veguería de Puigcerdán. A micer Juan de Lupiá y Agulló.
De oidores militares por la veguería de Vilafranca del Penadés. A micer Joseph Cassanovas.
De oidores militares por la veguería de Balaguer. A micer Joseph de Vega y Oluja.
De deputados reales de Barzelona. Al doctor micer Salvador Mora y Bosser. Al doctor micer Jo-

seph Güell y Soler. Al doctor micer Baltasar Prous. Al doctor micer Francisco Berart. Al doctor micer 
Melchor Prous. Al doctor micer Estevan Serra y Villeta. Al doctor micer Mauricio Rechs y Gallart.  
Al doctor micer Ignacio Huguet. Al micer Magín Barrera. Al doctor micer Félix Molins.

De deputados reales de Lérida. A micer Thomás de Capdevilla. A micer Joseph Llopis.
De deputados reales de Gerona. Al doctor Gerónimo Fondevella.
De deputados reales de Tortossa. Al doctor micer Francisco Alaix. A micer Joseph Torres.
De oidores reales de Barzelona. Al doctor micer Francisco Gallart y Pastor. A micer Joseph Picó 

Mercader. //2v// Al doctor micer Pedro Juan Finestres. Al doctor micer Raymundo Pellizer y Vidal.  
Al micer Joseph Aparicio Mercader. Al doctor micer Francisco Ameller.

De oidores reales de Lérida. A micer Augustín Llopis. Al doctor micer Bartolomé Mesonada.
De oidores reales de Cervera. Al doctor micer Francisco Nuix.
De oidores reales de Torroella de Mongrí. A mossén Salvador Quintana.
Todos los quales arriba nombrados, es mi voluntad que sean desinsaculados y que no concurran 

con los demás personas que lo están en dichas bolsas y oficios, quedando todos los lugares sobrecita-
dos vacantes, hasta que por mí fueren elegidos y nombrados otros sugetos pasar ocuparlos. Y, por 
quanto por el duque de Anjou durante la usurpación de estos mis reynos y dominios, se han de echo 
insaculado en los lugares vacantes y añadidos en este tiempo diferentes sugetos en los puestos de de-
putados y oidores, cuyas insaculaciones y nombramientos por el defecto de jurisdicción en el usurpa-
dor son notoriamente nulas. Y sea propio de mi real autoridad remediar semejante daño mirando por 
la justicia de la caussa. He resuelto, por el mayor beneficio de la causa pública y tranquilidad del Prin-
cipado, annular los dichos nombramientos e insaculaciones, revocándoles en quanto de echo proce-
dieron, reponiendo las bolsas y oficios referidos de deputados y oidores en el estado en que se hallavan 
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el día del fallecimiento de mi tío y señor don Carlos Segundo, que esté en gloria, y en conformidad de 
las mismas facultades reservadas remover, como assí lo executaréis, a todos los que·s en este tiempo 
fueron nombrados e insaculados, que son los siguientes: 

De deputados obispos. Al obispo de Solsona.
De deputados eclesiásticos religiossos. A fray don Joseph de Bru y Canta. +Al doctor fray don Juan 

Baptista de Escallar y Tord. +Al doctor Honofre Dalfau. A fray Raphel de Padellás y Cassamitjana.
De deputados fixos. +Al doctor Joseph Planes, canónigo de Solsona.
3r// De oidores de qüentas por el cavildo de Barcelona. +A Félix de Taverner y Rubí.
De oidores de qüentas por el cavildo de Lérida. Al doctor Jayme Martí.
De oidores de qüentas por el cavildo de Gerona. +Al doctor Joseph Ciurana y Ribot. +A don Ma-

nuel Cayetano Ferrer.
De oidores de qüentas por el cavildo de Tortosa. Al doctor Joseph Torres. +Al doctor Francisco de 

Ona.
De oidores de qüentas por el cavildo de Urgell. +Al doctor Juan Mir y Rey.
De oidores de qüentas por el cavildo de Solsona. +A Pedro Mártir Andreu y de Miquel.
De oidores de qüentas religiossos. +A fray Joseph de Tord y Granollachs. A fray don Phelipe No-

vell y de Nadal. +A fray don Francisco Rius y Falguera. A don Joseph Ignacio de Amigan y Olsina.
De diputados militares por la veguería de Barzelona. +A micer Gerónimo Mártir. +A micer 

Melchor de Palao y Soler. +A micer Francisco de Agulló y Sagarriga. +A mossén Juan Francisco de 
Maresch. A micer Juan de Olmera y Viana. A micer Joseph de Cáncer y de Prat Sant Juliá. +A208 micer 
Pedro de Cardona. +A micer Juan de Tossa y de Agulló.

De deputados militares por la veguería de Lérida y sotsveguería de Pallás. A mossén Miquel de 
Segarra y Biosca.

De deputados militares por la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú. A don Luis Claresvalls 
y de Miquel. +A micer Anttonio de Potau.

De deputados militares de la veguería de Tortossa. A micer Joseph Gassia de Guerau.
De deputados militares por la veguería de Vique. +A don Thomás Oliver y Figarola.
3v// De diputados militares por la veguería de Manresa. A mossén Ramón de Belloch. A mossén 

Juan de Sarriera y de Rocabertí.
De deputado militar por la veguería de Monblanch. +A micer Domingo de Berdier.
De deputados militares por la veguería de Valaguer. +A micer Joan Rius y Falguera. A micer Pau 

Dalmases y Ros.
De deputados militares por la veguería de Tárrega. A micer Ignacio Gomar y Villaplana.
De deputados militares por la veguería de Urgell. A don Carlos de Lupiá y de Roger.
De deputados militares por la veguería de Campredom. A mossén Joseph Solá y de Guardia.
De oidores de qüentas militares por la veguería de Barzelona. A mossén Francisco de Padilla y 

Pastor. A mossén Joseph de Generes. +A micer Gerónimo de Moxó y Merlés. A micer Magí de Ninot 
y Negrell. A mossén Jayme de Falguera. A mossén Ignacio Alegre. A micer Juan de Valle y Prats. A 
mossén Manuel de Nadal y Despujol. +A mossén Pedro de Planella y Dussay. A micer Antonio de 
Suñer Macip y de Belloch.

De oidores militares por la veguería de Lérida y sotsveguería de Pallás. A mossén Ramón de Ma-
rañossa y de Granada.

208. «A micer Pedro de Cardona», intercalat.
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De oidores militares por la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú. A micer Ignacio de Marí 
y Ginovés. A mossén Joseph de Font.

De oidores militares por la veguería de Tarragona. +A mossén Antonio Manegat y Riu.
De oidores militares por la veguería de Cervera. +A mossén Francisco de Vega y de Copons. A 

micer Antonio de Llenes y Bosser. A micer Francisco Masdeu y Pla. //4r// A mossén Manuel de Ferrer. 
+A micer Augustín Copons y de Copons.

De oidores militares por la veguería de Vique. A micer Félix Vedell.
De oidores militares por la veguería de Manresa. A mossén Antonio Bru y de Mora. A mossén 

Joseph de Carreras y de Talavera. A micer Gabriel Francisco de Boria.
De oidores militares por la veguería de Villafranca de Panadés. A micer Jayme de Texidor.
De oidores militares por la veguería de Valaguer. A micer Baltasar de Piquer.
De oidores militares por la beguería de Urgell. +A micer Benito de Olmera y Rasset.
De deputados reales de Barzelona. A maestre Joseph Cassalins. A micer Geroni Mascaró y Lluças. 

A micer Jacintho Blanch. A mossén Phelip Quintana y Fábregas. A micer Pau Corbera y Palau. Al 
doctor Raphel Llampillas y Prous. +Al doctor Francisco Fornaguera y Alós. A micer Jacintho Lloreda. 
Al doctor micer Jayme Oliva. A micer Joseph Boher.

De deputados reales de Lérida. A mossén Francisco Puniet. Al doctor micer Anastasio Biosca.
De deputados reales de Gerona. A micer Francisco Roca y Sitjar.
De deputados reales de Tortossa. A Monserrat Bessa. A Félix Durán y Talarn, mercader.
De deputados reales de Vique. A mossén Jacintho Says. Al doctor micer Raphel Pagés y Claret. A 

micer Francisco Seller y Campana.
4v// De deputados reales de Valaguer. A micer Pablo Navarro.
De deputados reales de Manresa. A micer Thomás Mollet. A micer Carlos Riu.
De diputados reales de Cervera. A mossén Joseph Montaner y Nuix.
De deputados reales de Puigcerdán. A micer Pedro Mártir Cerda.
De deputados reales de Villafrancha de Panadés. A maestre Pablo Güell.
De diputados reales de Tárrega. Al doctor micer Francisco Antonio Copons.
De deputados reales de Campredón. A maestre Joseph Roca.
De oidores reales de Barzelona. Al doctor micer Luis Garriga. A mossén Pedro Trelles y Alva. Al 

doctor micer Miquel Esmandia. +Al doctor micer Honorato Pallexá y Riera. A mossén Baltasar  
Barrera y Bofarull. Al doctor micer Alexos Fornaguera. Al doctor micer Francisco Mas y Calderó. A 
maestre Bernardo Moxí. A micer Joseph Durán, mercader. +A mossén Antoni Serra y de Portell. +Al 
doctor micer Francisco Borrás y Viñals. Al doctor micer Juan Baptista Dalmau.

De oidores reales de Lérida. Al micer Jayme Estrada. Al mossén Jacintho Rivera. Al micer Joseph 
Monareu.

De oidores reales de Gerona. +A Narcisso Vidal, mercader. Al doctor micer Pedro Rosselló. A 
micer Pedro Alra. A Juan Andreu Andreu, mercader.

5r// De oidores reales de Tortossa. Al doctor micer Pablo Oriol y Vidal. A Jayme Rebull. A Domin-
go Talarn, mercader. A Sebastián Navés. Al doctor micer Juan Colomer.

De oidores reales de Vique. Al doctor micer Antonio Comerma. Al doctor micer Antonio Juan 
Martí. Al doctor micer Gerónimo de Saleta y Mas. A Domingo Soler Moner.

De oidores reales de Puigcerdán. A maestre Francisco Mosses.
De oidores reales de Cervera. Al doctor micer Thomás Romeu. Al doctor micer Joseph Pe- 

relló.
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De oidores reales de Besalú. Al doctor micer Concordi Llaudes. Al doctor Miquel Falcó. Al doctor 
micer Joseph Pujol.

De oidores reales de Torroella de Mongrí. Al doctor Joseph Mitjá y Real.
De oidores reales de Manresa. Al doctor micer Jayme Llissach. Al doctor micer Luis Miralda y 

Villatorrada. Al doctor micer Francisco Vicente y Gomar.
De oidores reales de Valaguer. Al doctor micer Juan Bautista Rufach. A micer Diego Pla.
De oidores reales de Villafranca de Panadés. Al doctor micer Marco Antonio Tord.
De oidores reales de Tárraga. Al doctor micer Benet Collell.
De oidores reales de Campredom. Al doctor micer Joseph Brandia.
De oidores reales de Berga. A micer Juan Rou y de Pastor. //5v// A micer Melchor Bru y de Tord.
De oidores reales de Mataró. A mossén Francisco Jamimir y Leonart. Al doctor Lorenço Pi.
De oidores reales de Granollers. Al doctor micer Félix Freixas. A micer Francisco Clarassó.
De oidores reales de Figueras. Al doctor micer Miquel Sabater. +Al doctor micer Gregorio Matas 

y Pujol.
De oidores reales de Agramunt. A micer Francisco Mateu. Al doctor micer Joseph Balaguer y 

Amat.
De oidores reales de Prats de Rey. Al doctor Buenaventura Colom.
De oidores reales de Caldas de Mombuy. Al doctor micer Francisco Cassañas y Gassia.
De oidores reales de Sant Pedor. A micer Valentín Oliva.
De oidores reales de Cardadeu. A micer Francisco Cavaller.
De oidores reales de Villanova de Cubellas. Al doctor micer Antonio Güell.
De oidores reales de Arbós. A micer Francisco Mercader.
De oidores reales de Cruylles. A micer Joseph Pont.
De oidores reales de Talarn. Al doctor micer Roch Balaguer.
Todos los quales arriva nombrados, es también mi voluntad que sean desinsaculados y que no 

concurran con las demás personas que209 están en dichas respective bolsas. Antes bien, que los lugares 
que en tiempo del duque de Anjou fueron añadidos, sean del todo borrados y sacados del «Libro de la 
Ánima», como también todos los sugetos que durante la usurpación de dicho duque fueron de echo 
insaculados. Y, por quanto combiene a mi servicio y al bien público de este Principado, que en las re-
feridas bolsas solo se insaculen sugetos de caval comfianza y celosos del bien común, os prevengo que 
de los //6r// sugetos que se remueven haviendo sido insaculados en tiempo de mi tío y señor don Car-
los Segundo, no podáys insacular alguno en las venideras insaculacions sin preceder decreto mío que 
les capacite, obeservando lo mismo en los sugetos que lo fueron en tiempo del duque de Anjou, que en 
la margen tienen señal de cruz, tan solamente, y en los demás que van desinsaculados a los quales ha-
llándoles capazes y de caval satisfacción podéis, si os parece, nombrar para dichos oficios. Guardado 
en todo lo demás las formalidades que hasta aquí havéis acostumbrado. Dado en nuestra ciudad de 
Çaragoza, a xvii del mes de julio de mdccvi años. Yo el rey. 

Don Ramón de Vilana Perlas, secretario. Vidit Aguirre regents. In itinerum secundo, folio xviii.
Desinsaculación de los sugetos arriva expressados de las bolsas de deputados y oidores de qüentas 

del General del Principado de Cataluña. Consultado.

209. A continuació, ratllat, «lo».
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Document 10. Decret de Carles III d’insaculació (23 de juliol de 1706)210

Yo el rey. Illustres, nobles, magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oidores de 
qüentas del General del Principado de Cataluña. Haviendo resuelto llenar los lugares que en las bolsas 
de deputados y oidores de quentas de essa Generalidad se hallan vacantes por la desinsaculación, que 
con mi real decreto del corriente, he echo ussando de las facultades reservadas por mi tío y señor don 
Phelipe Quarto, que santa gloria haya, y por mí, assí en el juramento que hize a favor de todo el Prin-
cipado a los xxviii de noviembre del año passado mdccv, como en la concessión que hize a los tres 
braços de las Cortes Generales y aquellas concluidas a vosotros en xv y xxvi de henero del presente 
año, he tenido por combeniente, assí a mi real servicio como al bien común de esse Principado, nom-
brar y elixir a las personas siguientes:

Bolsa de deputados eclesiásticos, seculares y regulares. Para nueve vacantes en esta bolsa. Al obispo 
de Solsona. A fray don Francisco de Cordelles, abad de Gerri. A fray Genadio Colom, abad de Cam-
prodom. A fray don Raymundo de Semmanat, del ávito de San Juan. A don fray Joseph Salvador, 
prior de Meyá. A fray don Manuel de Copons y Esquerrer. A fray don Joseph de Fluviá. Al doctor  
Pablo Ferrer, deán y canónigo de Lérida por su cabildo. Al doctor Joseph Grau, deán de Solsona por 
su cabildo.

Bolsa de oidores ecclesiásticos. Para diez y seis lugares de los fixos vacantes en esta bolsa. 
Religiosos. A fray Gaspar de Sinispleda. A fray don Phelipe de Novell y Nadal. A fray don Juan 

Baptista de San Juan y Planella. Al doctor y prior Estevan Matta. A don Joseph Ignacio de Amigant y 
Olcina.

Capitulares de Barzelona. A Félix Reig. Al doctor Joseph Romaguera.
Capitulares de Lérida. Al doctor Jayme Martí. //1v// Al doctor Miquel de Nabona. Al doctor  

Masián Pujol.
Capitulares de Gerona. Al doctor don Francisco Puig. Al doctor Isidoro Bertrán.
Capitulares de Tortosa. Al doctor Jayme Vidal. Al doctor Joseph Sanz.
Capitulares de Urgel. Al doctor don Josep de Asperer y Talrich.
Capitulares de Solsona. Al doctor Juan Camps y Lledó.
Bolsa de deputados militares. Para cinquenta y quatro lugares que vacan en esta bolsa.

210. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. x, Anys 1701 a 1713, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, p. 2004-
2006, doc. 301. L’original d’aquest reial despatx es troba intercalat entre els folis 357v i 358r del dietari.
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Del veguerío de Barzelona. A don Antonio Floriano de Liechtenstein. A mossén Joseph Galcerán 
de Pinós y de Rocabertí. A mossén Juan de Pax y Merau, ólim de Boxadós. A mossén Phelip de Ferrán 
y Sacirera. A mossén Miquel de Alentorn, antes de Pinós. A mossén Joseph Antonio de Rubí y Boxa-
dors. A mossén Joseph Marís. A mossén Lluís Roger de Llúria y Saportella. A mossén Joseph Solá y de 
Guardiola. A mossén Francisco Solá y de San Esteve. A mossén Jayme Puig y de Perafita. A mossén 
Carlos Regás. A mossén Narcís Feliu. A mossén Juan Baptista Cortada y Junquer. A mossén Salvador 
Tamarit y Vilanova. A mossén Joseph de Paguera Vilana y Millás. A mossén Francisco Cubells, Gavás 
y Monsuar. A mossén Antonio Pera y de Tord.

Del veguerío de Lérida. A mossén Alexos de Sagarra.
2r// Del veguerío de Gerona. A don Gabriel de Borrás y Carbonell. A don Francisco Areny y de 

Queralt. A don Juan Batlle y Prats. A don Gaspar de Prat y Senjuliá. A mossén Augustín de Esquerrer 
y Roset. A mossén Joseph de Cartellar, antes de Fernés. A mossén Joseph Mas de Roda.

Del veguerío de Tortossa. A don Antonio Gil de Federich.
Del veguerío de Cervera. A don Jayme de Cordellas. A don Joseph211 Erill y de Ortiz. A mossén 

Joseph Alemany y de Navel. A mossén Joseph Mata y de Copons. A don Joseph Rivera y Claramunt.  
A mossén Francisco de Morató. A mossén Félix Roure.

Del veguerío de Vique. A don Ignacio de Alegre y Cáncer. A don Alexandro de Palau y Aguilar.  
A mossén Fortunato de Parrella.

Del veguerío de Manressa. A don Francisco Puig de Salit y Says. A mossén Joseph de Paguera y 
Cortit.

Del veguerío del Panadés. A don Raymundo de Marañosa y Granada. A don Juan de Sen Just  
y Pagés. A mossén Agustín Texedor. A don Joseph Giblé.

Del veguerío de Momblanch. A don Joseph Buenaventura de Ascón y Oliver.
Del Veguerío de Balaguer. A mossén Antonio Desvalls y de Vergós. A mossén Joseph Aguilar y de 

Corcó.
Del veguerío de Tárrega. //2v// A don Francisco de Vilana y Vilanova. A don Pedro Montoliu y de 

Rives. A don Joseph Eva y Vilagrassa. A don Miguel de Sobias y Roig.
Del Veguerío de Urgell. A don Joseph de Copons y Esquerrer. A mossén Jayme Texidor. A mossén 

Juan la Peyra.
Del veguerío de Campredom. A mossén Joseph212 Ferrer y Gironella.
Bolsa de oidores militares. Para treinta y dos lugares que se hallan vacantes en esta bolsa.
Del veguerío de Barzelona. A mossén Francisco de Padellás y Pastós. A mossén Antonio de Cortés 

y Andrada. A mossén Joseph de Generes. A mossén Antonio de Paguera y Aymerich. A mossén Anto-
nio de San Just y Planella. A mossén Antonio de Sunyer Macip y de Belloch. A mossén Pedro Monta-
ner y de Ramón. A mossén Gaspar de Berard y de Cortiada. A mossén Antonio de Vilana y Judice. A 
mossén Juan Reart y de Xammar. A mossén Francisco Sagarriga y Hera.

Del veguerío de Lérida. A mossén Franciso de Áger y Corbera. A mossén Joseph de Castellbell  
y Áger.

Del veguerío de Gerona. A mossén Joseph Gelpí y Tries. A mossén Ignacio de Marí y Ginovés.  
A mossén Joseph de Font. A mossén Juan Gaspar de Vilar y Ombert. A mossén Joseph de Llançá y de 
Rocada. A mossén Francisco Sagrera y Massana.

211. A continuació, ratllat, «de».
212. A continuació, ratllat, «Gironella».
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Del veguerío de Tarragona. A mossén Joseph de Tort.
Del veguerío de Cervera. A mossén Galcerán Meca y Villalva. //3r// A mossén Manuel de Ferrer y 

Sitges. A mossén Francisco Masdeu y Pla. A mossén Manuel de Rocajuliá y Llunes. A mossén Juan de 
Cassador y Gual. 

Del veguerío de Manresa. A mossén Antonio de Bru y Mora. A mossén Joseph de Carreras y Tala-
bera. A mossén Miguel Francisco de Boria.

Del veguerío de Puigcerdán. A mossén Félix de Vadell y Besturs.
Del veguerío de Villafranca. A mossén Antonio de Foixá y Balaguer. A mossén Joseph de Clariana 

y Gualbes.
Del veguerío de Valaguer. A mossén Francisco de Carmona y Borrás.
Bolsa de diputados reales. Para treinta y un lugares vacantes den esta bolsa.
De la ciudad de Barzelona. A mestre Joseph Casalins. A mossén Joachím Vives y Ximénez. A mos-

sén Mariano Durán. Al doctor micer Raphael Llampillas y Prous. A mestre Miguel Matalí. A mestre 
Onofrio Figueres. Al doctor mossén Francisco Solanes. Al doctor micer Miguel Coll. A micer Joseph 
Ordano. Al doctor micer Antonio Grasses y Des. Al doctor Pedro Mártir213 Pons y Llorell. Al doctor 
micer Luis y Garriga. Al mestre Diego Cassetas. A micer Juan Pla. A mossén Francisco Monfar y Sors. 
Al doctor micer Antonio Vacarissas y Guarro. Al doctor micer Francisco Sentís. Al doctor micer Jo-
seph Bosch y Talavera. Al doctor micer Joseph Roig y Rof. A mossén Pedro Trelles y Alva. //3v// Al 
doctor micer Manuel Flix.

De la ciudad de Lérida. A mossén Francisco Punyet. Al doctor mossén Joseph Bullfarines. Al doc-
tor micer Joseph Mallada. A mossén Joseph Querol.

De la ciudad de Gerona. A mossén Pedro Alrá. A mossén Francisco Roca y Sitjar.
De la ciudad de Tortosa. A mossén Lluís Beltrán. A mossén Ignacio Minguella. A mossén Joseph 

Bordes. A Félix Durán y Talarn, mercader.
Bolsa de oidores reales. Para veinte y siete lugares vacantes en sta bolsa.
De la ciudad de Barzelona. Al doctor micer Antonio Comerma. Al doctor micer Francisco Hortet. 

A mossén Baltesar Barrera y Bofarull. Al doctor micer Alexos Fornaguera. Al doctor micer Francisco 
Minguella y Llunell. A mestre Bernardo Moixí. Al doctor micer Juan Bayreda. A mossén Félix Teixidor 
y Satze. A mestre Raphael Esteve. A mossén Joseph Durán, mercader. A mossén Juan Puiguriguer, 
mercader. Al doctor micer Lluis Roger. A mossén Pedro Alva y Marqués. Al doctor micer Francisco 
Febrés. A mossén Juan Colomer, mercader. A mestre Domingo Fogueres.

De la ciudad de Lérida. A mossén Jayme Estrada. Al doctor micer Juan Baptista Bullfarinas y 
Sampsó. A mossén Joseph Miró.

De la ciudad de Gerona. //4r// A Juan Andreu, mercader. Al doctor micer Pedro Roselló.
De la ciudad de Tortosa. Al doctor micer Pablo Oriol y Vidal. A Jayme Rebull. A Domingo Talarn, 

mercader. 
De la ciudad de Vique. A mossén Masiá Oms.
De la villa de Cervera. A mossén Joseph Montaner y Huix.
De la villa de Torroella de Mongrí. Al doctor micer Joseph Metge y Real.
Todos los quales arriva nombrados, es mi voluntad que sean insaculados en dichas bolsas respec-

tive, y que concurran y tengan derecho de estar en ellas y concurrir, si y conforme tienen las demás 
personas que ya lo stán en las mismas bolsas. Como también que si alguno de los comprehendidos, 

213. A continuació, ratllat, «y».
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hallándose vivo, en el decreto de la desinsaculación, es de los que fueron insaculados en tiempo del 
duque de Anjou, que no tuviere el señal de la cruz, huviese ocupado lugar de tiempo de la magestad 
del señor Carlos Segundo, que goza de gloria, sea restituido y repuesto en el mismo lugar que se halla-
ba el día de la muerte de su magestad. Y que en la habitación e insaculación de las referidas personas y 
extracción e exercicio de diputados y oidores, como también el tiempo que huvieren de ocuparlos, no 
se haya novedad, sino que se observe lo acostumbrado en los días señalados y lo dispuesto por las ge-
nerales Constituciones. Para cuyo efecto os ordeno y mando passéis a la extracción de insaculaciones 
y havilitadores, para que sean los sobrecitados insaculados como van nombrados, //4v// y corran las 
suertes y extracción de dichos puestos como se ha estilado. Dada en nuestra ciudad de Çaragoza,  
a xxiii de julio de mdccvi años. Yo el rey. 

Don Ramón de Vilana Perlas, secretario. Vidit Aguirre, regens. Vidit Estanga, regens. In itinerum 
primo folio xxxx.

Insaculación de los sugetos para los lugares de deputados y oidores de qüentas vacantes en la Cas-
sa de la Diputación de Cataluña.
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Document 11. Capítols del redreç (1706)214

insaCulaCions se deuhen fer una vegada quisCun any, y no més, y lo que·s pot gastar en ellas.  
Capítol ii215

En atenció que són tant considerables las quantitats ha consumit la Generalitat en los actes de in-
saculacions de deputats, oydors y demés officis de la Casa de la Deputació, que han importat de nou-
centas a mil lliuras en cada ocasió se han fet ditas insaculacions, y en consideració de que de diferir-se 
la insaculació a la fi de quiscun trienni en lo pròxim passat se experimentaren graves inconvenients. 
Per ço, desitjant la present Cort reduir los gastos de la Generalitat al que sie precís y necessari, esta-
tuheix y ordena que, de aquí al devant, ditas insaculacons se fassen una vegada quiscun any tantsola-
ment, en las diadas que se ha acostumat, en cada hu dels anys de cada trienni respective, y en la forma 
disposada en lo capítol viii del nou redrés de 1599, entenent-se, que per lo termini de quiscun any, 
no·s pugan fer las insaculacions més que una vegada. De manera que, feta en quiscun any una vegada 
dita insaculació, no se’n fasse de altre en aquell any, encara que després se advertescan alguns llochs 
vacants, ni que se offeresca mort de algun consistorial o de qualsevol altre officials, ans bé se passe a la 
extracció, no obstant que las bolsas no sien plenes, aguardant a provehir per al dia se hagen de fer las 
insaculacions en lo any immediat següent lo lloch del consistorial que haurà mort y altres, si acàs n’i 
haurà de vacants. Y que no·s puga gastar més de sinch-centas lliuras per tots los gastos se necessitan en 
las insaculacions de quiscun any, havent-se de repartir aquellas a més y a menys entre los consistorials, 
officials, testimonis, minyó que trau y demés personas a qui se ha acostumat per semblants funccions 
donar salari, agut respecte al que se’ls acostumava donar en cada ocasió de semblants funccions. Y en 
consideració de que se’ls disminuheix lo salari, se permet y dóna facultat als insaculadors de disgre-
gar-se y no haver de clourer lo acte de las insaculacions de un congrés sol. Y finalment se ordena que 
tots los papers o testificacions que los que se hauran de insacular presentaran en justificació de sas 

214. Extrets de l’edició impresa amb el títol Capítols de cort per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya, 
fets en las Corts celebradas en dita Casa de la Deputació per la Sacra Catòlica Real Magestat del Rey Nostre Senyor Don Carlos III 
en lo any 1706. Essent deputats y oydors de comptes los excel·lentíssims y fidelíssims senyors doctor Ioseph Grau, degà de la santa 
iglésia de Celsona; don Ioseph Novell y de Nadal; Pere Vidal; doctor Vicens Gomis, canonge de la santa iglésia de Tortosa; Clement 
de Senespleda y Solanell, donzell; y doctor Ioseph Braçó, ciutadà honrat de Barcelona, Barcelona, estampats per manament del 
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, en casa Rafael Figueró, 1706, p. 5-7. Es transcriuen únicament els capítols del redreç pu-
blicats que es refereixen a la insaculació.

215. Capítols de cort..., p. 5-7.
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qualitats, se degan continuar authèntichs per lo escrivà major en lo dietari de dita insaculació, confir-
mant la present Cort y dexant en sa força y valor en lo que no contradiga a la disposició del present 
capítol lo sobre kalendat capítol viii del nou redrés del any 1599. Plau a sa magestat. Don Ramon de 
Vilana Perlas, secretari.

de la renunCiaCió deuhen fer los offiCials reals, y del sant offiCi, un mes antes de la extraCCió.  
Capítol xxxiv216

No obstant lo previngut en lo capítol xxxvi del redrés del any 1599, acerca que los officials reals y 
del Sant Offici degan renunciar quiscun trienni sis mesos antes de la extracció, se ha introduhit lo abús 
de recobrar lo offici després de la extracció, trahent un decret del llochtinent general de interino, y no 
lo nou despaitg firmat de sa magestat per a que sie registrat en la Deputació. Per ço, estatuheix y orde-
na la present Cort que, del dia de sa conclusió en avant, lo secretari de la insaculació dega assentar en 
un dietari los officials reals y del Sant Offici que hauran renunciat aquell trienni, y llegir als habilita-
dors los que hauran renunciat en los antecedents, com y també la disposició de aquest capítol, per a 
que mentres no sien informats del nou despaitg de sa magestat y ser aquell registrat en la Deputació, 
no pugan habilitar als que no lo hauran tret, com ni tampoch als officials del Sant Offici, menos que 
agen entregat una certificatòria treta en pública forma del Tribunal de la Inquizició, de haver effecti-
vament renunciat sos officis y que aquella estiga registrada en dita Casa de la Deputació, advertint 
també que, en cas de renunciar alguns de dits officials y després de feta la renunciació del offici, torna-
rà a exercir-lo lo mateix que·l haurà renunciat, que axò baste per la declaració de la simulació de dita 
renúncia, y en eix cas lo tal official reste inhàbil per a concórrer a caetero, no obstant qualsevol renu-
nicació que precehís, dexant en sa força y valor a dit capítol xxxvi, exceptat emperò de que baste re-
nunciar sos officis, los officials reals y del Sant Offci, un mes antes de la extracció de deputats y oydors 
per a concórrer en ella, per considerar-se axí convenient al curs de la bona administració de justícia. 
Plau a sa magestat. Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.

ConCessió de tres lloChs en las Bolças de deputats y oydors eCClesiàstiChs, lo un per lo BisBe  
y los altres dos per los Capitulars de la iglesia Cathedral de Celsona. Capítol lxix217

Per quant tots los bisbes y sos capítols del present Principat (exceptat lo de Celsona) tenen lloch 
fixos y certs en las bolças de deputats y oydors respective del present Principat, a saber és, los bisbes de 
deputats y los capítols de deputats y oydors, ademés de altres llochs volants en los quals poden concór-
rer y ésser insalculats tots los indivíduos de dits capítols, y sie molt conforme a tota rahó y justícia que 
lo bisbe de Celsona y son capítol tingan també llochs fixos y certs en ditas Bolças, com en las Corts  
de 1599 fou estatuhit y decretat, y que gozen de la matexa prerrogativa que gozan los demés bisbes y 
capítols del present Principat per concórrer en las Corts Generals, com los demés bisbes y capítols del 
present Principat, y altrament no poder-se considerar rahó en contrari. Per ço, la present Cort esta-
tuhex y ordena que de aquí al devant lo bisbe de Celsona que de present és y per temps serà sie insa- 
culat en la bolça de deputat ecclesiàstich del present Principat y dos capitulars del dit capítol de Celso-
na sien insaculats en las bolças de deputat y oydor ecclesiàstich, a saber és, un en la bolça de deputat y 

216. Capítols de cort..., p. 70-72.
217. Capítols de cort..., p. 158-160.
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altre en la de oydor; y que tots los dits capitulars o indivíduos de dit capítol sien capaces per poder 
ocupar y ésser insaculats en los llochs volants, si y conforme gozan de esta capacitat los capitulars de 
tots los demés capítols. Volent axí se serve en tot respecte de dita insaculació del bisbe y capítol  
de Celsona lo matex que se observa y ha observat respecte dels demés bisbes y capítols del present 
Principat. Y per ço ésser erigits tres nous llochs en ditas bolças de deputat y oydors ecclesiàstich res-
pective, a saber és, un de deputat per dit bisbe de Celsona, altre de deputat per un de dit capítol y altre 
de oydor ecclesiàstich per un dels capitulars de dit capítol. Plau a Sa Magestat. Don Ramon de Vilana 
Perlas, secretari.

novas preCauCions soBre matèria de insaCulaCió. Capítol lxxiii218

En consideració de que Sa Magestat (Déu guarde), ab son real decret de xxvi de janer del corrent 
any de 1706, és estat servit fer gràcia a la present Cort General, durant esta, y després de concluhida al 
consistori de deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya, de las insaculacions dels officis 
de deputats y oydors y demés del dit General, reposant las cosas concernents a las insaculacions predi-
tas en lo mateix estat y forma en que se trobavan en lo any 1639, havent-se també dignat de insinuar y 
encarregar que per via de capítol o capítols de cort se previnga la més practicable disposició per evitar 
tots los abusos y excessos en lo esdevenidor, y en atenció de què en diferents capítols del redrés de las 
antecedents Corts Generals ja se ha donat alguna providència y moltas precaucions per evitar abusos 
y excessos en la insaculació, com a cosa tant concernent a la utilitat pública, y assenyaladament en los 
capítols viii, xx y xc de las Corts del any 1599. Per ço, la present Cort estatuex y ordena que del die de 
sa conclusió en avant, en las insaculacions dels llochs y officis predits, sien inviolablement observats 
los dits capítols y tots los demés disposants acerca las insaculacions, mentres no sien derogats per altres 
capítols, o constitucions. Y declarant y en quant menester sie ajustant a aquells, estatuex també y or-
dena que los insaculadors degan y sian obligats en conciència a inquirir e informar-se, ab singular 
cuydado y ab tots los medis possibles, si las personas que se proposaran per ésser insaculadas en depu-
tats y oydors de Comptes y en tots los demés officis de la Deputació o qualsevol altres, per ellas hauran 
donat, ofert o promès donar diners o altre qualsevol cosa als deputats y oydors o a sas mullers, fills, 
parents y amichs, o altre qualsevol persona, per ells, per lo effecte de conseguir la proposició o insacu-
lació, y en cas de haver-i o poder constar a dits insaculadors de tal cosa, las ditas personas hagen de fer 
totalment repel·lidas y per a sempre inhàbils e incapaces de ser insaculada. No tenint obligació dits 
insaculadors de expressar la causa de la repulsa, satisfent a son càrrech y obligació ab la sola notícia 
certa extrajudicial que del predit hauran tingut. Y desitjant donar providència per lo effecte és sobre-
dit, estatueix, y ordena la matexa Cort que si los deputats y oydors de comptes que vuy són, y per temps 
seran, o algú de ells assoles, per rahó de dita proposició o insaculació rebran diner o altre cosa, o ac-
ceptaran offerta o promesa per via directa o indirecta, tant antes, com després de la insaculació, tant 
per si, com per medi de muller, y fills, y germans, parents, amichs y de qualsevol altre interposada 
persona, hagen de ser desinsaculats ipso facto, sian privats de son offici y tinguts perpètuament per 
inhàbils per obtenier offici algú de la Generalitat, y que aquella quantitat de diner o altre cosa de valor 
que per la proposició o insaculació hauran rebut los deputats y oydors, tant antes com després de dita 
insaculació, o qualsevol de ells assoles, se hage y dega aplicar a la Generalitat. Volent també incòrrian 
en las matexas penas, com dalt és dit dels deputats y oydors, tots los que facilitaran o mediaran, per 

218. Capítols de cort..., p. 166-169.
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medis de soborn, cominant algun dany o fer mala obra, o per interès. De tal manera que, si seran in-
saculats, se desinsaculen, y si no ho són, sien inhàbils per a fer-ho en qualsevols officis y càrrechs de la 
Generalitat. Plau a Sa Magestat. Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.

los insaCulats en las Bolsas de deputats, oydors y altres offiCis de la generalitat no poden ésser  
privats, suspesos, ni remoguts, sens preCehir legítima CogniCió de Causa. Capítol lxxiv219

Ítem, suplica a Vostra Magestat los tres braços de la present Cort que en conseqüència y major 
explicació de la mercè y gràcia que, acerca las insaculacions als officis de deputats y oydors de comptes, 
y demés de què se troban formadas bolsas, axí perpètuos com temporals, de la Casa de la Deputació y 
General de Cathalunya se ha dignat fer vostra magestat a dita Cort General, y després de sa conclusió 
y, no trobant-se convocada, als deputats y oydors que vuy són y per temps seran, sie de son real servey, 
ab lloació y aprobació de dita Cort, concedir, estatuhir y ordenar que las personas insaculadas, y que 
per temps se insacularan, en las ditas bolsas de deputats y oydors de comptes y demés officis del Gene-
ral no pugan ésser remogudas o extretas de ditas bolsas, ni impedidas de concórrer en ellas, o en cas de 
estar en actual exercici per haver sortejat, remogudas, privadas, ni suspesas dels officis, tant temporals, 
com perpètuos, sens precehir legítima cognició de causa, segons las Constitucions, capítols y actes de 
cort, [y] drets de la pàtria, fahedora, revocant qualsevols reservacions y decrets en contrari fins vuy fets 
per los sereníssimos predecessors de vostra magestat. Plau a Sa Magestat, sie observat lo contengut en 
lo present capítol. Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.

219. Capítols de cort..., p. 170-171.
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Document 12. Decret de Carles III de restitució del dret d’insaculació 
(30 de juliol de 1707)

s.f.r// Decret220 real en que la magestat del rey nostre señor, Carlos III, que Déu guarde, fa mercè  
de las insiculacions als brassos de la Cort General y, conclosa aquella, als deputats y oydors.

A los muy [amados] reverendos en Christo padres venerables, nobles amados y fieles nuestros,  
las personas que componéys el braço ecclesiástico de mi Principado de Catalunya.

Lugar del sello.
El rey. Muy reverendos en Christo, padres venerables, nobles, amados, fieles nuestros, las personas 

que componéys el braço ecclesiástico de Cortes d·este Principado. Al passo que vuestro zelo y fidelidad 
me hase experimentar el ancioso cuydado, proprio de vuestras obligaciones, con que entendéis cada 
día a mi real gratitud, no çessa mi desvelo en pensar los justos premios que de mi grandeza os consi-
dero condignos, para que eternisemos los effectos de mi real gratificación y vuestros méritos logren 
ahora, tan fidelíssimos vassallos, el consuelo de mis reales favores.

Por cuyos motivos determino (ratificando la merced que os hize, poniendo las insiculaciones de 
los oficios de deputados y oydores de qüentas y demás de essa Generalidad, con algunas reservas, en 
poder de los deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de este mi Principado) ampliar esta 
gracia, queriendo que vosotros durante las Cortes la goséis, y aquellas concluhidas, los dichos depu-
tados, //s.f.v// poniendo las cosas en el mismo estado del anyo mil seiscientos trenta y nueve, con la 
sola reserva de proveher, por una ves, los oficios de la Generalidad vacantes, o por muerte o ausencia, 
y expurgar las bolsas que se hallan en mi poder, llenándolas de suxetos que me parescan zelosos de mi 
servicio y vuestro bien. Y que solo yo pueda, por mi real decreto, [capacitar], si me pareciere, a los que 
fueren desansiculados. Y porque deseo demostraros que mi anelo se extiende aun más, assí a el bene-
ficio de vuestro sosiego y tranquilidad, que la assegura en todos los reynos, la rectitut, desinterés y zelo 
de los que goviernan los magistrados, he querido encargaros, como lo hago, dispongáis por medio del 
uno o más capítulos (que serán de mi grata y real acceptación), la más practicable disposición que 
evite los abusos y excessos que en el tiempo se pudieran cometer. Dada en Barcelona, a veinte y seis 
de enero de mil setecientos y seis años. Yo el Rey. Don Ramón de Vilana Perlas. In curiae secundo  
foleo xxix.

E semblant real despaig fou embiat al bras militar de dita Cort, lo qual és com se segueix:
El Rey, muy illustre. Illustres, egregios, nobles, magníficos, amados y fieles nuestros, las personas 

220. ACA-ARB, Generalitat, G-81/3.
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//s.n.r// que componéis el braço militar de Cortes de mi Principado de Cattalunya. Al passo que vues-
tro zelo, etc. Siat ut in antecedenti.

Et amb semblant real despaig fou enviat al bras real de dita Cort, lo qual és com se segueix:
El Rey. Illustres, amados y fieles nuestros, las personas que componéis el braço real de Cortes de 

este, mi Principado de Catalunya. Al passo que vuestro zelo, etc. Siat ut in remisso.
Disapte, a xxx de juliol mdccvii.
Los Excel·lentíssims y Fidel·líssims Senyors Deputats del General del present Principat de Catalu-

nya, ab intervenció dels Excel·lentíssims y Fidel·líssims Senyors Oydors de Comptes de dit General, lo 
militar absent de la present ciutat. Attenent que lo Rey Nostre Señor, que Déu guarde, ab son Real 
decret de data de vint-y-sis de janer del any mil set-cents y sis, fou servit fent gràcia a la Cort General, 
durant aquella y després de concluhida, al conssitori de deputats y oydors de comptes del General de 
Catalunya, de las insiculacions dels officis de deputats y oydors, y demés de dit General, reposant las 
cosas concernents a las preditas insiculacions en lo mateix estat y forma en què se trobarien en lo  
any 1639, reservant-se sa magestat lo expurgar, per una vegada, las bolsas dels subgectes zelosos de son 
real servey, com de dit real decret és de veúrer, que·s continuat en lo procés familiar de las Corts en dit 
any 1706. //s.n.v// Atenent més avant, que sa magestat, en virtut de dita reserva, ha passat ha la expur-
gació de ditas bolsas y nominació de nous subjectes en lloch dels desinsaculats, de forma que amb esta 
mutació y amb les insiculacions que se han fet, lo corrent trienni, per lo excel·lentíssim y fidel·líssim 
consistori, se troban novament insiculats la major part dels subgectes de ditas bolsas. 

Atenent també que en lo Llibre del Ànima se troban continuats molts llochs en les bolsas de depu-
tats y oydors per lo estament real, que foren anyadits, que de fet se tingué en lo any 1702, en virtut de 
un dels capítols del redrés. De manera que trobant-se los capítols recusats per les noves Corts, no pot 
hara dit Llibre de Ànima còmmodament servir, ans apar cosa molt convenient y útil lo fer-se de nou 
dit Llibre de Ànima, sens continuar los dits llochs anyadits.

Deliberan per ço, que sia fet novament lo dit Llibre de Ànima de las bolsas de deputats y oydors de 
comptes de lo General de Catalunya, y altre dels officis de la present casa dels quals se troban bolsas 
formadas. En los quals llibres se continuen las personas que vuy se troban ensaculadas a dits càrrechs 
de deputats y oydors, y demés officis sobre dits, en la forma que·s troban formats los Llibres de Ànima 
antichs.

Don Joseph de Novell y Nadal. Doctor Joseph Grau. Pere Vidal. Doctor Vicent Gomis. Joseph 
Baró y Durán.
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III. La nostra transcripció 

A fi de publicar la totalitat de la informació continguda en els llibres de l’ànima de la Diputació del 
General de Catalunya, l’edició que teniu a les mans incorpora la transcripció íntegra dels volums 
G-81/1 (corresponent a les insaculacions dutes a terme entre 1493 i 1612), G-81/5 (1654-1701), 
G-81/4 (1704-1707) i G-81/3 (1707-1714) de la sèrie «Generalitat» de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
així com una edició parcial del volum G-81/2 (en concret, de les insaculacions aprovades entre 1613  
i 1650), atès que aquest (en aquest punt, còpia del G-81/1) torna a contenir totes les inscripcions insa-
culatòries realitzades des de 1493. En aquest primer volum de la nostra edició, hi trobareu, doncs, la 
transcripció completa del contingut dels llibres, successivament renovats en funció de les atzaroses 
conjuntures polítiques de la nostra edat moderna. Un segon volum completarà aquesta obra i contin-
drà, tal com aleshores explicarem amb més precisió, la relació per ordre alfabètic de persones i llocs per 
tal de millorar i facilitar les possibilitats de consulta.

En les darreres pàgines d’aquest primer volum trobareu un índex toponímic relatiu al contingut 
estricte dels llibres transcrits, així com una taula d’equivalències entre els diversos volums dels llibres 
de l’ànima que permetrà al lector resseguir, si és el seu desig, qui ocupà successivament tots i cadascun 
dels llocs a les bosses d’oficis de diputats i oïdors al llarg de l’extens període de vigència del sistema 
insaculatori a la Diputació del General de Catalunya. 

D’acord amb els criteris més acceptats en l’edició actual dels textos d’època moderna, el nostre 
objectiu ha estat presentar-los de la manera més fidel possible als llibres originals. Aquesta obra res-
pecta escrupolosament la grafia original i regularitza exclusivament l’ús de majúscules i minúscules, 
així com l’accentuació. En alguns casos han estat separades les paraules que es trobaven juntes sense 
equivalència actual i s’ha fet servir el guionet i l’apòstrof d’acord amb les normes vigents. També hem 
emprat el punt volat en el cas de les escasses aglutinacions presents que no es troben recollides en la 
normativa actual. Els números de foli (assenyalant si es tracta de verso o recto) apareixen al marge 
esquerre seguits de dues barres inclinades (//). Puntualment, en les repeticions en la foliació, hem fet 
servir entre parèntesis la fórmula (bis). Escadusserament, quan la informació sobre els insaculats a la 
bossa ocupa més d’un foli, aquest s’indica, si es troba al mig del text, amb dues barres inclinades tant 
al davant com al darrere.

Hem desenvolupat les abreviatures sempre que ha estat possible i integrat entre claudàtors la in-
formació necessària per entendre alguns noms d’oficis que estaven repartits entre dos folis consecutius 
dels llibres (concebuts originalment per a una lectura conjunta), així com les paraules o lletres de 
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lectura dubtosa ([ ]). En canvi, les lletres sobreres s’han remarcat entre angles (< >). En la presentació 
material del text hem tingut cura de representar de la forma més fidel possible la distribució de les 
inscripcions, atorgant a cadascuna d’aquestes el caràcter de paràgraf sencer. La puntuació de l’original 
s’ha substituït per l’habitual en l’ús actual.

Desitgem que els criteris adoptats i la seva plasmació final facilitin l’aproximació dels usuaris 
d’aquesta obra a l’objectiu d’un coneixement exhaustiu del personal polític d’una institució clau en la 
nostra història nacional.
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IV. Transcripció dels llibres originals 

G-81/1221

Libre dels deputats e oïdors ensaculats dels tres staments del Principat de Cathalunya per la Cort Ge-
neral celebrada en lo monastir de Sancta Anna e dels que aprés han succehit per cascú d’ells, axí per 
mort com per transfferiment e mudament de stament.

1r//  Ensaculació feta a quatre del mes de noembre, any de la nativitat de Nostre Senyor mil quatre-
cents noranta-tres, per les persones eletes per la Cort General celebrada en lo monastir de Sancta 
Anna de la ciutat de Barcelona.
Les dignitats devall scrites són ensaculades per dignitats e no persones, car la persona qui obten-
drà cada una de aquells és hagut per ensaculat. E per ço se posen sens spay algú.

Deputats [eclesiàstics]
Archabisbe de Tarragona.
Bisbe de Barcelona.
Bisbe de Leyda
Bisbe de Gerona.
Bisbe de Tortosa.
Bisbe de Urgell.
Bisbe de Vich.
Bisbe de Elna.

1v// Deputats [eclesiàstics]
Lo il·lustre don Alfonso d’Aragó, prior de Casserres.
A iii del mes de dezembre any mdxx, per mort del dit il·lustre senyor, fou ensaculat frare Bernat 
Dezlor, abat de Sant Pere de Galligans.
A xv de abril de mdxxxviii, per mort del dit fra Barnat Dezllor, fou enseculat concordament 
mossèn Michel Puig, administrador o comendatari de la Verge Maria de Serrateix.
A xxviii de juliol any mdxxxxv, per promotió del dit mossèn Michel Puig en bisbe d’Elna, qui 
per rahó de la dita dignitat episcopal reste inseculat per lo capítol de cort, fou enseculat en aquest 
loch concordament mossèn Climent May, administrador o comendatari del monestir de la Verge 
Maria de Ripoll.

221. Inclou un índex alfabètic inicial dels insaculats.
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A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Climent May, és ensaculat concordament fra 
Onophre de Oluja, prior de Gualter.

2r// [Diputats] ecclesiàstichs
Mossèn Berenguer de Sos, prior de Mayà, archabisbe de Sàçer.
Dijous, a x del mes de març any mdii, per mort del dit mossèn Berenguer de Sos, fou ensaculat 
mossèn Steve Garret, prior de Flix e ardiaca de Borriol.
Dissapte, a v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Steve de Garret, fou 
ensaculat a sort mossèn Honorat d’Oms, abbat de Arles.
A xvii de agost any mdxxxx, per mort del dit mossèn Honorat Doms, fou enseculat concorda-
ment mossèn Joan Calvet, abat de la Real en la vila de Perpinyà.
A tres de abril any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Calvet, fou enseculat concordament 
don Carles Pau de Cardona, abat del Stany.
A iiii de juny any mdlxxiiii, per mort del dit don Carles Pau de Cardona, és ensaculat concorda-
ment com a comanador de la Spluga Calva fra Francesc Burguès, balliu de Mallorca, del orde de 
sant Joan.
A xxviii de janer de mdlxxv, per mort del dit fra Francesc Burguès, és enseculat concordament 
misser Francesc Serra, prior de Sant Salvador de Cugulles, del orde de sant Augustí, del bisbat de 
Gerona.
A xv de juliol de mdlxxxi, per mudament de stament de dit misser Francesc Serra, ara laic militar 
casat y ensaculat en diputat militar de la vegaria de Barcelona, és ensaculat concordament micer 
Stheve Puig, abbat del monestir de Nostra Senyora de la Reyal en la vila de Perpinyà, del orde de 
sant Agostí.
A xxx de janer de mdlxxxvii, per mort de dir micer Stheve Putig, és ensaculat concordament fra 
don Francesc Boteller y de Oliver, abbat de Poblet.
A xxv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit fra don Francesch Boteller y de Oliver, és enseculat 
concordament mossèn Joan Çafont, prior de Sant Pons, bisbat de Barcelona y canonge [de] dita 
seu de Barcelona.

2v// Deputats [eclesiàstics]
Don Ferrando d’Aragó, prior de Cathalunya.
Lo primer dia del mes de juliol any mil ccclxxxxv, per mort del dit don Ferrando d’Aragó, prior 
de Cathalunya, fou ensaculat fra Johan d’Argençola, comanador del Masdéu.
Dimarts, a xviiii del mes de octubre any mdi, per mort del dit frare Joan d’Argençola, fou ensa-
culat don Jaume de Cardona, comendatari del priorat de Sanct Lorens de Marunys.
A xi del mes de deembre any mil diii, en loch del dit don Jaume de Cardona, qui era en la matrícula 
de deputats eclesiàstichs, ensacularen fra Fferrando Durall, comenador de la Spluga de Francolí. E 
lo dit don Jaume és en matrícula de militars per mutació de stament e ordinació de la Cort General.
A xx del mes de juliol any mil dvi, per mort del dit frare Fferrando Durall, fou ensaculat frare 
Johan Ferrer, comenador de Ayguaviva.
A xvii del mes de octubre del any mil dxxvii, per mort del dit frare Joanot Ferrer, concordament 
ensacularen lo reverendíssimo senyor don Enrich de Cardona, arcabisbe de Montreal, com abbat 
del monestir de Sanct Cugat del Vallès.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit don Enrich de Cardona, fonch ensaculat 
don Pere Quexal, abbat de Poblet.
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A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit don Pere Quexal, fou enseculat concorda-
ment fra Pere Àngel Dezpuig y Farrer, abat de Sanct Cugat del Vallès.
A xxii del mes de noembre any mdlviii, per mort del dit fra Pere Angell Dezpuig y Farrer, fonch 
enseculat concordament fra Gaspar Farrer, prior de Cathalunya.
A xxviiii del janer any mdlxiii, per mort del dit fra Gaspar Farrer, fonc enseculat a la sort don 
Miquel Aymeric, abat de la Verja Maria de Lavatx.
A xv de juliol de mdlxxxxvi, per haver dexat don Miquel de Aymeric lo abbadiat de Lavaix y ser 
ara abbat de Sant Cugat de Vallers, és ensaculat de nou segons forma del nou redrés lo mateix don 
Miquel de Aymeric, com abbat de Sant Cugat de Vallers.

3r// [Diputats] eclesiàstichs
Ffrare Diomedes de Vilaragut, castellà d’Amposta.
A xv del mes de janer any mil dvi, per mort de dit frare Diomedes de Vilaragut, fou ensaculat lo 
ínclit don Joan d’Aragó, castellà de Amposta.
A xiiii del mes de juliol any mil dxxviii, per mort del dit don Joan d’Aragó, fou ensaculat  
lo reverend micer Joan May, comendatari del monestir de Sanct Benet de Bages, del bisbat de 
Vich.
A xxiii de deembre mdxxxi, per mort del dit micer Joan May, fonch ensaculat a sort lo reverend 
miçer Bernat Rovira, abat del Stany.
A tres de Març any mdxxxxi, per mort del dit misser Barnat Rovira, fou enseculat a la sort don 
Joan de Aragó, abat de Solsona.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit don Joan de Aragó, és ensaculat concordament fra 
don Miquel de Alentorn, del orde de sant Joan de Hierusalem, comanador del Masdéu, bisbat 
d’Elna.
A xv de maig de mdcx, per mort de dit fra don Miquel de Lentorn, és ensaculat concordament fra 
Miquel de Junyent, del orde de sant Joan de Hierusalem, comanador de Térmens.

3v// Deputats [eclesiàstics]
Don Ffederich de Porthogal, abbat de Ripoll.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per mort del dit don Federich de Portugal, fou enseculat 
concordament fra Jaume Crespa, monjo y camarer de Sanct Cugat de Vallès.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit Jaume de Rocacrespa, fonc enseculat con-
cordament fra Anthoni Coll, prior y camarer de Roses.
A viiii del més de janer any mdlxvi, per mort del dit fra Antoni Coll, fonc enseculat concor- 
dament don Loís de Cervelló, abat de Sant Cugat de Vallers.
A xxv de setembre mdlxxiii, per mort del dit don Luys de Cervelló, fonch enseculat concorda-
ment fra Gaspar de Vallgornera, abat de del [sic] monestir de Sant Pere de Roda.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit fra Gaspar de Vallgornera, és ensaculat concorda-
ment mossèn Jaume de Agullana, ardiacha major y canonge de Gerona, prior comendatari de 
Santa Maria de la Lacuna del orde de sant Benet en la diòcesi de Barcelona.

4r// [Diputats] eclesiàstichs
Ffrare Miquel Sampsó, abbat de Sanct Salvador de Breda.
A xiii del mes de janer mil dviii, per mort del dit frare Miquel Sampsó, fou ensaculat frare Ffran-
cesch Albanell, abbat de Sant Lorens.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   125 20/03/15   09:06



126 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A viiii del mes de març, any mil dxxx, per mort del dit frare Francesch Albanell, fou ensaculat fra 
Ugo Joan de Copons, comendador del Masdéu e de Tor[r]es.
A x del mes de maig del any mil dxxxi, per mort del dit fra Joan Ugo de Copons, fou ensaculat a 
sort fra Jaume Rich, abat de Ripoll.
A xxii del mes de agost any mil dxxxiiii, per promoció feta del dit fra Jaume Rich en bisbe de 
Elna, e per rahó de la dita dignitat, resta ensaculat per capítol de cort, fonch ensaculat en aquest 
loch fra Joan de Montsuar, comenador de Vallfogona, del orde de sanct Joan de Hierusalem.
A xxi de març any mdli, per mort del dit fra Joan de Montsuar, fou enseculat a la sort don Barnat 
de Cardona, abat de Gerri, del orde de sanct Benet.
A xxv del mes de agost any mdlvii, per mort del dit don Bernat de Cardona, fonc enseculat con-
cordament don Parot de Castellet, prior de Sanct Miquel Dezfay.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per promotió del dit don Parot de Castellet en bisbe d’Ur-
gell, qui per rahó de la dita dignitat episcopal reste enseculat per lo capítol de cort, fonc enseculat 
a la sort mossèn Miquel Cordelles, abat de Sanct Genís de Fontanes.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Miquel Cordelles, fonc ensecu-
lat concordament fra Martí Johan de Caldés, prior de Sant Mersal de Monseny.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit fra Martí Joan de Calders, és ensaculat concordament, 
segons forma del nou redrés, misser Jaume Cordelles, prior de Sant Pere del Mont, bisbat de Vic, 
canonge de Barcelona.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Jaume Cordelles, és ensiculat concordament con-
forme lo nou redrés misser Miquel Palmerola, abat de Nostra Senyora de Jau.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Miquel Palmerola, fra Francesc de Pons, abbat de 
Nostra Senyora de Ripoll.
A xv de maig222 mdcxii, per mort de dit fra Francesch de Pons, és enseculat concordament fra 
Joan Baptista de Calders, paborde del monestir de Sant Cugat.

4v// Deputats [eclesiàstics]
Ffrare Pere de Mendoça, abbat de Sanctes Creus.
A viii del mes de juny de mdxviiii, per mort del dit frare Pere de Mendoça, fou ensaculat lo ve-
nerable don Joan de Requesens, abbad de Scarp.
A xxvii del mes de agost any mil dxxiiii, per mort del dit Joan de Requesens, fou ensaculat con-
cordablament frare Miquel Sampsó, abbat de Sanct Salvador de Brea.
A iii de abril any mdxxxxiiii, per mort del dit fra Michel Samsó, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Giginta, comendatari del monestir de la Verge Maria de Mer, del orde de sanct 
Benet.
A xiii de noembre mdlxxiiii, per mort de dit mossèn Francesc Giginta, és enseculat concorda-
ment mossèn Miquel Agullana, prior de Sant Pere de Tarraça.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Miquel Agullana, és enseculat concordament 
fra don Federich Mecha, del orde de sant Joan de Hierusalem, comenador de Vilafrancha de Pa-
nadès.
A xv de maig mdciii, per mort de dit fran don Phederich Meca, és enseculat concordament fra 
Joan de Guardiola, abbat de Sant Salvador de Breda.

222. A continuació, ratllat, «1612».
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5r// [Diputats] eclesiàstichs
Ffrare Nicholau Lor, abbat de Sanct Pere de Gallicants.
A xi del mes de juny any mil dxiiii, per mort de ffra Nicolau Lor, abbat de Sanct Pere de Galligants, 
fou ensaculat per deputat ffrare Ramon Marquet, comanador del Masdéu, del orde de sant Johan.
A xxviiii del mes de abril any mil dxxviiii, per mort del dit frare Ramon Marquet, fonc ensacu-
lat fra Francí Ferrer.
A xii de novembre mdl, per mort de dit fra Francí Farrer, fou enseculat concordament fra Onofre 
de Monsuar, comanador de la Spluga Calva.
A viiii de març mdlxxi, per mort de dit fra Honofre de Monsuar, fonch enseculat concordament 
don Bernat de Cardona, abbat de Camprodon.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per haver deixat don Bernat de Cardona lo abbadiat de Camprodon, 
y ésser ara abbat de Sant Miquel de Cuixà, és ensaculat de nou segons forma del nou redrés lo 
mateix don Bernat de Cardona, abbat de Sant Miquel de Cuxà.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit don Bernat de Cardona, és enseculat concordament fra 
Ramon de Olmera, comanador de la religió de sant Joan, de la encomanda de Tortosa.

5v// Deputats eclesiàstics
Ffrare Bernat de Rocacrespa, abbat de Sanct Ffeliu de Guíxols.
A x del mes de maig mil dviii, per mort del dit ffrare Bernat de Rochacrespa, fou ensaculat Ffrare 
Gabriel Miquel, abbat de Gerri.
A xxii del mes de abril any mil dxxiii, per mort del dit frare Gabriel Miquel, fonch ensaculat lo 
reverent frare Gabriel Camp, abbat de Sarrateix, comendatari de la dita abbadia.
A xviii del mes de març, any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Gabriel Camp, fonch ensacu-
lat fra Miquel Ferrer, comenador de Barbens.
A xxiii de agost del any mdlii, per mort del dit fra Michel Farrer, fou enseculat a la sort mossèn 
Joan Sobrino, abat de Àger.
A iiii de novembre mdliii, per mort del dit mossèn Joan Sobrino, fou enseculat concordament 
don Joan de Aragó, prior comendatari del monestir de Sanct Pere de Casserres, del bisbat de Vich.
A xxvi del mes d’abril del any mdlxi, per mort del dit don Joan d’Aragó, fou enseculat concor-
dament fra Antoni Rocha, monio del monestir de Sanct Pere de Rodes e prior del monestir de la 
Verja Maria de Panisàs, del bisbat d’Elna.
A xiii del mes de maig del any mdlxiiii, per privatió per los senyors diputats, ab sentèntia feta lo 
dia de air, de la persona de fra Antoni Roca, enseculen concordament fra Johan de Calders, abat 
de Roses.
A xxviii de janer mdlxxvi, per mort de dit fra Joan de Calders, és ensaculat concordament fra 
don Francesc de Remolins, del orde de sanct Joan de Hierusalem, comanador del Masdéu.
A viii de juny mdlxxvii, per mort de dit fra don Francesc de Remolins, és ensaculat concorda-
ment fra Phelip Quintana, abbat de Sant Andreu de Sureda, bisbat de Elna.
A xxi de juny mdlxxx, per mort de dit fra Phelip Quintana, és ensaculat concordament mossèn 
Luís Joan Villeta, prior del monestir de Santa Maria de Togores, del orde de sant Benet, de la diò-
cesi de Barcelona, canonge de Barcelona.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Luís Joan Villeta, és ensaculat concordament 
misser Raphael de Rovirola, prior comandatari de la Verge Maria de Manlleu, del orde de sant 
Agostí, de la diòcesi de Vic, canonge de Barcelona.
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A xv de maig mdciiii, per promotió de dit misser Rafel de Rovirola en bisbe de Barcelona, és 
enseculat concordament conforme lo nou redrés fra Bernat Roger, prior del monestir de Sant 
Cugat de Vallès.
A xv de maig mdcvii, per mort del dit fra Bernat Roger, és enseculat concordament fra Francesc 
Senjust, abbat de Arles, del orde de sant Benet.

6r// [Diputats] eclesiàstichs
Mossèn Cristòfol de Gualbes, prior de Sancta Anna.
A xxvii del mes de juliol mil dvii, per mort del dit mossèn Christòfol de Gualbes, prior de Sanc-
ta Anna, fou ensaculat frare Ffrancesch Castelló, comenador de Çelma.
A xiiii de juliol any mdxxxvii, per mort del dit fra Francesch Castelló, fou enseculat concorda-
ment don Nofre de Lordat, abat o administrador perpetu del abadiat de Sanct Serni de Tavèrnoles.
A xiii de octubre mdxxxvii, per mort del dit don Nofre de Lordat, concordament és estat ense-
culat mossèn Baldili Amnyo, per prior comendatari de l’abadiat de Sancta Maria de Iau, ordinis 
Sancti Barnardi, Elnensi diocesis.
A xxii de setembre mdlii, per mort del dit mossèn Baldiri Amnyo, fou enseculat concordament 
don Michel de Tormo, prior comendatari del monestir de Sancta Maria del Castell de Besalú, del 
orde de sanct Agostí, Gerundensi diocesis.
A xv de maig mdc, per mort de dit don Miquel de Torme, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés fra Àngel Ivallar, abat de Serratex, del orde de sant Benet.

6v// Deputats [eclesiàstics]
Ffrare Bernat Guerau de Requesens, comanador de Granyena.
A xviiii del mes de dezembre any mdxvi, per mort del dit fra Bernat Guerau de Requesens, ensa-
cularen concordament don Luís de Cardona, abbad comendatari de Solsona.
A iii del mes de febrer any mil dxxx, per quant lo dit senyor don Luís de Cardona és ara bisbe  
de Barcelona, e per rahó de la dignitat reste ya ensaculat, concordablament en loch seu fonch 
ensaculat mossèn Guillerm Ramon de Monrodon, comendatari del abbadiat de Sanct Quirc de 
Colera, del orde de sanct Benet, del bisbat de Gerona.
A xxiii del mes de dehembre any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Guillem Ramon de Monra-
don, fou enseculat concordament mossèn Michel Agullana, comendatari del abadiat de Sanct 
Joan ces Abadesses.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit mossèn Miquel Agullana, és ensaculat concorda-
ment fra don Antic de Cabrera, comanador del Temple en Tortosa, del orde de sant Joan.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit fra don Antic de Cabrera, és enseculat concordament con-
forme lo nou redrés fra Luís de Lentorn, abat de Serratex.

7r// [Diputats] eclesiàstichs per Tarragona
Micer Ffrancí Vicens, prior de Tarragona.
A xxviii del mes de març any mil dxxiii, per mort del dit micer Francí Vicens, fonch ensaculat 
don Galceran Ycart, canonge e sacristà maior de Tarragona.
A v del mes de juny any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Galceran Ycard, fonch ensaculat 
mossèn Balthazar Terré, canonge de Tarragona.
A xxvi de març mdl, per mort del dit mossèn Baltasar Tarré, fou enseculat concordament mos-
sèn Galceran de Gravalosa, canonge de Tarragona.
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A viiii del mes de janer del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Galseran de Gravalosa, fonc 
enseculat concordament mossèn Bernat Cerdà, canònie de Gerona.
A xii de agost mdlxxvii, per mort de dit mossèn Bernat Cerdà, és ensaculat concordament mos-
sèn Gregori Avinyó, canonge y sacristà maior de Gerona.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Gregori Avinyó, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc Oliveres, canonge de Gerona.
A xxviii de abril mdlxxxvii, fou enseculat mossèn Hieroni Terçà, ardiaca de Culla, canonge de 
la seu de Tortosa y perquè estave assentat avant per la seu de Gerona y entra com a lloch volant y 
en dita iglésia no y ha vuy ningún canonge enseculat, per ço s’és mudat assí com a lloch també 
volant per desliberació dels senyors deputats de 19 de maig MDC.

7v// Deputats [eclesiàstics] per Tarragona
Mossèn Pere Vínies, vicari general de Tarragona.
A xxi del mes de febrer any mdxvii, per mort del dit mossèn Pere Vinyes, fou ensaculat en depu-
tat mossèn Bernat de Corbera, en deputat canonge de Barchinona e ardiaca de Tarragona.
A xxviiii del mes de abril any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Bernat de Corbera, fonch 
ensaculat mossèn Joan Piquer, prior d’Orguenyà e canonge de Urgell.
A xxiii de maig any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Piquer, a la sort fou enseculat mossèn 
Luys Monsuar, canonge de Leyda.
A xx de març any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Luys Monsuar, concordament fou ense-
culat mossèn Onofre de Copons, canonge de la seu de Tarragona.
A tres de febrer mdlii, per mort del dit mossèn Onofre de Copons, fou enseculat concordament 
mossèn Baltasar de Castellbell, canonge de Leyda.
A xi del mes d’abril any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Baltasar de Castabell [sic], fonc ense-
culat concordament mossèn Pere Raboster.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Pere Raboster, fonch inseculat concordament mossèn 
Anthoni Joan Dalgado, canonje de Tarragona.
A xxii de maig mdlxxviii, per mort de dit mossèn Anthoni Joan Dalgado, és ensaculat concor-
dament mossèn Rafel Doms, canonge y ardiacha maior de Tarragona.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Rafel Doms, és enseculat concordament 
mossèn Miquel Joan Fivaller, ardiacha de Vilaseca y canonge de dita seu.

8r// [Diputats eclesiàstics] per Barcelona
Micer Jaume Fiella, degà de Barçelona.
A dos del mes de octubre del mil dxxii, per mort del dit micer Jaume Fiella, fou ensaculat a sort 
en aquest loch en deputat mossèn Francesch Franch, canonge de Barcelona.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per mort del dit mossèn Francesch Franch, fonch enseculat 
concordament mossèn Onofre Jordà, ardiaca de Borriol y canònie de Tortosa.
A xxi de juny mdlxxx, per mort de dit mossèn Onofre Jordà, és ensaculat concordament mossèn 
Joan Vila, canonge de Barcelona.
A xv de maig mdlxxxxvii, per promotió de dit Joan Vila en bisbe de Vic, és ensaculat concorda-
ment mossèn Federic de Serrià, canonge de Barcelona.

8v// [Diputats] eclesiàstichs per Barcelona
Micer Fferrer de Gualbes, artiacha de Vallès.
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A viii del mes de març mil diiii, per mort del dit micer Ferrer de Gualbes, fou ensaculat micer 
Galceran Albanell.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit micer Galceran Albanell, fou ensaculat per 
deputat, concordablament, mossèn Johan Margarit, canonge de Barchinona e ardiaca maior de 
Gerona.
A xxii d’agost any mil dxxxiiii per promoció feta del dit mossèn Joan Margarit en bisbe de Ge-
rona, per rahó de dita dignitat, reste ensaculat per capítol de cort, fonch ensaculat lo honorable 
micer Joan Solsona, canonge de Barchinona.
A iiii de febrer any mdxxxx, per mort del dit micer Joan Solsona, concordament fou enseculat 
mossèn Joan Soleres, canonge de Gerona.
Al primer del mes de desembre any mdlxvii, per mort de dit mossèn Joan Sollers, fonc enseculat 
concordament mossèn Gaspar de Queralt, canònie de la seu de Urgell.
A xii de janer mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Gaspar de Queralt, és ensaculat concordament 
mossèn Jaume Miró, canonge de la seu de Tortosa.

9r// [Diputats eclesiàstics] per Leyda
Micer Johan Ffrancesch Olivó, canonge e canceller de Lleyda.
A x del mes de maig mil dviii, per mort del dit micer Johan Ffrancesch Olivó, fou ensaculat mos-
sèn Gabriel Rovira, ardiaca de Ribagorça.
A xviii del mes de setembre mil sinch-cents sexanta tres, per mort del dit micer Francesch Solso-
na, fou enseculat mossèn Miquel de Alzinelles, canonge de Leyda.
A xxv de setembre mdlxxiii, per mort de dit mossèn Miquel de Olzinelles, fonch enseculat con-
cordament misser Luys de Copons, canonge de Leyda.
A xv de matig mdxxxxi, per haver dit misser Luís de Copons renuntiat lo canonicat que tenia en 
dita seu, per lo qual estava ensaculat, és ensaculat concordament segons forma de dit nou redrés 
don Honofre de Alentorn, canonge de la mateixa seu de Leyda y ardiacha de Benasc.

9v// Deputats [eclesiàstics] per Gerona
Mossèn Pere Terrades, sacristà maior de Gerona.
Lo derrer del mes de juliol mil cccclxxxxiii, per mort del dit mossèn Pere Terrades, fou ensacu-
lat mossèn Jordi Çarriera, canonge de Gerona.
A iii del mes de desembre any mdxx, per mort del dit mossèn Jordi Çarriera, fou ensaculat mos-
sèn Jordi Johan de Citjar, canonge de Gerona.
A xviii de setembre any mil dxxi, per mort del dit mossèn Jordi Joan de Citjar, fou ensaculat 
concordablament mossèn Pere de Cartellà, canonge de Girona.
A xxv de janer any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Pere de Cartellà, fou enseculat mossèn 
Pere Lobet, canonge de Gerona.
A xviii de juny any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Lobet, concordament fou enseculat 
mossèn Jaume Cassador, canonge de Gerona.
A iii de agost any mdxxxxvi per promotió del dit mossèn Jaume Cassador en bisbe de Barchino-
na, qui per rahó de la dita dignitat episcopal, reste enseculat per capítol de cort, fou enseculat 
concordament mossèn Jaume Cerveró, canonge y ardiaca de Tortosa.
A xxviiii de setembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Jaume Cerveró, fou ensaculat concor-
dament, mossèn Matheu Miró, canonge de la seu de Tortosa.
A xxviii de abril mdlxxxvii, en virtut de sentèntia de misser Gaspar Rovira y misser Guillem Jo-
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seph Mur, doctors en drets, feta per comissió de la última Cort, publicada a v de octubre proppas-
sat, en la causa en dita Cort General introduïda, entre mossèn Hierònym Terçà, ardiaca de Culla y 
canonge de Tortosa, y dit mossèn Matheu Miró, sobre la prop precedent ensaculatió, y en virtut 
de provisió de execució de dita sentèntia feta per los assessors del General y dits comissaris a xiiii 
del passat, desensaculant lo dit mossèn Matheu Miró de dit loc de deputat ecclesiàstic, és ensaculat 
en lo matex loc lo dit mossèn Hierònym Terçà, ardiacha de Culla y canonge de dita seu de Tortosa.
Lo dit mossèn Hieroni Terçà, per desliberació de xviii de maig mdc, s’és mudat en lo lloch vo-
lant de la seu de Tarragona que y estave enseculat mossèn Francesc Oliveres, canonge de Gerona, 
qui és mort.
A xv de maig mdc, per mort de dit mossèn Francesc Oliveres, és enseculat concordament segons 
forma de nou redrés mossèn Narcís Masdéu, canonge y tresorer de Gerona.

10r// [Diputats eclesiàstics] per Tortosa
Mestre Martí Enneco, artiacha maior.
A xxii del mes de setembre mil dviii, per mort del dit mestre Martí Enyego, fou ensaculat mos-
sèn Luch Ferrando, canonge e cabiscol de Tortosa.
A xxviii de maig mil dxxviii, per mort del dit mossèn Luch Ferrando, fonc enseculat mossèn 
Francesch Oliver, canonge e prior de la seu de Tortosa.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per mort del dit mossèn Francesch Oliver, fonc enseculat 
a la sort mossèn Antoni Pau Boquet, canònie de la seu de Urgell.
A xiii del mes de abril any mdlxii, per quant ha constat als senyors diputats que lo dit mossèn 
Francesc Oliver no és mort, ans és viu, fonch desenseculat lo dit mossèn Antoni Pau Boquet e per 
ço reste enseculat en son loc lo dit mossèn Francesc Oliver.
A xvii del mes de maig del any mdlxv, per mort del dit mossèn Francesc Oliver, fonc enseculat 
concordament don Pedro Oliver, canònie y cabiscol de dita seu de Tortosa.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per mort de dit don Pedro Oliver, és ensaculat concordament 
mossèn Matheu Miró, ardiacha de Corbera, canonge de dita seu de Tortosa.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit Matheu Miró, és enseculat conforme lo nou redrés mossèn 
Pere Stor, ardiaca de Corbera y canonge.

10v// [Diputats] eclesiàstichs [per] Tortosa
Micer Johan de Soldevila, thesorer de Tortosa.
A xxvi del mes de setembre mil dii, per mort del dit micer Joan de Soldevila, fou ensaculat per 
deputat mossèn Felip Claver, canonge e cabiscol de Tortosa.
A xxiii del mes de agost any mil diiii, per mort del dit mossèn Felip Claver, fou ensaculat per 
deputat micer Sanxo Asquera, canonge e prior claustrer de Tortosa.
A iii del mes de desembre any mdxx, per mort del dit micer Sanxo Asquera, fou ensaculat per 
deputat mossèn Stheve Dolzinelles, canonge de Leyda.
A vii del mes de desembre any Mil dxxvi, per mort del dit mossèn Steve Dolzinelles, fonch en-
saculat concordablament mossèn Dionís Carcassona, canonge de Leyda.
A xxiiii de agost mdxxxxii, per mort del dit mossèn Dionís Carcassona, fou ensaculat concor-
dament mossèn Michel Benet Dezcoll, canonge de Barcelona.
A viiii de setembre del dit any mdxxxxii, per quant ha constat als senyors deputats que lo dit 
mossèn Dionís de Carcassona no és mort, ans és viu, fou desanseculat lo dit mossèn Michel Be-
net Descoll, e perçò reste enseculat en son loch lo dit mossèn Dionís de Carcassona.
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A xxv de setembre any mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Dionís Carcassona, fou enseculat 
concordament mossèn Anthoni Sibil, canonge de Barcelona.
A xxvi de març de mdl, per mort del dit mossèn Dionís de Carcassona, en virtut de letres de la 
darrera Cort y de la sentència donada en consistori, no obstant la dita enseculació del dit Antho-
ni Sibil quòndam, fou enseculat mossèn Archàngel Mercader, canonge de la seu de Barcelona.
A xxvi del mes de setembre del any mdlxv, per mort del dit mossèn Arcàngel Mercader, fonc 
enseculat concordament micer Pere Pau Çaragossa, canònie de la seu de Barcelona.
A xxviiii del mes de abril any mdlxviii, per mort del dit misser Pere Pau Çaragossa, fonc ense-
culat concordament mossèn Miquel Bonet, canònie de Barcelona.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit mossèn Miquel Bonet, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Pere Pau Cassador, canonge de Barcelona.

11r// [Diputats eclesiàstics] per Urgell
Mossèn Martí Johan de Foxà, artiacha de Andorra.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit mossèn Martí Joan de Foxa, fou ensaculat 
per deputat concordablament mossèn Anthoni Porquet, canonge de la seu de Urgell.
A xiiii del mes de febrer any mdxxi, per mort del dit mossèn Porquet, fou ensaculat mossèn 
Miquel Vedrenya, canonge de Urgell.
A xxvii de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Miquel Vedrenya, fou ensaculat mos-
sèn Johan Pasqual, canonge d’Urgell.
A v de març any dxxxxv, per mort del dit mossèn Joan Pasqual, fou enseculat concordament 
mossèn Diego Talavera, canonge de Urgell.
A xx de juliol dit any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Diego Talavera, fou ensaculat a la sort 
don Joan de Pinós, canonge d’Urgell y ardiaca de Cerdanya.
A xviii de novembre mdlii, per mort del dit don Joan de Pinós, fou enseculat concordament 
misser Joan Doms, canonge y cabiscol de la seu d’Urgell.
A xxviiii de fabrer mdlvi, per mort del dit misser Joan Doms, fou enseculat concordament 
mossèn Onofre Gomis, canonge y cabiscol de la seu d’Urgell.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit mossèn Honofre Gomis, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Honofre de Pons, canonge y sacristà de dita seu d’Urgell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit Onofre de Pons, és enseculat conforme al nou redrés mos-
sèn Jaume Morer, canonge de dita seu.

11v// Deputats eclesiàstichs per Vich
Mossèn Jordi Sanç, sacristà maior de Vich.
A xi de març any mil dxxv, per mort del dit mossèn Jordi Sanç, fou ensaculat mossèn Francesch 
Vivet, canonge de Vic.
A xviiii de juny any mdxxxx, per mort del dit mossèn Francesch Vivet, concordament fou en-
seculat mossèn Joan Onofre de Junyent, canonge de Vic.
A xxx del mes de juliol any mdlxi, per mort del dit mossèn Joan Onofre de Junyent, fonc en- 
seculat a la sort mossèn Jaume Beuló, canònie de Vic.
A xx de decembre mdlxxxvi, per mort de dit mossèn Jaume Beuló, és ensaculat concordament 
mossèn Pere Beuló, son germà, canonge de Vic.
A xxvi de marts mlxxxvi, per mort de dit mossèn Pere Beuló, és ensaculat concordament mis-
ser Montserrat Granollacs, doctor en drets, canonge de Vic.
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A xv de matig mdlxxxviii, per haver dit misser Montserrat Granollacs renunciat dit canonicat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés lo doctor mossèn Saldoni Bonet, canon-
ge y cabiscol de Vic.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Saldoni Bonet, és ensaculat mossèn Segimon 
Ferreres, canonge y sacristà de Vic.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Segimon Ferreres, és ensaculat segons forma de nou 
redrés mossèn Antoni Vila, canonge de Vic.

12r// [Diputats eclesiàstics] per Elna
Mossèn Luys Desplà, succentor de Elna.
A xxvii del mes de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Luys Dezplà, fou ensaculat 
mossèn Miquel Martí, canonge d’Elna.
A xxiii de maig any mdxxxii, per mort del dit mossèn Miquel Martí, fonch ensaculat concorda-
blament en son loch mossèn Miquel Doms, canonge e sacristà de la dita ecclesia d’Elna.
A vii de novembre mdlxxv, per mort de dit mossèn Miquel Doms, és ensaculat concordament 
mossèn Damià Balle, canonge d’Elna.
A xxi de juny mdlxxx, per mort de dit mossèn Damià Balle, és ensaculat concordament mossèn 
Francesc Belleró, canonge d’Elna.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Francesc Balleró, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Delpàs, canonge de dita seu.

12v// Oydors de comptes [eclesiàstics] per Tarragona
Mossèn Dionís Verdú, degà de Tarragona.
A xxviii del mes de maig any Mil dxxx, per mort del dit mossèn Dionís Verdú, fou ensaculat 
mossèn Francesch Soldevila, canonge de Tarragona.
A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit Francesch Soldevila, fou enseculat a la sort 
mossèn Barthomeu Foramà.
A viii del mes de març de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Barthomeu Foramà, fonc ense-
culat concordament mossèn Antoni Johan Dalgado.
A viiii de mars mdlxxi, lo dit mossèn Anthoni Joan Dalgado fonch enseculat per deputat e  
fonch enseculat en hoydor don Alexandre de Ycart, canonje y hospitaler de Tarragona.
A xv de sembre mdlxxxiii, per mort de dit don Alexandre de Icart, és esaculat concordament 
micer Andreu Luís Gili, canonge [de] dita seu.
A xv de maig mdlxxxviii, per mort de dit micer Andreu Luís Gili, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Miquel Joan Fivaller, ardiacha de Vilaseca y canonge de 
Tarragona.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Miquel Joan Fivaller de hoydor en 
deputat, és enseculat concordament misser Joan Luís Doms, ardiacha mayor y canonge de dita seu.

13r// [Oïdors eclesiàstics per] Tarragona
Mossèn Luys Munyós, artiacha de Sanct Lorens.
A xx del mes de juliol del any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Luys Monyós, fou ensaculat 
mossèn Anthoni Jultrú, canonge de Tarragona.
A xxxvii del mes de gener any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Anthoni Jultrú, fonch en-
saculat a sort en aquest loch mossèn Francesch Mayà, canonge de Tarragona.
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A xxviii del mes de maig mil dxxx, per mort del dit mossèn Francesch Mayà, fou ensaculat 
mossèn Pere Comes, canonge de Tarragona.
A xxxi de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Pere Comes, fou enseculat a la sort 
mossèn Joan Ximèniz, canonge y prior de Tarragona.
A xxiiii del mes de octubre del any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Johan Ximènez, fonc en-
seculat concordament mossèn Rafel Lorens, canònie de Tarragona.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Rafel Llorens, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés don Gabriel Cassador, canonge de dita seu y ardiacha de Sant Fructuós.
A xv de juliol mdcii, per mort de don Gabriel Cassador, és enseculat conforme lo nou redrés 
mossèn Jaume Grau, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Jaume Grau, és enseculat mossèn Pau Campana, 
canonge y hospitaler de dita seu.

13v// Oydors [eclesiàstics] per Tarragona
Mossèn Miquel Albanell, infermer.
A xxvii de març any mdxx, per mort del dit mossèn Miquel Albanell, fou ensaculat mossèn  
Johan Ximèniz, canonge de Tarragona.
A xi del mes de octubre del any Mildxxxv, per mort de mossèn Joan Ximèniz, prior y canonge 
sobredit, fonch extret a sort y ensaculat mossèn Onofre de Biure, canonge y thesorer de Tarra-
gona.
A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Onofre de Biure, fou enseculat con-
cordament mossèn Galceran Gravalosa.
A xxvi de març mdl, per transferiment del dit mossèn Galceran de Gravalosa de oydor en dipu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Barnabé Monyós, canonge de Tarragona.
A xxiiii del mes de febrer any mdlxviii, per mort del dit mossèn Barnat Monyós, fonc enseculat 
concordament mossèn Rafel Doms, canònie y ardiaca de Tarragona.
A xxii de maig mdlxxviii, per transferiment de dit mossèn Rafel Doms de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament don Perot Terré, canonge de Tarragona.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per mort de dit don Perot Terré, és ensaculat concordament don 
Christòphol de Queralt, canonge de Tarragona.

14r// [Oïdors eclesiàstics per] Tarragona
Mossèn Jaucme Campaner, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú 
ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

14v// [Oïdors] eclesiàstichs [per] Tarragona
Mestre Johan Puiol, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú ensa-
culat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

15r// [Oïdors eclesiàstics] per Barcelona
Mossèn Luys Sirvent, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú ense-
culat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

15v// Oydors de comptes [eclesiàstics per Barcelona]
Mossèn Berenguer Vila, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú 
ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.
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16r// [Oïdors] eclesiàstichs per Barcelona
Mossèn Johan Andreu Sorts, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú 
ensaculat en loch se fins los de aquest sien reduhits a nombre de tres.

16v// Eclesiàstichs oydors [per Barcelona]
Mossèn Pere Ramon Loteres, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser 
algú enseculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

17r// [Oïdors eclesiàstics] per Barcelona
Mossèn Ffrancesch del Milà, canonge.
A sis dies del mes de maig any mil cinch-cents y onze, per mort del dit Ffrancesch del Milà, fou 
ensaculat per oydor mossèn Johan Busquets, canonge de Barçelona e ardiaca de la Mar.
A xxviii del mes de març any Mildxxiii, per mort del dit mossèn Joan Busquets, fou ensaculat 
mossèn Rafel Ubach, canonge de Barcelona.
A xii de setembre mdlv, per promotió del dit mossèn Raphel Ubac en bisbe d’Elna, qui és ja 
enseculat per rahó de dita la prelatura, fou enseculat a la sort mossèn Lorens Viader, canonge de 
la seu de Barcelona.
A xxiiii del mes de maig any mdlviii, per mort del dit mossèn Lorens Viader, fonch enseculat 
concordament mossèn Anthoni Quintana, canònie de la seu de Barcelona.
A iii de setembre mdlxxvii, per mort de dit mossèn Antoni Quintana, ensaculen concordament 
micer Paulo Pla, canonge de dita seu.

17v// Oydors [eclesiàstics] de Barcelona
Mossèn Anthoni Munterde, canonge.
A x del mes de noembre mil dvi, per mort del dit mossèn Anthoni Munterde, fou ensaculat per 
oydor mossèn Benet Miquel, canonge de Barcelona.
A xiii del mes de agost mdxx, per mort del dit mossèn Benet Miquel, fou ensaculat per oydor 
mossèn Felip de Malla, canonge de Barchinona.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Felip de Malla, fou enseculat a la sort 
mossèn Anthoni Sibil, canonge de Barcelona.
A xxv de setembre any mdxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Sibil de oydor 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan d’Oms, doctor i canonge de la seu de Bar-
celona.
A xviii de novembre mdlii, per transferiment del dit mossèn Joan d’Oms en deputat, fou ense-
culat concordament mossèn Joan Spuny, canonge de la seu de Barcelona.
A xvi de abril mdlxxvii, per mort de dit mossèn Joan Spuny, és ensaculat concordament micer 
Onofre Pau Cellers, canonge de dita seu de Barcelona.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit micer Honofre Pau Cellers, és enseculat concordament 
mossèn Pere Dalmau, canonge de dita seu.

18r// [Oïdors] eclesiàstichs [de Barcelona]
Mossèn Galceran Albanell, canonge.
Lo primer de abril any diiii, lo dit mossèn Galceran Albanell fou transfferit en boça de deputats, 
e fou ensaculat per oydor mossèn Anthoni Johan Fiella, àlies Tort, canonge de Barcelona.
A viii de novembre mdxxxii, per mort del dit canonge Tort, fonc ensaculat a sort mossèn Mi-
quel Coll, canonge de dita Yglésia.
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A xxiiii d’agost mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Michel Coll de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Antich Pons Caraps, canonge de la seu de Barcelona.
A viiii de setembre del dit any mdxxxxii, per quant ha constat als senyors deputats que no és 
mort, ans és viu, mossèn Dionís de Carcassona, canonge de Leyda, qui ere enseculat per deputat 
per lo capítol de Tortosa, en lo loch del qual fou enseculat lo dit mossèn Michel Coll, perçò fou 
desen[se]culat lo dit mossèn Antich Pons Caraps. E reste enseculat en son loch lo dit mossèn 
Michel Coll.
A xxx de octubre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Michel Coll, fou enseculat concorda-
ment micer Guillerm Cassador, canonge de Barcelona.
A xxviiii del mes de janer any mdlxi, per promossió feta del dit micer Guillem Cassador en 
bisbe de Barcelona, qui per rahó de dita dignitat episcopal reste enseculat per capítol de cort, 
fonch enseculat a la sort mossèn Jaume Oliveres.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Jaume Oliveres, és ensaculat concordament 
mossèn Benet Sanctamaria, canonge de la seu de Barcelona.
A xxx de janer mdlxxxvii, per promotió de dit mossèn Benet Santamaria en bisbe d’Elna, per 
la qual dignitat resta ensaculat en deputat ecclesiàstic, és ensaculat concordament mossèn Antic 
Caraps, canonge de Barcelona.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit mossèn Antic Caraps, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Sebastià Saleta, canonge de Barcelona.

18v// Oydors eclesiàstichs [de Lleida]
Mossèn Domingo Albero, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú 
ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

19r// [Oïdors eclesiàstics] de Leyda
Mossèn Gabriel Miró, artiacha de Tarantona.
A xiii de janer mil cxv, per mort del dit mossèn Gabriel Miró, fou ensaculat mossèn Berenguer 
Tord e de Fiella, canonge de Leyda.
A dos de juny mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Berenguer Tord e de Fiella, fou enseculat a 
la sort mossèn Onofre de Marlès, canonge de Lleida.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Onofre de Marlès, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Margaleff, canonge de Leyda.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Pere Margalef, és ensaculat concordament 
mossèn Dionís de Babau, canonge de la seu de Leyda.
A xv de maig mdcvii, per mort de mossèn Dionís Babau, és enseculat concordament mossèn 
Francesc Pastor, canonge de Leyda.

19v// Oydors eclesiàstichs [de Lleida]
Mossèn Gabriel Rovira, artiacha de Ribagorça.
A vi del mes de juliol mil dviii, per transferiment del dit mossèn Gabriel Rovira en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Pere Vallterra, canonge de Leyda.
A viii del mes de març any mil dxiiii, per mort del dit Pere Vallterra, fou ensaculat a sorts mos-
sèn Dionís Carcassona, canonge de Leyda.
A vii del mes de dezembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Dionís Carcassona 
en deputat, fou ensacullat concordablament mossèn Luys Montsuar, canonge de Leyda.
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A xxiii de maig mdxxxxvi, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn Luys Mon- 
suar, fon enseculat a la sort mossèn Gabriel Miró, canonge de Leyda y ardiaca de Tarantona.
A xviiii de juny mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Gabriel Miró, fou enseculat concordament 
mossèn Balthasar Castellbell, canonge de Leyda.
A tres del mes de fabrer mdlii, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn Baltasar de 
Castellbell, fou enseculat concordament mossèn Josef Monsuar, canonge de Leyda.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Joseph Monsuar, fonch insecu-
lat concordament don Raphel de Queralt, canonje de Leyda.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit don Rafel de Queralt, és enseculat concordament conforme 
al nou redrés mossèn Felip de Castellbell, canonge de dita seu.

20r// [Oïdors eclesiàstics] de Leyda
Micer Ramon Solsona, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú en-
saculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

20v// Oydors eclesiàstichs de Leyda
Micer Martí Johan de Alcoleia, canonge.
A xiii de janer mil dviii, per mort del dit micer Martí Johan Alcoleia, fou ensaculat mossèn Be-
renguer Andreu, canonge e sacristà de Leyda.
A xviii de juliol any mdviiii, per mort del dit mossèn Berenguer Andreu, fou ensaculat per 
oydor mossèn Johan Pinyol, canonge de Leyda.
A xxi del mes de maig mdxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Pinyol, fonch ensaculat per 
oydor micer Joan Solsona, canonge de Leyda.
A xxii del mes de agost, any mil dxxxiiii, per transferiment del dit micer Joan Solsona de oydor 
en deputat, fonch ensaculat mossèn Andreu Botella, canonge de Leyda.
A xxvii del mes de agost any mil dxxxvii, per mort del dit mossèn Andreu Botella, fonch ensa-
culat mossèn Mathià Ferrer, canonge y ardiaca de Leyda, concordament.
A viiii d’agost mdliiii, per mort del dit mossèn Matià Farrer, fou enseculat mossèn Miquel Joan 
Olzinelles, canonge de Leyda, concordament.
A xviii del mes de setembre any mdlxiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Joan Olzine-
lles en deputat, fonch enseculat mossèn Miquel Mahull, canonge de Leyda.
A viii del mes de janer del any mdlxv, per mort del dit mossèn Miquel Mahüll, fonc enseculat 
concordament mossèn Hierònim Botella, canònie de Leyda.
A xv de maig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Hierònym Botella, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Balthezar de Rejadell, canonge de Leyda.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit mossèn Balthesar de Rajadell, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Joan Sentís, canonge de Leyda.

21r// Oydors eclesiàstichs de Gerona
Mossèn Ffrancí de Sanct Martí, artiacha de Besalú.
A x de octubre mil dxiiii, per mort del dit mossèn Ffrancí Sanct Martí, fou ensaculat per oydor 
mossèn Jauchme Rocha, capitular de Gerona.
A xxvii de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Jaume Roca, fou ensaculat mossèn 
Pere Cases, canonge de Gerona.
A viii de janer mdxxxiii, per mort del dit mossèn Pere Cases, a sort fonch ensaculat mossèn Pere 
Abric, canonge de la dita iglésia.
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A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Pere Abrich, fou enseculat con-
cordament mossèn Michel Xemmar, canonge de Gerona.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Miquel Xammar, fonc enseculat 
a la sort mossèn Francesc Rafel Noguer, canònie de Gerona.
A xiiii de octubre mdlxxx, per mort de dit mossèn Francesc Rafel Noguer, és ensaculat concor-
dament micer Jaume de Agullana, canonge y ardiacha maior de Gerona.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per transferiment de dit micer Jaume de Agullana de oïdor en de-
putat religiós, és ensaculat concordament mossèn Francesc Oliveres, canonge de Gerona.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Francesc Oliveres de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Pere Bret y de Dernius, canonge de Gerona.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Pere Bret, és ensaculat concordament mos-
sèn Miquel Pagès, canonge y thesorer de Gerona.
A xv de maig mdlxxxviii, per mort de dit Miquel Pagès, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Jaume Çaconomina, canonge de dita seu.

21v// Oydors eclesiàstics de [Gerona]
Mossèn Pere de Sant Celoni, canonge.
A xi de març any Mil dxxv, per mort del dit mossèn Pere de Sanctceloni, fou ensaculat concor-
dablament mossèn Miquel Agullana, canonge de Gerona.
A xxiii de dehembre mdxxxvi, per transferiment del dit mossèn Michel Agullana de oydor  
en deputat, fou enseculat concordament per oydor mossèn Barthomeu Pou, canonge de Ge- 
rona.
A viii de març mdliiii, per mort del dit mossèn Barthomeu Pou, fou enseculat concordament 
mossèn Miquel Simon, canonge de Gerona.
A xiii d’agost mdlvi, per mort del dit mossèn Miquel Simon, fou enseculat a la sort mossèn 
Francesch Rocha, canonge de la seu de Gerona.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per mort del dit mossèn Francesch Rocha, fonch enseculat 
a la sort mossèn Anthoni Busquets, canònie de Gerona.
A xiiii de decembre mdlxxxii, per mort de dit mossèn Antoni Busquets, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Boxeda, canonge de la seu de Gerona.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Pere Boxeda, és ensaculat concordament 
mossèn Pere Tarroja, canonge de dita seu.
A xv de maig mdc, per haver dexat son canonicat dit mossèn Pere Tarroia y vuy ser canonge de 
Barcelona, és enseculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Rafel Balle, canonge  
de Gerona.

22r// [Oïdors eclesiàstics de] Gerona
Mossèn Pere de Raset, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú en-
saculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

22v// Oydors eclesiàstichs de [Gerona]
Mossèn Jordi Çarriera, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol no ha ésser algú ensaculat en 
loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

23r// [Oïdors eclesiàstics de] Gerona
Mossèn Pere Ferrer, thesorer e capitular.
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A v del mes de maig del any mil cinch cents y setze, per mort del dit mossèn Pere Ferrer, fou 
ensaculat mossèn Jordi de Citgar, canonge de Gerona.
A xiiii de febrer any mdxxi, per transferiment del dit mossèn Jordi de Citjar en deputat, fou 
ensaculat en oydor mossèn Alonso de Mur, canonge de Gerona.
A vii del mes de desembre de l’any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Alonso de Mur, fonch 
ensaculat mossèn Jaume Sanctceloni, canonge de Girona.
A xiiii de octubre any mi ldxxviii, per mort del dit mossèn Jaume Sanctceloni, fonch ensacullat 
mossèn Luys Gomar, canonge de Gerona.
A xx del mes de agost any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Luís Gomar, fonc ensaculat 
mossèn Anthoni Prats, canonge e pabordre de Gerona.
A vii de febrer any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Anthoni Prats, concordament fou ense-
culat mosèn Joan Soler, canonge de la seu de Gerona.
A iiii de febrer any mdxxxx, per transferiment del dit mossèn Joan Soler en diputat, fou ensecu-
lat a la sort mossèn Joan Andreu, canonge de Gerona.
A xiii del mes de març del any mdlxx, per mort del dit mossèn Johan Andreu, fonc enseculat 
concordament micer Pere Traver, canònie de esta seu de Gerona.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Pere Traver, és ensaculat concordament 
mossèn Bernat Oliva, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Bernat Oliva, és ensaculat concordament don 
Benet de Cruylles, canonge de Gerona.
A xxii de mars mdcxii, per mort de dit don Benet de Cruylles, és enseculat concordament mos-
sèn Montserrat Guilló, ardiaca de Besalú y canonge de dita seu.

23v// Oydors eclesiàstichs [de Tortosa]
Mossèn Luch Gerona, sacristà de Tortosa. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser 
algú ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

24r// [Oïdors eclesiàstics] de Tortosa
Mossèn Luys Jordà, degà.
A xviiii del mes de janer any mil dxiii, per mort del dit mossèn Luys Jordà, fou ensaculat per 
oydor a sort mossèn Miquel Boteller, canonge e camarer de la seu de Tortosa.
A xv del mes de fabrer mil dlvii, per mort del dit mossèn Miquel Boteller, fonc enseculat con-
cordament mosèn Matheu Joan Boteller, canònie e camarer de la seu de Tortosa.
A xxi de agost mdlxxxvii, desensaculant de dit loc lo dit mossèn Matheu Joan Boteller per 
constar que al temps de dita sua ensaculatió no era de legítima edat, ensaculen concordament en 
dit loc lo matex mossèn Matheu Joan Boteller, canonge y camerer de la dita seu de Tortosa.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Matheu Joan Boteller, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc Sibil y de Canyissar, canonge y hospitaler de dita seu.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Francesc Sibil y Canyissar, és enseculat concorda-
ment lo doctor Pere Joan Bru, camarer y canonge de dita seu.

24v// Oydors eclesiàstichs de [Tortosa]
Mossèn Ffrancesch Amiguet, artiacha de Corbera. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no 
ha ésser algú ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.
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25r// [Oïdors eclesiàstics de] Tortosa
Mossèn Steve Garret, artiacha de Burriol.
A viii del mes de abril any mdii, per transferiment del dit mossèn Steve Garret en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Ffelip Claver, canonge e cabiscol de Tortosa.
A xxii de octubre any dit mil dii, per transferiment del dit Ffelip Claver en deputat, fou ensacu-
lat per oydor mossèn Sancho Asquera, prior clauster e canonge de Tortosa.
A xxiii de agost mil diiii, per transferiment del dit mossèn Sancho Asquera en deputat, fou en-
saculat per oydor mossèn Miquel Guiemet, canonge de Tortosa.
A xxx del mes de agost any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Miquel Guiemet, concordabla-
ment fonch ensaculat mossèn Hierònym Climent, canonge y ardiaca de Borriol, en la seu de 
Tortosa.
A xxviiii del mes d’abril any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Hierònym Climent, fonch 
ensaculat mossèn Pere Boteller, canonge de Tortosa e senyor del molí d’Amposta.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit mossèn Pere Boteller, fonch ensaculat 
mossèn Jaume Cerveró, canonge de Tortosa.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Jaume Cerveró de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Onofre Iordà, canonge de Tortosa.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per transferiment del dit mossèn Onofre Jordà de oydor en 
deputat, fonch enseculat concordament micer Miquel Amich, canònie de Tortosa.
A viiii de mars de mdlxxi, per mort de dit mossèn Miquel Amich, fonch inseculat don Gil Ruys 
de Liori, ardiaca de Culla y canonje de Tortosa.
A xiii de agost mdlxxviiii, per ésser restat lo dit don Gil Ruiz de Liori, ara bisbe de Sogorb, sens 
benefici algú ecclesiàstic en Cathalunya, ensaculen concordament mossèn Blay Jordà, canonge 
de dita seu.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Blay Jordà, és ensaculat concordament 
mossèn Ferrando Fivaller, canonge de Tortosa.
A xxii de mars mdcxii, per mort de dit mossèn Ferrando Fivaller, és enseculat concordament 
mossèn Miquel Macip, canonge de dita seu.

25v// Oydors ecclesiàstichs de [Tortosa]
Mossèn Pere Camps, comensal de Tortosa. Aquest morí e per virtut de capítol de cort, no ha 
ésser algú ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

26r// [Oïdors eclesiàstics de] Tortosa
Mossèn Gaspar Peyró, vicari general de Tortosa.
A xx del mes de juliol mil dvi, per mort del dit mossèn Gaspar Peyró, fou ensaculat per oydor 
mossèn Bernat de Corbera, canonge, vicari general e official del senyor bisbe de Tortosa.
A xxi del mes de febrer any mdxvii, per transferiment del dit mossèn Bernat de Corbera en de-
putat, fon ensaculat per oydor mossèn Johan Boteller, canonge de Tortosa.
A xviiii de juliol mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Botaller, fou enseculat concorda-
ment mossèn Michel Miró, canonge de Torttosa.
A xi de agost mdlxxv, per mort de dit Miquel Miró, és enseculat concordament mossèn Jaume 
Miró, canonge de la mateixa seu de Tortosa.
A xii de janer mdlxxxiii, per transferiment de dit mossèn Jaume Miró de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Matheu Miró, canonge de la seu de Tortosa.
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A xxviiii de setembre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Matheu Miró de oydor en de-
putat, és ensaculat concordament mossèn Francesch Sibil, prior y canonge de la seu de Tortosa.
A xxviii de abril mdlxxxvii, en virtut de sentèntia de misser Gaspar Rovira y misser Guillem 
Joseph Mur, doctors en drets, feta per comissió de la última Cort General, publicada a v de oc-
tubre proppassat, en la causa en dita Cort General introduïda entre mossèn Hierònym Terçà, 
ardiacha de Culla y canonge de Tortosa, y lo dit mossèn Matheu Miró, sobre la ensaculatió del 
loc de deputat ecclesiàstic capitular que vagà per mort de mossèn Jaume Cerveró, ardiacha de 
Corbera y canonge de dita seu de Tortosa, y en virtut de provisió per dits comissaris y dels asses-
sors del General feta a xxi del corrent, desensaculant lo dit mossèn Francesc Sibil de dit loc y 
tornant-hi lo dit mossèn Matheu Miró, és ensaculat lo mateix mossèn Matheu Miró, canonge de 
dita seu de Tortosa.
Lo mateix die de xxviii de abril mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Matheu Miró de 
oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Pere Astor, canonge de la mateixa seu  
de Tortosa.
A xv de maig mdlxxxxi, per ésser desensaculat del loc de oïdor eclesiàstic capitular de la seu de 
Tortosa mossèn Pere Astor, canonge de dita seu, per ço que fou ensaculat en temps que encara 
no era profès, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés lo mateix mossèn Pere 
Astor.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Pere Astor de hoydor en deputat, és ense-
culat conforme lo nou redrés lo doctor Ramon Joseda, capiscol i canonge de dita seu.

26v// Oydors ecclesiàstichs de [Urgell]
Mossèn Johan Simart, sacristà de Urgell.
A xxi del mes de abril any mil dxii, per mort del dit mossèn Johan Simart, fou ensaculat per 
oydor concordament mossèn Pere Terrades, degà de la seu d’Urgell.
A xviii de febrer any mdxx, per mort del dit mossèn Pere Terrades, fou ensaculat mossèn Joan 
Piquer, prior d’Organyà e canonge de la seu de Urgell.
A xxviiii del mes d’abril any mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Joan Piquer de 
oydor en deputat, fonc ensaculat mossèn Bernat Piquer, canonge de Urgell.
A viiii de janer mdliii, per mort del dit mossèn Barnat Piquer, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Pasqual, canonge y degà de Urgell.
A xxviiii del mes de abril del any mdlxviii, per mort del dit mossèn Johan Pasqual, canònie de 
la seu de Urgell, fonc enseculat concordament mossèn Andreu de Ortodó, canònie de la seu  
de Urgell.
A iiii de juliol mdlxxiii, per mort de dit Andreu de Ortadó, és enseculat concordament misser 
Sebastià Moles, doctor en drets, canonge de dita seu de Urgell.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit misser Sebastià Moles, és enseculat concordament 
mossèn Rafel Gomis, ardiacha maior y canonge de ditta seu.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Rafel Gomis, és enseculat concordament confor-
me al nou redrés don Dimas de Josa.
A xi de juny mdcviiii, per mort de dit don Dimas de Josa, és enseculat concordament mossèn 
Francesc de Calders, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Francesc de Calders, és enseculat concordament 
mossèn Feliu Taverner, ardiaca de Andorra, canonge de dita seu.
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27r// [Oïdors eclesiàstics d’]Urgell
Mossèn Baltasar Corts, degà. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú ensacu-
lat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

27v// Oydors eclesiàstichs de [Urgell]
Mossèn Anthoni Codo, artiacha de Limyana. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha 
ésser algú ensaculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

28r// [Oïdors eclesiàstics d’]Urgell
Mossèn March d’Ortodó, canonge.
A xviii de maig mdxvii, és stat ensaculat mossèn Jaume Comelles.
A xvii de març any mdxviii, per mort del dit mossèn Jaume Comelles, fou ensaculat mossèn 
Ponç Grau, canonge e cabiscol de la seu d’Urgell.
A xvii d’abril any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Pons Grau, concordablement ensacularen 
mossèn Antoni Monich, canonge de la dita Yglésia.
A xxiii d’agost mdliii, per mort del dit mossèn Anthoni Monich, fou enseculat concordament 
mossèn Gaspar Queralt, canonge de dit Iglésia.
Al primer de mes de desembre del any mdlxvii, per transferiment del dit mossèn Gaspar de 
Queralt de oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Miquel Johan de Agulló, 
ardiaca de Cerdanya en la seu de Urgell.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mudament de stament de dit mossèn Miquel Joan de Agulló de 
eclesiàstic en secular coniugat, per ço y en virtut de provisió per los assessors del General feta en 
la informatió sobre dit mudament de stament rebuda, és ensaculat concordament mossèn Ono-
fre de Pons, canonge y sacristà de la seu d’Urgell.
A xv de matig mdlxxxxi, per transferiment de dit mossèn Honofre de Pons de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés misser Hierònym Castelló, doctor en 
drets, canonge de dita seu d’Urgell.
A xv de juliol mdcii, per haver renunciat són canonicat dit misser Hierony Castelló, és enseculat 
segons forma del nou redrés mossèn Luís Esquerrer, canonge de la dita seu.
A v de abril mdcxii, per mort de dit mossèn Luís Esquerrer, és enseculat concordament don Luís 
Sabater, capiscol y canonge de dita seu.

28v// Oydors ecclesiàstichs de [Urgell]
Mossèn Anthoni Porquet, canonge.
A xxiii del mes de maig mil dxiii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Porquet en deputat, 
fou ensaculat per oydor en loch seu mossèn Miquel Verdenya, ardiaca maior de la dita seu.
A xiiii del mes de febrer any mil dxxi, per transferiment del dit mossèn Vedrenya en deputat, 
fonc ensaculat mossèn Pere Ciurana, canonge d’Urgell.
A iiii de dehembre mdxxxx, per mort del dit mossèn Pere Ciurana, fou enseculat concordament 
mossèn Jaume Piquer, canonge d’Urgell y ardiaca de Berga.
Lo primer de decembre mdlxxiii, per mort de dit Jaume Piquer, és enseculat concordament 
misser Onophre Guilla, canonge de Urgell y ardiacha major de la mateixa seu.
A xiii de agost mdlxxviiii, per mort de dit misser Onofre Guilla, és ensaculat concordament 
misser Luís Sans, canonge de dita seu.
A xv de maig mdlxxxxviii, per promotió del dit misser Luís Sans en bisbe de Solsona, és ense-
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culat concordament segons forma del nou redrés mossèn Rafel Duran, ardiacha de Andorra y 
canonge de dita seu.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Raphael Duran, és enseculat concordament 
misser Joan Coll, canonge de dita seu.

29r// [Oïdors eclesiàstics de] Vich
Mossèn Bertran de Monredon, cabiscol.
A iiii de ffebrer any mil dxiii, per mort del dit Bertran de Monredó, fou ensaculat concordable-
ment mossèn Pere Puigventós, canonge de la seu de Vich.
A xxi de juliol mil dxv, fou delliberat e declarat lo dit mossèn Pere Puigventós no ésser stat bé 
ensaculat. Car los oydors de comptes del capítol de Vich, segons lo capítol, abans de ensacular 
altres persones devian ésser reduïts a nombre de tres. E axí lo dit loch resta vaccu.

29v// Oydors ecclesiàstichs de [Vic]
Micer Pere Buada, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú ensaculat 
en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

30r// [Oïdors eclesiàstics de] Vich
Mossèn Sabastià Sala, canonge.
A xxi de juliol mil dxv, per mort del dit mossèn Sabastià Sala, fou ensaculat per oydor mossèn 
Ffrancesch Vivet, canonge.
A xi del mes de març any mil dxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Vivet en deputat, 
fonch ensaculat mossèn Baltezar Fontarnau, canonge de Vich, per oydor de comptes.
A viii de noembre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Baltasar Fontarnau, fou enseculat 
concordament mossèn Joan Prat.
A vi de juliol mdli, per mort del dit mossèn Joan Prat, fou enseculat a la sort mossèn Sagimon 
Stanyol.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit mossèn Segimon Stanyol, és ensaculat concor-
dament mossèn Jaume Bergadà, canonge de Vic.

30v// Oydors ecclesiàstichs de [Vic]
Mossèn Pere Vivet, canonge.
A xviiii del mes de janer any mil cinch-cents y setze, per mort del dit mossèn Pere Vivet, fou 
ensaculat mossèn Pere Puigventós, canonge de Vich.
A iii de setembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Pere Puigventós, no podent concordar fon-
ch ensaculat mossèn Miquel Vila, canonge de Vich.
Lo primer de setembre any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Michel Vila, fou enseculat mossèn 
Joan Dezpujol, canonge de Vich.
A xviii de març mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Dezpuiol, fou enseculat concorda-
ment mossèn Gabriel Campana, canonge de Vich.
A tres del mes de setembre any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Gabriel Campana, fou en-
seculat a la sort mossèn Francesch Vila, canonge de Vich.
A xxviiii de fabrer mdlvi, per mort del dit mossèn Francesch Vila, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Sala, canonge de Vich.
A ii del mes de matig mdlxviiii, per mort de dit mossèn Johan Sala, fonc ensaculat concorda-
ment micer Sagimon Farreres, canònie y sagristà maior de Vic.
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A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit misser Segimon Ferreres de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Antoni Vila, canonge de Vic.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Antoni Vila de oydor en deputat, és ense-
culat segons forma del nou redrés mossèn Josef Bru, ardiacha y canonge de Vich.
A xxii de mars mdcxii, per mort de dit mossèn Joseph Bru, és enseculat concordament mossèn 
Joan Moragues, canonge de Vic.

31r// [Oïdors eclesiàstics de] Vich
Mossèn Hierònim Guardiola, canonge.
A xxxi de gener any mil dxvii, per mort del dit mossèn Hierònim Guardiola, fou ensaculat per 
oydor mossèn Baltazar Prat, canonge.
A xiiii de febrer any Mil dxxi, per mort del dit mossèn Prat, ensacularen per oydor miçer Jaume 
Cellers, canonge de Vic.
Al primer de febrer mdxxxii, per mort del dit miçer Jaume Cellers, fonch ensaculat a sort mos-
sèn Gabriel Campana, canonge de Vic.
A xviiii de juliol mdxxxiii, ab sentència donada o delliberació fete per los senyors deputats,  
lo dit mossèn Gabriel Campana, per no tenir edat, fonch desensaculat. E lo mateix dia, en loch 
del dit mossèn Campana, fonch ensaculat a sort mossèn Sabestià Costa, canonge de Vich.
A xxi de janer mdl, per mort del dit mossèn Sebestià Costa, fou enseculat a la sort mossèn Joan 
Farreres.
A xi de agost mdlxxxii, per mort de dit mossèn Joan Ferreres, és ensaculat concordament mos-
sèn Perot Beuló, canonge.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Pere Beuló de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament misser Montserrat Granollacs, doctor en drets, canonge de Vic.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit misser Montserrat Granollacs de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Jaume Coma, ardiacha maior y canonge de Vic.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Jaume Coma, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Pau Ledó, canonge de dita seu.
A v de octubre mdcxii, per mort de dit mossèn Pau Ledó, és enseculat concordament mossèn 
Hugo Montaner, canonge de dita seu de Vich.

31v// Oydors ecclesiàstichs de [Elna]
Micer Pere Gallet, cabiscol de Elna.
A iii del mes d’abril any mil dxvii, per mort del dit mossèn Pere Gallet, fonch ensaculat mossèn 
Arnau Casademunt, canonge d’Elna.
A xiii de octubre any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Arnau Casademunt, fou ensaculat 
concordament mossèn Joan Ballaró, canonge d’Elna.
A xxi del mes de agost any mdlxii, per mort del dit mossèn Joan Ballaró, fonc enseculat a la sort 
mossèn Miquel Vidal, canònie d’Elna.
A xxvi del mes de octubre any mdlxviii, per mort del dit mossèn Miquel Vidal, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Giginta, canònie de Elna.
A xv de matig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Giginta, és ensaculat segons forma 
del nou redrés concordament mossèn Joan Boscà, canonge d’Elna.
A xv de maig mdlxxxxvii, per promotió de dit mossèn Joan Boscà en abbat de Nostra Senyora 
de Amer, és ensaculat concordament misser Narcís Balle, canonge de la matexa seu.
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A xv de maig mdci, per mort de dit misser Narcís Balle, és enseculat concordament conforme lo 
nou redrés misser Honofre Compter, canonge de dita seu.

32r// [Oïdors eclesiàstics d’]Elna
Micer Johan Fabra, canonge.
A v de maig del any mil dxvi, per mort del dit micer Joan Fabra, fou ensaculat mossèn Ramon 
Artigues, canonge.
A xviiii de juliol, any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Ramon Artigues, fou ensaculat mos-
sèn Francesch Bosser, canonge de Elna.
A xxi de març any mdli, per mort del dit mossèn Francesch Bosser, fou enseculat concordament 
mossèn Archàngel Vilar, canonge de Elna.
A xv de maig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Archàngel Vilar, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesc Garraver, canonge d’Elna.
A xv de maig mdlxxxxvii, per promotió de dit mossèn Francesc Garraver en abbat de Besalú, 
és ensaculat concordament misser Pontiano Paulet, canonge de dita seu.

32v// Oydors ecclesiàstichs de [Elna]
Micer Ffrancí Vilarasa, canonge. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser algú en-
saculat en loch seu fins los de aquest capítol sien reduhits a nombre de tres.

33r// [Oïdors eclesiàstics d’]Elna
Mossèn Johan Boschà, canonge. Lo nombre de tres és complit per la reducció e ha molts anys 
que morí segons per informació e per ço no se ensacula altre en lloch seu.

33v// [Oïdor] ecclesiàstich de Elna
Mossèn Johan Pagès, canonge. En loc de aquest no és ensaculada altra persona, car segons lo 
capítol de cort ha ésser reduït lo nombre dels oydors a nombre de tres.
A xviiii de juliol mil dxxi, fonc ensaculat, per mort del dit mossèn Johan Pagès, concordabla-
ment mossèn Johan Calvet, canonge d’Elna.
A xvii d’agost any mdxxxx, per transferiment del dit mossèn Joan Calvet de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Anthoni Vilar, canonge d’Elna.
A xxvi del mes de juny de l’any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Anthoni Vilar, fou enseculat 
concordament mossèn Jordi Rafel Çarriera, canonge de Elna.
A viii de noembre mdxxxxvviiii, per mort del dit mossèn Jordi Rafel Çarriera, fou enseculat a 
la sort mossèn Michel Giginta.
A vi del mes de setembre any mdlviii, per mort del dit mossèn Miquel Giginta, fonc enseculat 
concordament micer Josef Ivallar.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit misser Joseph Ivallar, és enseculat concordament mossèn 
Raphael Cornell, canonge de dita seu.

34r// Oydors de comptes religiosos
Ffrare Johan Valls, abbat de Sanct Lorens del Munt, de la diòcesi de Barcelona.
A xiii de janer mil diiii, per mort del dit Ffrare Johan Valls, fou ensaculat per oydor fra Felip 
Alamany, sacristà de Ripoll.
A v del mes de novembre any mil dxxiiii, per mort del dit frare Felip Alamany, fou ensaculat 
concordablament en oydor frare Miquel Ferrer, comenador de Vallfogona, de la religió de sanct 
Johan.
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A xvii del mes d’abril any mil dxxviiii, per transferiment del dit frare Miquel Ferrer de oydor 
en deputat, fonc ensaculat mossèn Joan Torra, canonge e sacristà de la seu de Manresa, del orde 
de sant Agostí.
A v de juny de l’any mil dxxxv, per mort del dit Joan Torra, fonc ensaculat mossèn Gabriel Bur-
guera, canonge e infermer de Vilabertran.
A xxviii del mes de janer any mdlviii, per mort del dit mossèn Gabriel Bruguera, fonc enseculat 
concordament fra Francesch Jultrú, prior maior del monestir de Sanct Culgat del Vallès.
A xx del mes d’abril any mdlviiii, per mort del dit fra Francesch Jultrú, fonc enseculat concor-
dament fra Anthoni Roca, monjo del monestir de Sanct Pere de Rodes.
A xxiii del mes de maig de l’any mdlxi, per transferiment del dit fra Antoni Rocha de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Miquel Cordelles, abat de Sanct Ginís de Fonta-
nis, del orde de sanct Benet.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per transferiment del dit mossèn Miquel Cordelles 
d’oydor en diputat, fonc enseculat a la sort mossèn Bernat Serdà, prior de Ridaura.
A viiii del mes de janer del any mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Barnat Serdà de oydor 
en deputat, fonc enseculat concordament misser Garau Vilana, prior del monestir de Nostra 
Senyora del Camp, diocesis Elnensis.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit misser Garau Vilana, és ensaculat concordament 
misser Onophre Oller, prior de Nostra Senyora [de] Banyeres, canonge de Barcelona.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit misser Honofre Oller, és ensaculat conforme lo nou 
redrés fra Luís Delentorn, camerer de Sant Culgat de Vallers.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit fra Luís de Lentorn de oydor en deputat, és ense-
culat concordament conforme lo nou redrés fra Miquel de Junyent, comanador de Cervera, del 
orde de sant Joan de Hierusalem.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit fra Miquel de Junyent de oïdor en deputat eccle- 
siàstic religiós, és enseculat concordament fra don Francesc de Aymerich, prior de Sant Genís, 
del orde de Cistells, del bisbat de Urgell.

34v// Oydors de comptes religiosos
Ffrare Galceran de Rochabruna, abbat de Sanct Quirch.
A vii del mes de dezembre any mil dxxvi, per mort del dit frare Galceran de Rocabruna, fonc 
ensaculat frare Gaspar Vilana, monjo de Sanct Cugat del Vallès.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit fra Gaspar Vilana, fonc ensaculat fra 
Jaume Crespa, monjo e camarer del monestir de Sanct Cugat del Vallès.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per transferiment del dit fra Jaume Crespa de oydor  
en deputat, concordament fou enseculat fra Jordi Joan Dezcallar, sacristà del monestir de  
Ripoll.
A quatre de dehembre mdlv, per mort del dit fra Jordi Joan Descatllar, fou enseculat concorda-
ment mossèn Gaspar Paratge, abat de Sanct Chrich.
A iiii del mes de satembre del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Gaspar Peratie, fonc ensecu-
lat concordament fra Martí Johan de Calders, prior de Sanct Mersal de Monseny.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per transferiment del dit fra Martí Johan de Caldés de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament fra Hierònim Farrer, abat de Sant Lorens del 
Mont, diòcesi Gerundensis.
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A iiii de juny mdlxxiiii, per mort de dit fra Hierònym Ferrer, és enseculat concordament mos-
sèn Miquel Agullana, pabordre de Sanct Martí Çacosta.
A xiii de noembre mdlxxiiii, per transferiment de dit Miquell Agullana de oïdor en deputat, 
enseculen concordament misser Francesc Serra, prior de Sanct Salvador de Cugulles, del orde de 
sant Agostí, del bisbat de Gerona.
A xxviii de janer mdlxxv, per transferiment de dit misser Francesc Serra de oïdor en deputat, 
enseculen concordament mossèn Pere Çabater, prior de Nostra Senyora de Cornellà, del orde de 
sant Agostí, en Conflent y en lo bisbat d’Elna.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Pere Sabater, és enseculat concordament 
fra Miquel Balleró, monjo e infarmer de Banyoles.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit fra Miquel Balleró, és enseculat concordament segons for-
ma del nou redrés fra don Francesc de Lordat, prior de Sant Oliva, monjo de Sant Culgat de 
Vallès.

35r// Oydors de comptes religiosos
Ffrare Bernat Steve, abbat de Camprodon.
A xxi de juliol any mil dxv, per mort del dit Ffrare Bernat Steve, fou ensaculat en oydor frare 
Joan Vern, camarer d’Amer.
A xxv de juny any mil dxxiii, per mort del dit fra Johan Vern, fonch enseculat a sort fra Guillem 
Figueres, prior de Sanct Cugat de Vallès.
A xiii del mes de novembre de l’any mil dxxv, per mort del dit fra Guillem Figueres, fonc en- 
saculat per oydor concordablament mossèn Pere Vilatorta, comandatari de l’abbadiat de la  
Portella.
A viii de janer mdxxxiii, per mort del dit mossèn Pere Vilatorta, fonch ensaculat a sort fra Pau 
Funes, monjo e despenser del monestir de Ripoll, menor e prior.
A xvii d’agost any mdxxxx, per mort del dit fra Pau Funes, fou enseculat a la sort fra Ramon 
Xammar, monjo y camarer de Banyoles.
A ii del mes d’abril de l’any mdlx, per mort del dit fra Ramon Xammar, fonc enseculat concor-
dament mossèn Anthoni Castelló, prior de Sanct Miquel de Cruïlles.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Antoni Castelló, fonc enseculat 
a la sort don Johan Tormo, abat de Bessalú.
A ii del mes d’abril mdlxiii, havent constat als senyors diputats que lo predit mossèn Antoni 
Castelló no és mort, ans viu, per ço, en virtut de la deliberació lo die present feta, fonc desense-
culat lo dit don Joan Tormo e per ço reste inseculat en son loc lo dit mossèn Antoni Castelló, 
prior de Sant Miquel de Cruïlles.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit mossèn Anthoni Castelló, fonc inseculat concordament 
fra Joan Hortís, comenador de Sesterris, del orde de sant Joan.
A xxxi de janer mdlxxviii, per mort de dit fra Joan Ortís, és ensaculat concordament fra Fran-
cesc Caralps, monjo y almoyner de Nostra Senyora de Ripoll.
A xv de maig mdlxxxxvii, per promotió de dit fra Francesc Caralps en abbat de Sant Pere de 
Roda, és ensaculat concordament fra Miquel Ballaró, monjo y infermer de Banyoles.
Per desliberació dels senyors deputats de xvi de juliol mdlxxxxviiii, inseguint la sentènsia feta 
en son consistori a 28 de juny de dit any, és tornat en dit loch dit Francesc Caraps, monjo y al-
moyner de Nostra Senyora de Ripoll, vuy abat de Sant Pere de Roda.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   147 20/03/15   09:07



148 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

35v// Oydors de comptes [religiosos]
Ffrare Jaucme de Millars, abbat de Sanct Martí de Canigó. Aquest morí e per virtut de capítol de 
cort no ha ésser algú ensaculat en loch seu fins los religiosos sien reduhits a nombre de dotze.

36r// [Oïdors de comptes] religiosos
Ffrare Guillem de Peguera, comenador de la Spluga de Francolí.
A quatre del mes de agost any mil dxi, per mort del dit frare Guillem de Peguera, fou ensaculat 
per oydor frare Ffrancesch Alamany, obrer de Sanct Pere de Rodes.
A xii d’agost any mdxxxi, per mort del dit frare Francesch Alamany, fonch ensaculat a sort mos-
sèn Garau Negrell, canonge e camarer del monestir d’Ullà de l’orde de sant Augustí.
A xi del mes de desembre del any mdlxvi, per mort de dit mossèn Guerau Negrell, fonc ensecu-
lat concordament fra Miquel Samsó, monjo y camarer de Amer.
A xv de juliol mdlxxxxvi, essent desensaculat ab consell de altre dels assessors del General lo dit 
Miquel Sampsó, és ensaculat segons forma del nou redrés fra Joan Baptista de Calders, paborde 
de Palau Tordera, del orde de sant Benet.
A ii de juny mdci, per desliberació feta per los senyors deputats per execució de la sentèntia pro-
mulgada en son consistori en la causa se portave entre dits Joan Baptista Calders y fra Miquel 
Samsó, és restituyt en son loch lo dit fra Miquel Samsó.

36v// Oydors de comptes [religiosos]
Mossèn Pere Ramon de Copons, paborde de Sanct Pere del Arquells.
A vi del mes de setembre mil di, per mort del dit mossèn Pere Ramon de Copons, fou ensaculat 
per oydor mossèn Jaume Coll, prior del monastir de Vilabertran.
A dos del mes d’abril any mdxviiii, per mort del dit mossèn Johan Coll, fou ensaculat frare Sa-
bestià de Cartellà, pabordre de Berga en lo monestir de Ripoll.
A xxxi de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit fra Sebestià de Cartellà, fou enseculat a la 
sort fra Luys Albanell, monjo y sacristà de Besalú.
A xviiii de juliol any de mdlxxii, en lloc y per mort de dit fra Luys Albanell, fonch inseculat 
concordament fra Hierònym Corbera, pabordre major y monjo de Sant Culgat de Vallers.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit fra Hierònym Corbera, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés fra Raphael Çacononima, monjo y camerer de Sant Pere de Roda.
A xv de juliol mdcii, per mort dit fra Rafel Çacononima, és ensaculat segons forma del nou re-
drés mossèn Felip de Castellbell, prior de Sant Miquel de la Casa Antiga y pabordre de la seu de 
Leyda.
A xv de maig mdciiii, per ésser-se estat declarat ab sentència dels senyors deputats, de concell de 
sos assessors, ésser estar mal enseculat mossèn Felip de Castellbell, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Hierònym Castelló, prior de Sant Pere Lo Gros en Cervera.

37r// [Oïdors de comptes] religiosos
Mossèn Martí Blan, comanador de Coblliure.
A vi del mes de setembre mil di, per mort del dit frare Martí Blan, fou ensaculat per oydor mos-
sèn Ffrancesch de Guinart, comendatari del priorat de Sanct Miquel de Cruïlles.
A xxv del mes de octubre mil diii, los senyors deputats, attenent que a xxii de juliol de dit any 
fou repel·lit de no concórrer lo dit mossèn Ffrancesch Guinart, per no ésser stat bé ensaculat se-
gons lo capítol de cort, ensacularen per oydor fra Johan Agostí de Marlès, prior de Sancta Maria 
de Castellfollit de Riubragat, del orde de sanct Benet.
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A xiiii del mes de ffebrer any mil dxxi, per mort del dit fra Johan Agostí de Marlès, fonch ensa-
culat fra Luys Lull, comenador d’Aiguaviva.
A xxiii del mes de dezembre any mil dxxvii, per mort del dit fra Luys Lull, fonc ensaculat e tret 
a sort fra Ugo Joan de Copons, comenador de Torres de Segre.
A viiii del mes de març any mil dxxx, per transferiment del dit fra Hugo Joan de Copons  
de oydor en deputat, fou ensaculat fra Rafel Sampsó, camarer del monestir de Sancta Maria de 
Ripoll.
A vii de febrer any mdxxxviii, per mort del dit fra Rafel Samsó, concordament fou enseculat fra 
Garau Rafel, prior de Galigans.
A xviii de març any mdxxxxvi, per mort del dit fra Garau Rafel, fou enseculat a la sort fra Chris-
tòfol Vilana, monjo e infermer de Sant Cugat del Vallès.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit fra Christòphol Vilana, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Reboster y Sala, prior de Sant Jaume de Fontanyà, en la diòcesi de Urgell, ar- 
diacha y canonge en la seu de Barcelona.
A xv de maig mdlxxxxi, per promotió de dit mossèn Robuster y Sala en bisbe d’Elna, és ensa-
culat concordament segons forma del nou redrés fra don Federic Meca, de la religió de sant Joan, 
comanador de Vilafranca de Penadès.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit fra don Federich Mecha, qui és pujat en 
deputat eclesiàstic, és enseculat concordament segons forma del no redrés fra Àlvero Sella, del 
orde de sant Joan de Hierusalem, comenador de Cervera.
A xv de maig mdc, per mort de dir fra Alvero Sella, és ensaculat concordament segons forma del 
nou redrés fra Joan de Guardiola, abat de Sant Salvador de Breda.
A xv de maig mdciii, per transferiment de dit fra Joan de Guardiola, qui és pujat en deputat 
eclesiàstic, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Miquel de Palmero-
la, abbat del monestir de Santa Maria de Jau.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit mossèn Miquel Palmerola de oydor en deputat, 
és ensaculat concordament fra Josef Codina, abat de Sant Pere de Galligans.

37v// Oydors de comptes [religiosos]
Ffrare Johan Ycart, comenador de Cisterres e de Ciscar.
A xxii del mes de març mil dviiii, per mort del dit ffrare Johan Ycart, fou ensaculat per oydor 
ffrare Ramon Marquet, comanador del Masdéu.
A x de octubre mil dxiiii, per translació de oydor en diputat, fou ensaculat per oydor don Ale-
xandre de Rocabertí, prior de Bessalú.
A xii de novembre mdxxxxvii, per mort del dit don Alexandre de Rocabertí, fou enseculat a la 
sort fra Barthomeu Gomar, canonge i camarer de Sancta Anna de Barcelona, del ordre de sanct 
Agostí.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit fra Barthomeu Gomar, fonc enseculat a 
la sort mossèn Barnat Capaller, abat de Serratex.
A xxxi del mes de janer del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Barnat Capaller, fonc enseculat 
cancordament mossèn Pere Viver, prior de Santa Maria de Servià, Gerundensis diocesis.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit mossèn Pere Viver, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Mathià de Sorribes, prior de Santa Maria del Hom, bisbat de 
Girona.
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A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Mathià de Sorribes, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés fra Bernat Roger, monjo y dispenser mayor del monestir de sant 
Culgat de Vallers.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit fra Bernat Roger de oydor en deputat religiós, és 
enseculat concordament conforme lo nou redrés fra Miquel Joan Roger, del orde de sant Joan  
de Hierusalem, comenador de Vilafrancha de Panadès.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit fra Miquel Joan Roier, és ensaculat concordament confor-
me al nou redrés fra Bernat Junyent, camarer de Ripoll, del orde de sant Benet.

38r// [Oïdors de comptes] religiosos
Ffrare Barthomeu Vicens, prior del Coll, de la diòcesi de Barchinona.
A xxi de febrer, any mil dxvii, per mort del dit frare Barthomeu Vicens, fonch ensaculat en 
oydor frare Francí Miró, prior de Banyoles.
A tres d’agost any mdxxxxi, per mort del dit fra Francí Miró, fou inseculat a la sort fra Anthoni 
Coll, monge e infermer de Roses.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per transferiment del dit fra Anthoni Coll de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesch de Corbera, prior comendatari de 
Sanct Pons, del orde de sant Benet, diocesis Barchinonensis.
A xviiii del mes de juliol any mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Francesch de Corbera, 
prior de Sant Pons, fonc inseculat concordament fra Phelip Quintana, abbat de Sant Andreu de 
Sureda.
A viii de juny mdlxxvii, per transferiment de dit fra Phelip Quintana de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Joan Vila, prior de Sant Genís, del orde cisterciensis, del bisbat 
de Urgell, canonge de Barcelona.
A xxi de juny mdlxxx, per transferiment de dit mossèn Joan Vila de oïdor en deputat per la seu 
de Barcelona, és ensaculat concordament fra Joan de Çaportella, del orde de sant Joan de Hieru-
salem.
A xxvi de marts mdlxxxvi, vagant loc de oïdor eclesiàstic per desensaculatió de dit fra Joan de 
Çaportella ab sentèntia dels senyors deputats de xi de janer proppassat, per ço que no fou legíti-
mament ensaculat, és ensaculat concordament mossèn Onophre Oluja, prior del monestir de 
Nostra Senyora de Gualter, en la diòcesi de Urgell.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Onophre de Oluja de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament fra Pau de Montbuy, monjo de Sant Culgat de Vallers y cabis-
col de Sant Benet de Bages.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit fra Pau de Montbuy, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Luís Miquel de Berthomeu, prior comendatari del monestir de Nos-
tra Senyora de Ledó, del orde de sant Agustí en la diòcesi de Tarragona, canonge de Barcelona.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit Luys Miquel de Barthomeu, és enseculat concor-
dament fra Francesch Oluja, comenador del Temple de Tortosa, del orde de sant Joan de Hieru-
salem.

38v// Oydors de comptes [religiosos]
Ffrare Bernad Xatmar, camarer de Banyoles.
A x de octubre mil dxiiii, per mort del dit frare Bernard Xatmar, fou ensaculat fra Miquel Ros, 
enfermer de Sanct Colgat de Vallès.
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A xxi del mes de febrer any mil dxvii, per mort del dit fra Miquel Ros, fonc ensaculat mossèn 
Gabriel Camp, comendatari de l’abadia de Serrateix.
A vii del mes de maig any mil dxxiii, per transferiment del dit mossèn Gabriel Camp de aquest 
loc en deputat, fonch ensaculat concordablament frare Vicens de Cartellà, dispenser maior de 
Ripoll.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per mort del dit fra Vicens de Cartellà, fou enseculat concorda-
ment fra Joan Ortells, paborde de Sanct Salvador de Bre[d]a.
A xxiii d’agost mdliii, per mort del dit fra Joan Ortells, fou enseculat concordament mossèn 
Thomàs Costa, abat de Sanct Cerni.
A xxxi del dit mes y any, per quant consta que dit fra Joan Ortells de present viu, desenseculat lo 
dit mossèn Thomàs Costa, fou tornat lo dit fra Joan Ortells.
A xii de desembre mdliii, per mort del dit fra Joan Ortells, fou enseculat concordament fra Pere 
Benet Samsó, monjo y sacristà del monestir de Sant Esteve de Banyoles.
A xvii de setembre mdlxviiii, per mort del dit fra Pere Benet Samsó, fonch enseculat concorda-
ment misser Luys de Copons, paborde de Sant Pere del Arquells, bisbat de Vich.
A xxv de setembre mdlxxiii, per transferiment del dit misser Luys de Copons de aquest lloc  
en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Perot de Corbera, prior de Sant Miquel del 
Fay.
A xxii de decembre mdlxxv, per mort de dit mossèn Perot de Corbera, és ensaculat concorda-
ment misser Steve Puig, abbat del monestir de la Reyal, del orde de sant Agostí, en la vila de 
Perpinyà.
A xv de juliol mdlxxi, per transferiment de dit misser Stheve Puig de oïdor en deputat, és ensa-
culat concordament mossèn Stheve Arruffat, prior de Sant Thomàs de Fluvià, en lo bisbat de 
Gerona.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Steve Arrufat, és enseculat segons forma del nou 
redrés fra Joan Batista de Calders, paborde de Tordera, del orde de sant Benet.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit fra Joan Baptista de Calders de oïdor en deputat, 
és enseculat fra Hierònim Steve, doctor en teologia, del monastir de Ripoll.

39r// [Oïdors de comptes] religiosos
Ffrare Barthomeu Fuster, prior de Ledó. Aquest morí e per virtut de capítol de cort no ha ésser 
algú ensaculat en loch seu fins los religiosos sien reduhits a nombre de dotze.

39v// Oydors de comptes [religiosos]
Frare Francí Albanell, camarer de Sanct Pere de Rodes.
A xiii del mes de janer mil dviii, per transferiment del dit frare Francí Albanell en deputat, fou 
ensaculat per oydor fra Bernat Grau, sacristà de Ripoll.
A dos de setembre Mil dxvii, per mort del dit fra Bernat Grau, fonch ensaculat mossèn Joan 
Moles, canonge e camarer de Sanct Joan ces Abbadesses.
A xii del mes de desembre any mdxxii, per mort del dit mossèn Johan Moles, fonc ensaculat 
mossèn Hierònym Aguilar, canonge e camarer de Sanct Johan çes Abadesses.
A xviii del mes de març any Mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Hierònym Aguilar, fonc en-
saculat fra Francí Ferrer, comenador de Vilafrancha de Penedès.
A xxi del mes de maig any Mil dxxviiii, per transferiment del dit fra Francí Ferrer de oydor en 
deputat, fonc ensaculat fra Gaspar Ferrer, comenador de Cesterres.
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A xxii del mes de novembre any mdlviii, per transferiment del dit fra Gaspar Farrer de oydor en 
deputat, fonch enseculat concordament fra Johan Caldés, monio de Sanct Culgat de Vallers.
A xiii del mes de maig de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit fra Johan Calders de oydor en 
diputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesc Jover, prior de l’Hospitalet, diocesis 
Vicensis.
A vii de abril mdlxxviiii, per mort de dit mossèn Francesc Jover, és ensaculat concordament 
mossèn Onofre de Moliner, prior de Sant Miquel de la Casa Antiga del bisbat de Leyda y canon-
ge de la seu de Leyda.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Onofre de Moliner, és ensaculat concordament 
mossèn Montserrat Roquer, àlies Saleta, prior del monestir de Santa Maria de Roca Rossa, del 
orde de sant Agustí, en lo bisbat de Gerona.
A xv de maig mdciiii, per haver dexat dit mossèn Montserrat Roquer y Saleta dit son priorat, és 
enseculat concordament conforme al nou redrés fra don Miquel de Paguera, paborde mayor  
de Sant Culgat de Vallès, del orde de sant Benet.

40r// [Oïdors de comptes] religiosos
Ffrare Benet Cardona, prior de Sanct Pere d’Enbigats de Barberà.
A xxii del mes de març mil dviiii, per mort del dit frare Benet Cardona, fou ensaculat per oydor 
frare Garau Vilatorta, monjo de Sanct Cugat de Vallès.
A dos de setembre mil dxvii, per mort del dit fra Guerau Vilatorta, fonch ensaculat fra Ramon 
de Vilanova, monjo e dispenser major del dit monestir de Sanct Culgat.
A xviii de febrer any mil dxx, per mort del dit fra Ramon de Vilanova, fonch ensaculat fra Johan 
Moliner, comenador des Çesterres, de la religió de sanct Joan.
A xxx del mes de agost de l’any mil dxxvii, per mort del dit fra Joan Moliner, fonch ensaculat 
concordablament mossèn Joan Onofre Gay, canonge y camarer de Sanct Pere d’Àger.
A xii del mes d’abril any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Joan Onofre Gay, fonch ensaculat 
a sort mossèn Antoni Apparici, abbat de Sanct Miquel de Fluvià.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Anthoni Aparici, fou enseculat concor-
dament mossèn Sagimon Paratge, abat de Sanct Martí del Canigó.
A xxviiii de febrer mdlvi, per mort del dit mossèn Sagimon Paratge, fou enseculat concorda-
ment fra Joan Benet Cartellà, prior de Banyoles.
A xiiii de juny any mdlxiii, per mort del dit fra Johan Benet de Cartellà, fonc enseculat a la sort 
don Johan Tormo, abat de Bessalú.
A xxvi de febrer mdlxxiiii, per mort de dit don Joan Tormo, és ensaculat concordament misser 
Raphael Talavera, prior de Santa Maria de Banyeres, del bisbat de Barcelona.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit misser Raphael Talavera, és ensaculat concordament 
mossèn Miquel Font, prior de Nostra Senyora de Utrera, del bisbat d’Elna.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per ésser estat dit mossèn Miquel Font indegudament ensaculat, y 
en virtut de sentèntia dels senyors deputats promulgada a x de marts proppassat en lo procés 
sobre dita ensaculatió, és ensaculat concordament misser Jaume Cordelles, prior comendatari 
de Sant Pere del Mont, del orde de sant Benet, bisbat de Vic, canonge de Barcelona.
A xv de matig mdlxxxxii, per transferiment de dit misser Jaume Cordelles de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés misser Julio Cordelles, prior de Sant 
Pere de les Maleses.
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A xv de maig mdcx, per mort de dit misser Julio Cordelles, és ensaculat concordament mossèn 
Gabriel Olmera, prior de Nostra Senyora del Coll, del orde de sant Benet, en lo bisbat de Vic.

40v// Oydors de comptes [religiosos]
Frare Luys Çagarriga, camarer de Sanct Miquel de Fluvià. Aquest morí e per virtut de capítol de 
cort no ha ésser algú ensaculat en loch seu fins los religiosos sien reduhits a nombre de dotze.

41r// [Oïdors de comptes] religiosos
Ffrare Gabriel Miquel, prior de Cervià.
A vi del mes de juliol mil dviii, per transferiment del dit ffrare Gabriel Miquel en deputat, fou 
ensaculat per oydor ffrare Johan Clavarol, prior de Sanct Pere de les Maledes.
A xii del mes de deembre any mil dxxii, per mort del dit frare Johan Claverol, fou ensaculat 
frare Joan Cartellà, monjo de Banyoles.
A v de març any mdxxxxv, per mort del dit fra Joan Cartellà, fou enseculat concordament fra 
Pere Sunyer, prior de Vilabertran.
A xv de octubre mdli, per mort del dit fra Pere Sunyer, fou enseculat concordament fra Gaspar 
Argensola, monjo del monestir de Sanct Cugat del Vallès.
A xxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit fra Gaspar Argençola, és ensaculat concordament mos-
sèn Rafel Casanova, pabordre de Manresa, del orde de sant Agustí.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Raphael Casanova, és ensaculat concorda-
ment fra Jaume Oriola, monjo y camarer [del] monastir de Sant Pau del Camp de Barcelona.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit fra Jaume Oriola, és enseculat concordament misser Joan 
Graell, prior comendatari de Sant Pere del Mont, del orde de sant Benet.
A xxii de mars mdcxii, per mort de dit misser Joan Graell, és enseculat concordament fra Fran-
cesc Copons, prior de Sant Cugat de Vallers.

41v// Oydors [de comptes] religiosos
Mossèn Johan de Palol, paborde de Sanct Martí Çacosta. Aquest morí e per virtut de capítol de 
cort no ha ésser algú ensaculat en loch seu fins los religiosos sien reduhits a nombre de dotze.

42r// Deputats de la vegaria de Barcelona
Lo noble mossèn Luys de Requesens e de Soler, cavaller.
A xxi del mes de noembre any mil dviiii, per mort del dit mossèn Luys de Requesens, fou ensa-
culat per deputat a sort don Ffrancesch Galceran de Pinós e de Fenollet.
A dos de setembre any mil dxxi, per mort del dit don Francesch Galceran de Pinós y de Fenollet, 
fou ensaculat don Bernat Galceran de Pinós y de Fenollet, germà seu.
A xii de novembre mdl, per mort del dit don Barnat Galceran de Pinós y de Fonollet, fou ense-
culat a la sort don Francí d’Oms.
A xviiii del mes de agost any mdlx, per mort del dit don Francí d’Oms, fonch enseculat concor-
dament don Onofre d’Oms, senyor de Vilalonga.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit don Honofre Dom, és ensaculat concordament don Ber-
nat de Paguera.

42v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Lo noble Berenguer de Requesens, cavaller.
A iii del mes de janer any MDX, per mort del dit noble don Berenguer de Requesens, fou ensa-
culat per deputat lo noble don Ramon de Parellós.
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A vii del mes de desembre any mil dxxiii, per mort del dit don Ramon de Perellós, fou ensaculat 
lo noble don Joan Christòfol Ycart.
A iiii de nohembre mdxxxii, per mort del dit don Joan Christòfol Ycart, fonch ensaculat a sort 
lo noble don Berenguer Arnau de Castre y de Pinós, òlim de Cervelló, baró de Lacuna.
A xxx del mes de agost any mdlviiii, per mort del dit don Berenguer Arnau de Castre, baró de 
la Llacuna, fonc enseculat a la sort don Johan de Guimerà.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit don Joan de Guimerà, és ensaculat concordament 
don Berenguer de Paguera.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit don Berenguer de Paguera, és ensaculat concordament don 
Joan de Paguera.

43r// [Diputats de la vegueria de] Barcelona
Lo noble mossèn Galceran de Requesens, cavaller.
A xxvii del mes de julol mil dvii, per mort del dit noble mossèn Galceran de Requesens, fou 
ensaculat per deputat lo noble mossèn Berenguer Arnau de Cervelló, senyor de Vilademàger e de 
la Lacuna.
A xii del mes de deembre any Mil dxxii, per mort del dit mossèn Berenguer Arnau de Cervelló, 
fou ensaculat don Luís Margarit.
A xvii d’agost any mdxxxiii, per mort del dit don Luys de Margarit, fonc ensaculat concorda-
blement lo noble don Pedro de Rocabertí, senyor de Cabrens.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit don Pedro de Rocabertí, fou enseculat 
concordament don Luys Mecha, de la vegaria de Urgell.
A xxx de octubre mdxxxxvi, per mort del dit don Luys Mecha, fou enseculat a la sort don Ce-
rafí de Sentelles.
A xxii del mes de setembre any mdlvii, per mort del dit don Serafí Centelles, fonc enseculat a la 
sort don Enrich Dezpalau.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit don Henric Despalau, és ensaculat concordament 
don Guillem de Santcliment.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit don Guillem de Santcliment, és enseculat concorda- 
ment don Joan de Santmenat.

43v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Lo noble mossèn Dimas de Requesens.
A xxvii de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit don Dimas de Requesens, fou ensaculat don 
Martí Guerau de Cruylles, baró de Legostera.
A xxxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit don Martí Garau de Cruïlles, fonc 
enseculat concordament don Federic de Cabrera.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit don Federic de Cabrera, és ensaculat conforme lo 
nou redrés don Alexandre de Lentorn.

44r// [Diputats de la vegueria de] Barcelona
Lo noble mossèn Johan de Rebolledo.
A viii de Març any mdxxxvii, per mort del dit don Joan de Rebolledo, concordament fou ense-
culat lo noble don Dimas de Boixadós y de Requesens.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit don Dimas de Boixadós y de Reque-
sens, fou enseculat a la sort don Galceran de Pinós.
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A xi del mes de maig any mdlviii, per mort del dit don Galceran de Pinós, fonc enseculat con-
cordament don Martí Meca, senyor de Vergós.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit don Martí Meca, és enseculat concordament don Phede-
ric Desbosc y de Santvicens.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit don Federic Desbosc, és ensaculat concordament 
segons forma de nou redrés don Joan de Vilanova, senyor de Molitig en Conflent.

44v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Johan Pere de Vilademany.
A xx del mes de deembre any mil ccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Johan de Vilade-
many, fou ensaculat per deputat mossèn Jaume Vicens, cavaller.
A xxviiii del mes d’abril any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Jaume Vicens, fonch ensa-
culat mossèn Miquel de Sanctmenat.
A viii del mes de febrer any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Michel de Sanmanat, fou ensa-
culat mossèn Anton d’Oms.
A xxv del mes de agost any mdlvii, per mort del dit mossèn Anthon d’Oms, fonc enseculat 
concordament mossèn Rafel Caldés dels Cròsos.
A vii del mes de octubre any mdlx, per mort del dit mossèn Rafel Caldés, fonc enseculat concor-
dament mossèn Francesch Bosch de Vilagayà.
A x del mes de maig de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Francesc Bosc, ensacularen con-
cordament mossèn Miquel Ciurana.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Miquel Ciurana, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Galceran de Serrià.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Galceran de Serrià, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Luís de Boxadors.

45r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Johan de Munbuy.
A xxi del mes de noembre any mil dx, per mort del dit mossèn Jona de Munbuy, fou ensaculat 
per deputat mossèn Galceran Dezpujol.
A xx del mes de agost any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Galceran Dezpuiol, fonc ensa-
culat mossèn Pere de Belloch, donzell.
A xxii de desembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Pere Belloch, fou enseculat a la sort 
mossèn Parot Farrer.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Parot Farrer, fou enseculat a la sort 
mossèn Parot Salbà, menor.
A xxvi de agost mdlxxxv, per mort de dit mossèn Perot Salbà, és ensaculat concordament mos-
sèn Ramon de Torrelles, senyor de Granera.
A xv de matig mlxxxviiii, per mort de dit Ramon de Torrelles, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Jaume Alòs Colom, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Jaume Alòs Colom, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés misser Raphel Rubí y Coll, vuy oïdor militar en Barcelona domiciliat.

45v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Pere Johan Ferrer.
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A xxiii del mes de agost any mil mdxii, per mort del dit mossèn Pere Johan Ferrer, fou ensaculat 
per deputat a sort mossèn Ffrancesch Miquel de Vilatorta.
A xxvi de març any mil dxxi, per mort del sobredit mossèn Francesch Miquel de Vilatorta, fou 
ensaculat mossèn Francesch de Montbuy.
A xiii de setembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Francesch de Monbuy, fou enseculat 
concordament micer Dionís de Clariana, donzell y doctor en leys.
A xxii de juny mdxxxxvii, per mudament de stament del dit micer Dionís Clariana de militar 
en real per renunciació de son privilegi militar, fou enseculat a la sort mossèn Galceran Lull, 
menor.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Galceran Lull, és ensaculat concordament mossèn 
Gaspar Farran y de Calders.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Gaspar Farran y de Calders, és ensaculat 
concordament mossèn Joseph Jover, en Barcelona domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Joseph Jover, és enseculat concordament segons for-
ma del nou redrés mossèn Francesc Terçà, en Barcelona domiciliat.

46r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Guerau Dezplà.
A x del mes de octubre any mdxvi, per mort del dit mossèn Guerau dez Pla, fou ensaculat a sort 
mossèn Gaspar de Blanes.
A xvi del mes de setembre any Mildxxviii, per mort del dit mossèn Gaspar de Blanes, fonc en-
saculat concordablament mossèn Francesch Fivaller, donzell.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per mort del dit Francesc Fivaller, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Conesa, donzell.
A xxiii de juny mdliiii, per mort del dit mossèn Francesch Conesa, fou enseculat concordament 
mossèn Hierònym Benet Dezvalls, donzell.
A xviiii de agost mdlxxxv, per mort de dit Hierònym Benet Desvalls, és ensaculat a la sort mos-
sèn Onophre de Argençola, senyor de Argençola.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per haver los senyors deputats, ab sa deliberatió del die present feta 
ab consell dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General, desenseculat lo dit Onofre 
de Argensola, de la vegaria de Barcelona, y haver-lo enseculat per la vegaria de Cervera, és ensa-
culat concordament segons forma del nou redrés mossèn Onofre Bruguera.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per ésser lo die present proveït que dit mossèn Honofre Bruguera sie 
tornat en son loc de oïdor militar de la vegueria de Barcelona, de ont fou transferit en aquest, és 
ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Honofre de Argensola, senyor de les Pallargues, 
en Barcelona domiciliat.
A xv de juliol de mdcv, per mort de dit mossèn Onofre de Argensola, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Felip de Aguilar, donzell.

46v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Guillem de Sant Climent.
A xxi de juliol de mil cinch-cents y quinze, per mort del dit mossèn Sanctcliment, fou ensaculat 
mossèn Galceran Burguès de Santcliment.
A x del mes de octubre any mdxvi, per mort del dit mossèn Galçeran Burguès, fou ensaculat a 
sort micer Hierònim Franch, doctor.
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A iiii del mes de gener de l’any mil dxxvii, per mort del dit micer Hierònym Franch, fonch en-
saculat mossèn Rafel de Caldés dels Cròsos.
Lo primer de setembre any mil dxxxvii, per mort del dit mossèn Rafel de Caldés, concordament 
fonc ensaculat mossèn Galceran Burguès de Sanctcliment, donzell.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Galceran Burguès de Santcliment, és 
ensaculat concordament mossèn Garau de Sayol.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Garau Sayol, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Miquel Baptista Falcó, donzell en Barcelona domiciliat.

47r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Ffrancí dez Valls.
A x del mes de noembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Ffrancí dez Valls, fou ensaculat per 
deputat mossèn Ffrancesch de Sancliment.
Disapte a v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Francesc de Sancliment, 
fou ensaculat mossèn micer Miquel Spital, doctor y cavaller.
A tres de mars de l’any mdxxxiii, per mort del dit micer Miquel Spital, fonch ensaculat a sort 
mossèn Matheu Dezsoler, donzell de la dita vegueria.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit mossèn Matheu de Soler, és ensaculat concordament 
mossèn Pere Joan de Santcliment.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Pere Joan de Santcliment, és enseculat con-
cordament mossèn Miquel de Agulló.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit mossèn Miquel de Agulló, és ensaculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés mossèn Hierònym Cassador, donzell en Barcelona domi- 
ciliat.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Hierony Cassador, és ensaculat segons forma del 
nou redrés mossèn Josef de Bellafilla.

47v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Bernat Turell, maior.
A x del mes de març any mil dii, per mort del dit mossèn Bernat Turell, fou ensaculat en deputat 
mossèn Loys Meca, donzell.
A ii de juliol any mil dv, per mort del dit mossèn Luys Meca, fou ensaculat en deputat mossèn 
Miquel de Gualbes.
A xxii de març any Mil dxxvi, per mort del dit mossèn Miquel de Gualbes, fou ensaculat mos-
sèn Bernat Falcó.
A xxi del mes de maig any Mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Bernat Falcó, fonc ensaculat 
micer Miquel May, doctor y cavaller.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit micer Michel May, fou enseculat concordament 
mossèn Hierònym Torres.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Hierònym Torres, fonc enseculat mossèn Garau de 
Alentorn, en Barcelona domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit mossèn Guerau de Lantorn, és ensaculat segons for-
ma del nou redrés mossèn Honofre Bruguera, cavaller.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Honofre Bruguera, fonch enseculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Joan Pla de Montornès, donzell.
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A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Joan Pla de Montornès, és enseculat concorda-
ment mossèn Pau de Altariba, donzell.

48r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Guillem Pere Durall.
A xxvii del mes de juliol any mil dx, per mort del dit mossèn Guillem Pere Durall, fou ensaculat 
per deputat mossèn Nicolau de Bóxols.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit mossèn Nicholau de Bóxols, fou ensacu-
lat per deputat, concordablament, micer Simon de Clariana y de Ceba, doctor en cascun dret.
A tres del mes de deembre any mdxx, per mort del dit micer Simon de Clariana y de Seva, fou 
enseculat en deputat mossèn Miquel de Corbera, donzell.
A xi del mes de abril any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Miquel de Corbera, fonc enseculat 
concordament mossèn Jaumot Alamany, senyor de Bellpuig.
A iiii del mes de noembre del any mdlxvi, per mort de dit mossèn Joanot Alamany, fonc ense-
culat concordament mossèn Barnat Miquel Turell.
A ii del mes de juny del any mdlxvii, per mort del dit Barnat Miquel Turell, fonc enseculat con-
cordament mossèn Johan Armangol, baró de Rocafort.
A xxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Joan Armengol, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Joan de Tamerit.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Francesc Joan de Temerit, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Philip Roger, de Calella.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Philip Roger, és enseculat concordament mossèn 
Miquel de Tamarit.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Miquel de Tamarit, és enseculat concordament 
mossèn Francesch Cornet, cavaller.

48v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Jaume Pallarès, maior.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Jaume Pallarès, maior, fou 
ensaculat en deputat mossèn Martí Johan de Torrelles, senyor del castell de la Roca.
A xiii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Martí Johan de Torrelles, 
fou ensaculat en deputat mossèn Matheu dez Soler, donzell.
A xiii del mes de janer an mil dviii, per mort del dit mossèn Matheu dez Soler, donzell, fou en-
saculat en deputat mossèn Galceran Oliver, cavaller.
A xi del mes de octubre del any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Galceran Oliver, fonc extret 
a sort y ensaculat mossèn Francesch de Guimerà.
A xvii de setembre mdlxviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Guimerà, fonch ensaculat 
concordament mossèn Galceran de Gravalosa, senyor de Castellar, donzell.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Galceran de Gravalosa, és ensaculat concor-
dament mossèn Pau de Fluvià, donzell.

49r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Pere Ferrer.
A xxvi d’agost mdxviii, per mort del dit mossèn Pere Ferrer, fou ensaculat mossèn Gilabert de 
Malla.
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A xxi de janer mdl, per mort del dit mossèn Gilabert de Malla, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Farrer de Busquets.
A vi del mes de setembre any mdlviii, per mort del dit mossèn Joan Farrer de Busquets, fonc 
enseculat concordament mossèn Francesch de Malla.
A xviiii de noembre mdlxxiii, per mort de dit mossèn Francesc de Malla, és enseculat concor-
dament mossèn Francesc Agullana y de Calders.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Francesc de Agullana y de Calders, és enseculat 
concordament mossèn Luís Puig, donzell.

49v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Miquel Johan Gralla.
A viii del mes de janer any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Gralla, en concòrdia ensacularen 
mossèn Joan Benet Çalbà, del mateix estament.
A xxvii de febrer mdlxxvi, per mort de dit mossèn Joan Benet Salbà, és ensaculat concorda-
ment mossèn Miquel Ferrer, donzell.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Miquel Ferrer, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Miquel Doms, cavaller, senyor de Sant Jordi.

50r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Hugo de Palou.
Lo primer de juliol any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Hugo de Palou, cavaller, fou 
ensaculat en deputat mossèn Johan Guillem Colom, cavaller.
A xvii del mes de deembre any mil dvii, per mort del dit mossèn Johan Guillem Colom, cavaller, 
fou ensaculat en deputat mossèn Bernat Turell, cavaller.
A viiii del mes de janer any mil dxii, per mort del dit mossèn Bernat Turell, fou ensaculat per 
deputat a sort mossèn Karles March.
A xx de juliol mil dxv, per mort del dit mossèn Karles March, fou ensaculat en deputat mossèn 
Miquel Fiella, donzell.
A xxiii de maig any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Michel Fiella, fou enseculat concorda-
ment mossèn Galceran Lull, cavaller domiciliat en Barcelona.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per mort del dit mossèn Galceran Lull, fonc enseculat 
concordament mossèn Riembau de Corbera, senyor del Mas.
A xviii de agost mdlxxvi, per mort de dit mossèn Riambau de Corbera, és ensaculat concorda-
ment misser Francesc Gort, donzell, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Francesc Gort, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Joan Granollacs.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Joan Granollachs, és enseculat concordament mos-
sèn Francesc de Junyent, donzell.

50v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Bernat Terré.
A xviiii de deembre any mdxvii, per mort del dit mossèn Bernat Terré, ensacularen a sort mos-
sèn Jaume Salbà.
A iiii de janer mdxxxv, per mort del dit mossèn Jaume Salbà, fonch ensaculat a sort Francesch 
Setantí, donzell de la dita vegueria.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   159 20/03/15   09:07



160 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Francesc Setantí, fonc enseculat concordament mossèn 
Thomàs Pujades, donsell.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort dedit mossèn Thomàs Pujades, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Francesc de Marimon de Calders, donzell en Barce-
lona domiciliat.
A xv da maig mdcxii, per mort de dit mossèn Francesc de Marimon de Caldés, és enseculat 
concordament misser Pere de Bellet, cavaller.

51r// [Diputats de la vegueria de] Barcelona
Mossèn Francí Torrent.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Ffrancí Torrent, fou 
ensaculat en deputat mossèn Garau Durall.
A v del mes de novembre any mill dxxiiii, per mort del dit mossèn Guerau Durall, fonc ensacu-
lat en deputat mossèn Pere Ramon Vicens de Sanctmenat, cavaller.
A xxv de janer any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Pere Ramon Vicens de Sanctmanat, con-
cordament fou enseculat mossèn Joanot de Blanes, donzell domiciliat en Barcelona.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Joanot de Blanes, fou inseculat 
a la sort mossèn Matheu Vidal Dezplà, cavaller.
A xxiii d’agost mdliii, per mort del dit mossèn Matheu Vidal Dezplà, fou enseculat concorda-
ment mossèn Barnat Ioan de Marimon, donzell, senyor de Sant Marçal.
A vii de decembre mdlxxvii, per mort de dit mossèn Bernat Joan de Marimon, és ensaculat 
concordament mossèn Henric de Garret, donzell.

51v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Ffrancí Conesa.
A viiii del mes de març any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Francí Conesa, cavaller, 
fou ensaculat en deputat mossèn Antich Almugàver, donzell.
A xxx del mes de janer any mdxviii, per mort del dit mossèn Antich Almugàver, fou ensaculat 
concordament mossèn Francí de Junyent, maior.
A xv del mes de febrer any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Francí de Junyent, fonch ensa-
culat mossèn Miquel Benet de Puigmarí.
A x del mes de desembre del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Miquel Benet de Puigmarí, 
fonc enseculat concordament misser Andreu Farrer.
A xxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit misser Andreu Ferrer, és ensaculat concordament mos-
sèn Jaume Pau Franquesa.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Jaume Pau Franquesa, és enseculat concordament 
mossèn Francesc Llentes y de Gàver.

52r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Anthoni Johan de Vilatorta.
A iiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Anthoni Johan de Vila-
torta, cavaller, fou ensaculat per deputat mossèn Jaume Pallarès, cavaller.
A viiii de noembre any mil diiii, per mort del dit mossèn Jaume Pallarès, fou ensaculat en de-
putat mossèn Luys de Vilanova.
A xvii del mes d’abril any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Luís de Vilanova, fonc ensacu-
lat a sort mossèn Francesch Occelló.
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A iii del mes de juliol any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Francesch Ocelló, fonc ensaculat 
mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, donzell.
A xxii del mes de desembre any mdlviiii, per mort del dit mossèn Joan Bonaventura de Gual-
bes, fonc enseculat a la sort mossèn Joan Miquel de Bellafilla.
A xv de juny mdlxxvi, per mort de dit mossèn Joan Miquel de Bellafilla, és ensaculat concorda-
ment mossèn Hierònym Cardona.

52v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Dionís Miquel.
A xvii de noembre any mil dx, per mort del dit mossèn Dionís Miquel, fou ensaculat a sort per 
deputat mossèn Miquel de Vilatorta, senyor de Plegamans.
A xxviii del mes de maig any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Miquel de Vilatorta, fonc 
ensaculat mossèn Hierònym de Montornès.
A tres d’abril any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Hierònym Montornès, fou enseculat 
concordament mossèn Galceran Albanell.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Galceran Albanell, fonc en-
seculat concordament mossèn Miquel Johan Roger.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Miquel Joan Roger, és ensaculat concor-
dament mossèn Benet Marlès, donzell en Barcelona domiciliat.

53r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Bernat de Marimon.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Bernat de Marimon, fou 
ensaculat ab concòrdia mossèn Joanot Ferrer.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Joanot Farrer, fou enseculat a la sort mos-
sèn Ramon Marquet.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Ramon Marquet, fonc ense-
culat concordament mossèn Enric Agullana.
A xii de mes de juny del any mdlxvi, per ésser de edat legítima lo dit mossèn Enric Agullana, 
fonc enseculat lo dit mossèn Enric Agullana.
A xxi de juny mdlxxx, per mort de dit mossèn Henric Agullana, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Burguès y de So.

53v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Johan Aguilar.
A xvii del mes de abril any mil ccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Johan Aguilar, fou ensa-
culat en deputat mossèn Joan d’Avinyó, donzell.
A xxvii del mes de noembre any mil dxi, per mort del dit mossèn Johan d’Avinyó, fou ensaculat 
a sort per deputat del matex stament e vegueria mossèn Galceran Destorrent.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Galceran Destorrent, fou enseculat a la 
sort mossèn Gispert de Guimerà, senyor de Ciutedilla, en Barcelona domiciliat.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Gispert de Guimerà, és ensaculat concor-
dament mossèn Miquel Francesc Pol.
A xxii de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Francesc Pol, és ensaculat con-
cordament mossèn Galceran Ferrer.
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A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit Galceran Ferrer, és ensaculat concordament mossèn 
Jaume Camps.

54r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Johanot Santiust.
A xxiiii del mes de maig mil dii, per mort del dit mossèn Joanot Santiust, fou ensaculat per de-
putat mossèn Galceran de Santmenat.
A xx de març any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Galceran de Sentmenat, concordament 
fou ensaculat mossèn Guillem Ramon de Blanes, donzell.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Guillerm Ramon de Blanes, fou 
enseculat a la sort mossèn Francesch Michel Bosch de Vilagayà.
A xvi de octubre mdlv, per mort del dit mossèn Francesch Michel Bosch de Vilagayà, fou ense-
culat concordament mossèn Antich Cenespleda, donzell.
A xviiii de juliol mdlvii, per mort del dit mossèn Antich Senespleda, fonc enseculat concorda-
ment misser Francesch Gomis, doctor en lleis.
A ii del mes d’abril any mdlxiii, per mort del dit misser Francesch Gomis, fonc enseculat a la 
sort mossèn Baltesar de Monrodon.
Al primer del mes de desembre del any mdlxvii, per mort del dit mossèn Baltesar de Monrodon, 
fonc enseculat concordament mossèn Francesc de Agulló, senyor de Bellveí.
A viii de octubre mdlxxxv, per mort de dit Francesc de Agulló, és ensaculat concordament 
mossèn Antoni Vila y Ceveçona, donzell.
A xi de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Antoni Vila, és ensaculat concordament mossèn 
Gaspar Molera.

54v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Miquel Setantí.
A xxviii de març any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Miquel Sentantí, fonc ensaculat mos-
sèn Perot Çalbà.
A tres de març mdliiii, per mort del dit mossèn Perot Salbà, fou enseculat concordament mos-
sèn Onofre Cardona.
A iiii de juny mdlxxiiii, per mort de dit Onophre Cardona, és enseculat concordament mossèn 
Martí Joan Despuny.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Martí Joan Dezpuny, és enseculat concordament 
mossèn Hierònim Gàver, donzell.

55r// [Diputats de la vegueria de] Barcelona
Mossèn Galceran Ferrer.
A xxviii de març any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Galceran Ferrer, fonc ensaculat mos-
sèn Berenguer de Foxà.
A xv d’abril mdxxxviii, per mort del dit mossèn Berenguer de Foxà, concordament fou insecu-
lat mossèn Pere Anthoni de Rochacrespa.
A xii de abril mdlxxviii, per mort de dit mossèn Pere Antoni de Rocacrespa, és ensaculat con-
cordament mossèn Joan de Claramunt.

55v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Stalrich Bastida.
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A tres del mes de deembre any mdxx, per mort del dit mossèn Stalrich Çabastida, fou ensaculat 
mossèn Perot Onofre de Malla, cavaller.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Perot Onoffre de Malla, fou 
enseculat a la sort mossèn Joanot Tarré, donzell.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Joanot Terré, és ensaculat concordament mos-
sèn Perot de Tamerit, donzell.

56r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Bernat Johan de Marlès.
Dissabte a v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Bernat Joan de Merles, 
fonc ensaculat a sort mossèn Galceran de Vilanova, donzell.
A xii de juliol any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Galceran Vilanova, fou enseculat a la sort 
mossèn Enrich Sanmanat, donzell.
A xiiii de octubre mdlxxx, per mort de dit mossèn Henric Sanmanat, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Çacosta.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mudament de stament de dit mossèn Pere Çacosta de laic en 
ecclesiàstic, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Garau Guardiola, 
donzell en Barcelona domiciliat.

56v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Guerau Guardiola.
A dos del mes de setembre mdxvii, per mort del dit misser Guerau Guardiola, fou ensaculat 
mossèn Joan Almugàver.
A viiii del mes de octubre any mil dxxxiiii, fonch ensaculat concordablament mossèn Joan 
Guerau Gualba, donzell.
A xxvii de febrer mdxxxv, per mort del dit mossèn Joan Guerau Gualba, donzell, concordable-
ment fonch insaculat mossèn Miquel Dezpalau, donzell.
A xx del mes de desembre de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Miquel Despalau, fonc ense-
culat concordament mossèn Francesc Oluia.
A xv de matig mdxxxxiiii, per mort de dit Francesc Oluja, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Luís de Tamerit, donzell, fill de Perot.
A xii de decembre del any mdxxxxvii, per mort dit mossèn Luís de Tamarit, és ensaculat con-
cordament mossèn Francesc Pons, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Francesc Pons, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Cosma Fivaller, donzell.

57r// [Deputats de la vegaria de] Barçelona
Bernat de Guimerà.
A ii del mes de janer mil diiii, per mort del dit mossèn Bernat de Guimerà, fou ensaculat per 
deputat mossèn Miquel Benet de Gualbes.
A iii de septembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Miquel Benet de Gualbes, concordable-
ment ensacularen mossèn Francesc de Santcliment, senyor del Mars.
A xii de setembre mdxxxvii, per mort del dit mossèn Francesc de Santcliment, concordament 
fou inseculat mossèn Parot Vila, cavaller.
A xiiii de maig any mdlii, per mort del dit mossèn Perot Vila, fou enseculat concordament 
mossèn Michel Oliver, donzell.
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A xii de agost mdlxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Oliver, és ensaculat concordament 
mossèn Jaume de Salbà, donzell.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Jaume de Salbà, és ensaculat segons forma del nou 
redrés mossèn Gabriel Cassador, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Grabiel Cassador, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Jaume de Aguilar Peralta y de Camporrells, senyor de Castellet.

57v// [Diputats] de la vegaria de Barcelona
Manuel de Corbera.
A xxiiii de mes de maig mil dii, per mort del dit mossèn Manuel de Corbera, fou ensaculat per 
deputat mossèn Miquel Benet de Corbera, senyor de Corbera.
A xiii de janer mdxxxii, per mort del dit mossèn Miquel Benet de Corbera, ensacularen concor-
dablament a mossèn Galceran Meca, donzell de la dita vegueria.
A xiiii de maig any mdlii, per mort del dit mossèn Galceran Meca, fou enseculat concordament 
mossèn Michel Bosch de Vilassar, cavaller.
A xxi de marts mdlxxviii, per mort de dit mossèn Miquel Bosc, és ensaculat concordament 
mossèn Bernat Pelegrí, donzell.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit Bernat Pelegrí, és ensaculat concordament misser Fran-
cesc Serra, donzell, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Francesc Serra, de tres per discòrdia elegits, és 
ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Bernat Pau de Belloc.

58r// Deputats [de la vegueria de Barcelona]
Johan Pere de Santmanat.
A xvi del mes de juliol any mil di, per mort del dit Johan Pere de Santmenat, fou ensaculat per 
deputat mossèn Anthoni Pere de Rocacrespa.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per mort del dit mossèn Antoni de Rocacrespa, fou en-
saculat mossèn Plegamans de Marimon.
A iiii del mes de juliol any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Plegamans de Marimon, fonch 
ensaculat mossèn Barthomeu Ferrer, cavaller.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per mort del dit mossèn Barthomeu Ferrer, fonch ensacu-
lat mossèn Martí Joan de Torrelles.
A v del mes de juny any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Martí Joan de Torrelles, fonch en-
saculat misser Pere Comte, donzell y doctor en leys.
A xii de agost any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Pere Comte, fou ensaculat a la sort mos-
sèn Andreu Çacosta.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Andreu Çacosta, és ensaculat concorda-
ment mossèn Joan de Gualbes de Bonaventura.

58v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Ffrancí de Ribes.
A tres d’abril mdxvii, per mort del dit mossèn Francí de Ribes, fou ensaculat a sort mossèn Fran-
cesch de Clasquerí.
A dos del mes de octubre any Mil dxxii, per mort del dit mossèn Francesch de Clasquerí, fou 
ensaculat mossèn Johan Puiades, cavaller.
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A xxvii del mes de agost any Mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Johan Puiades, fonc ensaculat 
concordablament mossèn Galceran Ferrer, donzell.
A xx de fabrer mdliii, per mort del dit mossèn Galceran Ferrer, fou enseculat concordament 
mossèn Josef Miró, donzell.
A xxxi de agost mdliii, per renunciació del dit mossèn Josef Miró, fou enseculat concordament 
mossèn Emanuel de Reiadell, senyor de Jorba.
A iiii del mes de desembre any mdlxii, per mort del dit mossèn Emanuel de Reiadell, fonc ense-
culat a la sort misser Johan Pons Setcases.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per mort de dit misser Joan Pons Cescases, és ensaculat concorda-
ment mossèn Joan Lull, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Joan Lull, és enseculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Marc Lentes, donzell.

59r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Honorat de Muntanyans.
A vii de deembre mil dxiiii, per mort del dit mossèn Honorat de Muntanyans, fou ensaculat 
mossèn Galçeran Durall, menor de dies.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Galceran Durall, fou ensecu-
lat concordament mossèn Galceran Deztorrent, donzell.
A vi del mes de desembre del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Galseran Deztorrent, fonc 
enseculat concordament mossèn Antoni Viladamor.
A vii de octubre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Antoni Viladamor, per letra de gràtia dels 
tres staments de la Cort General que de present se celebra en Montsó, de xxv y xxx del passat, 
és ensaculat mossèn Hierònym de Argençola, donzell.

59v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Joffre de Sentmenat.
A xx del mes de deembre any mil dxii, per mort del dit Joffre de Sanmenat, fou ensaculat a sort 
mossèn March Anthoni de Camós.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Marc Anthoni Descamós, fou en-
seculat a la sort mossèn Michel de Boxadós.
A xviii de juliol mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Miquel de Boixadors, fonch enseculat 
a la sort misser Joan Batista Serra, donzell, doctor en drets.
A xiiii de octubre mdlxxx, per mort de dit misser Joan Baptista Serra, és ensaculat concorda-
ment mossèn Joan Pau Malendric.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Joan Pau Malendric, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Pere Ausiàs Marc.

60r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Ramon de Caldés.
A xxvi de agost mdxiii, per mort del dit Ramon de Caldés, fou ensaculat mossèn Luís Pou.
A vii del mes de deembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Luys Pou, fonch ensaculat 
mossèn Ramon Mercell de Camporrells.
A xiii del mes de juliol any Mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Ramon Mercell de Campor-
rells, fonc ensaculat misser Pere Clariana de Seva, donzell e doctor en leys.
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A xxxi del mes de agost any mdlviiii, per mort del dit misser Peret Clariana de Seva, fonc inse-
culat concordament mossèn Janot Oliver.
A viiii de mars mdlxxi, per mort del dit mossèn Jenot Oliver, fonch inseculat concordament 
mossèn Symon Joan Benet de Sanctcliment, senyor de Alcarràs.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Santcliment, és ensaculat concordament mossèn 
Hierònym Bosc de Vilagayà, donzell.
A xv de maig mdcxii, per mort dit mossèn Bosc, és enseculat concordament mossèn Francesc 
Sans, donzell.

60v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Luys Desvalls.
A xi del mes de juliol any mil diiii, per mort del dit Luys Dezvalls, fou ensaculat per deputat 
mossèn Gilabert Çalbà.
A iiii de agost any mil dxi, per mort del dit Gilabert Çalbà, fou ensaculat per deputat mossèn 
Galçeran de Sarrià.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit mossèn Galceran de Sarrià, fou ensaculat 
per deputat concordablement mossèn Miquel Setantí, donzell.
A xxv de octubre mdxxxviiii, per mort del dit mossèn miquel Setantí, a la sort fou ensaculat 
mossèn Joan Almugàver òlim Boscà.
A xx de setembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Joan Almugàver òlim Boscà, fou en-
seculat concordament mossèn Matheu de Sancliment, cavaller.
A xxii de juliol any mdxxxxv, per la inhabilitat del dit mossèn Matheu de Sancliment, qui fou 
enseculat per lo stament militar abans de la data de son privilegi militar, y per la renuntiatió,  
fou enseculat concordament lo dit mossèn Matheu de Sancliment, cavaller.
A xi del mes de maig del any mdlxvi, per mort de dit mossèn Matheu de Santcliment, fonc en-
seculat concordament mossèn Francesc Ramon Fivaller.
A viii de juny mdlxxvii, per mort de dit mossèn Francesc Ramon Fivaller, és ensaculat concor-
dament misser Joan Xammar, donzell, doctor en drets.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit misser Joan Xammar, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Hierònim de Babau.

61r// [Diputats de la vegueria de] Barçelona
Pere de Sanctcliment.
A xxvii del mes de gener any Mil dxxviii, per mort del dit mossèn Pere de Santcliment, fonch 
ensaculat a sort en aquest loc mossèn Pere d’Àger, donzell.
A viiii de setembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Pere d’Àger, fou enseculat concor-
dament mossèn Jaume de Sanmanat, donzell.
A xiii de noembre mdlxxiiii, per mort de dit mossèn Jaume de Semmanat, és enseculat concor-
dament mossèn Jaume Joan Despuny, donzell.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Jaume Joan Dezpuny, és enseculat concor-
dament mossèn Joan Batista Pol, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Joan Batista Pol, és enseculat concorda-
ment misser Francesch Gamis, donzell, doctor en drets.

61v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Bernat de Belloch.
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A x del mes de maig any diiii, per mort del dit Bernat de Belloch, fou ensaculat en deputat mos-
sèn Johan Bisbal.
A xv d’abril any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Bisbal, concordament fou enseculat 
mossèn Joan Arenes.
A xxv de setembre any mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Arenes, fou enseculat con-
cordament mossèn Barnat Ivorra, donzell.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Bernat Ivorra, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc Joan de Altarriba.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Francesc Joan de Altariba, és enseculat con-
cordament mossèn Miquel Joan Pons.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Miquel Joan Pons, és enseculat concorda-
ment mossèn Pere Pau de Belloch, donzell.

62r// [Diputats de la vegueria de] Barcelona
Miquel Ferrer.
A xviii de maig mdxvii, per mort del dit mossèn Miquel Ferrer, fou ensaculat per lo mateix 
stament mossèn Bernat Serra.
A viii del mes de gener any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Bernat Serra, fou ensaculat per 
deputat per lo mateix stament mossèn Perot Capila, cavaller.
A iiii del mes de noembre any mdlx, per mort del dit mossèn Perot Capila, fonc enseculat con-
cordament mossèn Jaume Joan de Vilatorta.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit mossèn Jaume Joan de Vilatorta, és ensaculat 
concordament mossèn Phederic Pol.
A xv de matig mdlxxviii, per ésser dit mossèn Phederic Pol, a xiiii del corrent, privat y desen-
saculat de dit loc com a inobedient a les requestes dels senyors deputats, és ensaculat segons 
forma del nou redés mossèn Francesc Cosme Fivaller, donzell.
A xiiii de matig mdlxxxxi, per executió de determinatió y deliberació del present die y de hair, 
desensaculant lo dit mossèn Francesc Cosme Fivaller, és restituït y tornat en son loc y de nou 
ensaculat lo dit mossèn Federic Pol.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Federich Pol, és enseculat concordament conforme 
lo nou redrés del General mossèn Josef Cescases, donzell.

62v// Deputats de la vegaria de [Barcelona]
Lo noble don Jaume de Cardona era stat ensaculat, per deputat ecclesiàstich, per mort de frare 
Johan d’Argençola. Aprés mudà de stament, contractant de matrimoni. E la Cort General dis-
pensà que fos ensaculat per diputat militar per noble qui no tenen vegaria serta. E per ço los  
senyors diputats, en virtut de la disposició feta per la Cort General a xi del mes de deembre  
mil diii, lo manaren scriure en la matrícula de diputats militars.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per mort del dit don Jaume de Cardona, fonch ensaculat 
concordablament don Galceran de Cardona.
A xi del mes de octubre any mil dxxxv, per mort del dit don Galceran de Cardona, a sort fonch 
ensaculat don Joan de Boxadors, menor de dies.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit don Joan de Boxadors, és ensaculat concordament 
don Joan Dança, baró de Sant Vicens.
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A xv de juliol mdcviii, per mort de dit don Joan Dança, és enseculat concordament lo il·lustre 
senyor don Guerau de Cruylles, comte de Montagut.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit don Guerau de Cruylles, és enseculat concordament don 
Francisco Çagarriga.

63r// [Diputats de la vegueria de] Barcelona223

63v// Deputats de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Lo noble don Pedro de Muncada.
A iiii del mes de juny any mil diiii, per mort del dit noble don Pedro de Muncada, fou ensaculat 
per deputat lo noble don Hugo de Cardona.
A iiii de setembre any mil dxi, per mort del dit don Ugo de Cardona, fou ensaculat per deputat 
concordablement don Alonso de Cardona.
A vii del mes de deembre mil dxxiii, per mort del dit don Alonso de Cardona, fonch ensaculat 
concordablament don Felip de Cervelló.
Al primer de octubre mdxxxxvii, per mort del dit don Felip de Cervelló, fou inseculat a la sort 
don Onofre Oliver y de Botaller.
A viii del mes de octubre mdlxii, per mort del dit don Onofre Oliver y de Botaller, fonc ensacu-
lat a la sort lo il·lustre don Felip Galseran de Pinós y de Castro, vescomte d’Évol.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit don Philip Galceran de Pinós y de Castro, vescomte 
d’Èvol, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés don Pedro de Santcliment y de 
Pinós, en Barcelona domiciliat.

64r// [Diputats de la vegueria de Lleida] e sotsvegueria de Pallàs
Lo noble don Johan de Muncada.
A xxvii de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit don Johan de Muncada, fou ensaculat don 
Luys Ycart.
A xxiii de desembre mdxxxi, per mort del dit don Luys Ycart, fonch ensaculat a sort don Fran-
cesch de Rebolledo.
A xvii de juny mdlvi, per mort del dit don Francesch de Rebolledo, fou enseculat concordament 
don Luys Dezpalau.
A xiiii del mes de desembre any mdlxii, per mort del dit don Luís Dezpalau, fonc enseculat a la 
sort don Barnat Meca, senyor de Clasquerí.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit don Bernat Mecha, fonch enseculat concordament don 
Perot de Castallet.
A xvi de octubre mdlxxvii, per mort de dit don Perot de Castellet, és ensaculat concordament 
don Joan Terré y de Icart.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit don Joan Terré y de Ycart, és ensaculat concorda-
ment don Glaudio de Lanuza y de Monbuy.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit don Glaudio de Lanuza y de Monbuy, és enseculat 
concordament segons forma del nou redrés don Anton Dezpalau.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit don Anton Dezpalau, és enseculat concordament don 
Joan Amat y Dezfar.

223. Foli sense inscripcions.
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64v// Deputats de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Mossèn Andreu de Boxadós.
A tres de setembre any mdxvi, per mort del dit mossèn Andreu de Boixadós, fou ensaculat a sort 
mossèn Joan Monsuar, senyor de Puiggròs.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Joan Monsuar, fou enseculat a la 
sort mossèn Garau de Monsuar, senyor de Torragrossa.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Garau de Monsuar, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Hierònym Valls, en Leyda domiciliat.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Hieroni Valls, és enseculat concordament conforme 
lo nou redrés mossèn Luís Gomar, donzell en Leyda domiciliat.

65r// [Diputats de la vegueria de Lleida] e sotsvegaria de Pallàs
Mossèn Felip Miquel Cardona.
A x del mes de maig mil diiii, per mort del dit mossèn Felip Miquel Cardona, fou ensaculat per 
deputat mossèn Perot Joan Riquer.
A xviii de febrer mil dv, per mort del dit mossèn Perot Joan Riquer, fou ensaculat per deputat 
mossèn Joan Gonçales, senyor de Alcarràs.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per mort del dit mossèn Joan, senyor d’Alcarràs, 
concordablament fou ensaculat mossèn Gaspar de Castellbell.
A xiiii de maig mdlv, per mort del dit mossèn Gaspar de Castellbell, fou inseculat concordament 
mossèn Luys Ivorra, carlà de Corbins.
A iiii del mes de maig del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Loís Ivorra, fonch inseculat con-
cordament mossèn Felip de Olzinelles, senyor de Mollerussa.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Felip de Olzinelles, fonc inseculat concordament mos-
sèn Luys de Erill y de Rins, donzell.
A xviii de juliol mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Luys Arill y de Rins, fonc inseculat 
a la sort mossèn Perot Rins y d’Erill.
A vii de noembre mdlxxv, per mort de dit mossèn Perot Rins y Derill, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Hierònym Castro.
A xv de matig, per mort de dit Hierònym Castro, és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn 
Hierònym de Vilanova, de Tremp.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Hierony Vilanova, és enseculat concorda-
ment mossèn Joan de Gassol, donzell.

65v// Deputats de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Mossèn Thomàs de Boxadós.
A xvii del mes de octubre mil cccclxxxxviiii, per mort del dit mossèn Thomàs de Boxadors, 
fou ensaculat per deputat mossèn Andreu Ycart.
A viii del mes de març any mil dxiiii, per mort del dit Andreu Ycard, fou ensaculat en loch seu 
per deputat mossèn Miquel Agostí.
A xxvi de març any mdxxi, per mort del sobredit mossèn Miquel Agustí, fonch ensaculat mos-
sèn Francesch Pou.
A xx de noembre mdlccviiii, per mort de dit mossèn Francesc Pou, és ensaculat concordament 
mossèn Onofre Cerveró.
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A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Onofre Cerveró, és enseculat segons forma del nou 
redrés mossèn Luís Valls.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Luís Valls, és enseculat concordament mossèn Joan 
Baptista Castro, donzell.

66r// [Diputats de la vegueria de Lleida] e sotsvegaria de Pallars
Mossèn Martí Joan de Lobets.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Martí Joan de Lobets, fou ensa-
culat per deputat mossèn Pere Moliner, senyor de la Granadella.
A tres de març any mdxxxxi, per mort del dit mossèn Pere Moliner, fou enseculat a la sort mos-
sèn Michel Saçala, senyor de l’Alsandarela.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Miquel Çaçala, fonch enseculat concordament mossèn 
Jaume Areny, donsell.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Jaume Areny, és ensaculat concordament mossèn 
Marc Antoni Monsuar y de Avinyó.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Marc Antoni Monsuar, és enseculat concordament 
conforme lo nou redrés mossèn Salvador Besturs, en Térmens domiciliat.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit mossèn Salvador Besturs, és enseculat concordament mos-
sèn Jaume Pau de Belloc, donzell en Vilanova de Meyà domiciliat.
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Jaume Pau de Belloch, fonch enseculat concor-
dament mossèn Hierònym Monyós.

66v// Deputats de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Luys Desvalls.
A xxvi d’agost any mdxviii, per mort del dit Luys Desvalls, qui segons la certificació del die de 
la mort fou ensaculat mossèn Pere Moliner, àlies Çasala.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Pere Molmer, àlies Çasala, 
fonch ensaculat a sort mossèn Hierònim Botella, donzell.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Hierònym Botella, fou enseculat a 
la sort mossèn Francesch Moliner.
A xii de abril mdlccviii, per mort de dit mossèn Francesc Moliner, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Baptista Moliner, son fill.
A xxviiii de octubre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Joan Baptista Moliner, és ensaculat con-
cordament mossèn Andreu Joan Botella, senyor de Benavent.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Andreu Joan Botella, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Miquel Philip de Olzinelles, senyor de Mollerussa.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Felip de Olzinelles, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Joan Gabriel Babot, donzell.

67r// [Diputats de la vegueria de Lleida] e sotsvegaria de Pallàs
Guerau Montsuar, de Torregrossa.
A xxii del mes de setembre any mil dviii, per mort del dit Guerau Montsuar, fou ensaculat per 
deputat Miquel Monsuar, son fill.
A xxvii del mes de octubre any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Miquel de Monsuar, fonch 
ensaculat concordament per deputat mossèn Aymerich Joan de Sant Climent.
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A xxvi de juny mdxxxxii, per mort del dit mossèn Aymerich Joan de Sancliment, fou inseculat 
a la sort mossèn Joan Benet Boxadós Dezvalls, senyor del Poal, de la vegueria de Leyda.
A xxviiii del mes de abril any mdlxviii, per mort del dit mossèn Johan Benet de Boxadors 
Dezvalls, fonc enseculat concordament mossèn Garau Alamany de Queralt, senyor de Aroles.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit Guerau Alemany de Queralt, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc de Yvorra, fill del carlà de Corbins.

67v// Deputats de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Honorat Johan Muntsuar, de Puiggròs.
A xviiii del mes de ffebrer any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit Honorat Johan Montsuar, 
fou ensaculat per deputat Felip Miquel de Boxadors.
A xii de octubre mil dxiiii, per mort del dit mossèn Felip Miquel de Boxadors, fou ensaculat 
mossèn Nofre Pou.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Nofre Pou, fou ensaculat mos-
sèn Luys Monsuar, donzell.
A xxviii de nohembre mdxxxiii, per mort del dit mossèn Monsuar, concordablement ensacu-
laren mossèn Thomàs de Boxedors, senyor de Yvars.
A xxi del mes de desembre any mdlviii, per mort del dit mossèn Thomàs de Boxadors, fonc 
enseculat concordament mossèn Pons de Peramola y de Vallterra.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit Pons de Peramola y de Vallterra, és enseculat concorda-
ment mossèn Joan Baptista de Riquer, donzell.

68r// [Diputats de la vegueria de Lleida] e sotsvegaria de Pallàs
Perot Pou.
A xxvii del mes de agost any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Perot Pou, fonc ensaculat 
concordablament mossèn Hierònim Carcassona, senyor d’Almenara.
A xi d’abril mdliii, per mort del dit mossèn Hierònym Carcassona, fou enseculat concordament 
mossèn Jaume Mahull, cavaller.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit Jaume Mahull, és ensaculat concordament mos-
sèn Marc Antoni d’Erill y Rins.

68v// [Diputats de la] sotsvegaria de Pallàs
Lo noble mossèn Guillem Ramon de Bellera.
A x del mes de noembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Guillem Ramon de Bellera, fou 
ensaculat per deputat don Pedro de Cardona.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit don Pedro de Cardona, fou enseculat concorda-
ment don Ferrando de Cardona, fill seu.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit don Ferrando de Cardona, és ensaculat concor-
dament don Phelip de Erill y de Aymeric.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit don Philip de Erill y de Aymeric, és enseculat concorda-
ment don Miquel de Santmenat.

69r// [Diputats de la] sotsvegaria de Pallàs
Arnau Guillem de Pons, donzell.
A xviii del mes de març any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit Arnau Guillem de Pons, fou 
ensaculat per deputat en Ferrer de Perves e de Ponç.
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A v del mes de desembre mil dxxviii, per mort del dit mossèn Ferrer de Perves y de Pons, fonch 
ensaculat concordament mossèn Carles Puigcerver.
A xviiii del mes de juny any mdxxxx, per mort del dit mossèn Carles Puigcerver, concordament 
fou enseculat mossèn Michel Ioan de Claramunt, senyor de la Spluga de Serra.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per mort del dit mossèn Miquel Joan de Claramunt, fonc 
enseculat concordament mossèn Miquel Maüll.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Miquel Maüll, és enseculat concordament mos-
sèn Francesc Dàvolos.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Francesc Dàvolos, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc de Gilabert, donzell.

69v// Deputats de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Lo il·lustríssim senyor infant don Enrich, duch de Sogorb, comte de Empúries.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit il·lustre senyor infant don Enrich, duch 
de Sogorb e comte d’Empúries, fou vist que lo il·lustre senyor don Alonso d’Aragó, fill seu y he-
reu de la casa e títol seu, susteheix [sic] segons capítol de cort en lo loch de la ensaculació del dit 
son pare, e que per assò se havia ensaculat un altre noble en lo loch que lo dit il·lustre senyor don 
Alonso dexave. E axí resta en lo present loch ensaculat lo dit il·lustre senyor don Alonso d’Aragó, 
ab lo títol de duch de Sogorb e comte d’Ampúries.
A xvii del mes de juliol any mdlxvi. Attès que de present vaga lo sobredit loc per no haver-hi 
algú que sie enseculat en loc de compte de Empúries, per ço que lo excel·lentíssim y il·lustríssim 
senyor duc de Cardona, del qual és lo dit comptat, està enseculat com ha duc de Cardona, y per 
lo que convé a la Generalitat que lo dit loc no sie vàcuo, sinó que en dit loc sie enseculat algun 
nobble fins a tant que sie posseït dit comptant [sic] per algú com a compte, qui pugua ésser inse-
culat per rahó de aquell. Per ço inseguint la provisió per dits deputats lo die present feta ab con-
sell de lurs assessors, fonc enseculat concordament don Berenguer Arnau de Castro òlim de 
Servelló, baró de la Lacuna.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit don Berenguer Arnau de Castro òlim de Cervelló, baró de 
la Lacuna, és ensaculat concordament don Phederic Despalau.
A xv de maig mdci, per mort de dit don Federich Dezpalau, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés don Ramon de Vilanova.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit don Ramon de Vilanova, és ensaculat concordament don 
Joan Dezpalau.

70r// [Diputats de la vegueria de Girona] e sotsvegaria de Besalú
Lo spectable don Galceran de Requesens, comte de Palamós.
A vii del mes de octubre mil dv, per mort del dit dn Galceran de Requesens, fou ensaculat per 
deputat don Ffrancesch de Requesens.
A xv del mes de maig any mil dxxxx, per mort del dit don Francesch de Requesens, fou ensacu-
lat per deputat a sort don Guillem Arnau de Lordat.
A iiii del mes de agost de l’any mdlxv, per mort del dit don Guillem Arnau de Lordat, qui era 
estat ensaculat en loc de don Francesc de Requesens, qui ere ensaculat en loc del comte de Pala-
mós, per ço en loc seu concordament ensacularen al il·lustre senyor don Ferrando de Cardona, 
almirant de Nàpols y comte de Palamós.
A xviii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit il·lustre senyor don Ferrando de Cardo-
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na, compte de Palamós, fonc inseculat concordament lo il·lustre senyor don Luys de Cardona, 
son fill, duch de Soma y compte de Palamós, per lo dit títol de compte de Palamós.
Al primer de abril mdlxxiiii, per mort del dit don Luís de Cardona, comte de Palamós, és ense-
culat concordament lo il·lustre don Anton de Cardona, duc de Soma y comte de Palamós.
A xv de maig mdcvi, per mort del dit don Anton de Cardona, duc de Soma y comte de Palamós, 
és ensaculat concordament lo il·lustre don Luís Hernàndez de Còrdova y de Cardona, duc de 
Soma y comte de Palamós, son fill, com a comte de Palamós.

70v// Deputats de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Lo noble don Johan de Rocabertí.
A xvii del mes de abril any mil cccclxxxxvii, per mort del dit don Johan de Rocabertí, fou 
ensaculat per deputat lo noble mossèn Ffrancesch de Senesterra.
A xi de març any mil dxxv, per mort del dit noble mossèn Francesc de Senesterra, fonch ensa-
culat lo noble don Jaume Dezpés.
A xxxi de juliol mdli, per mort del dit don Jaume Dezpés, fou enseculat a la sort don Pere de 
Boxadós.
A xv de octubre mdli, per quant ha constat que lo dit don Jaume Dezpés no és mort, ans viu, fou 
desenseculat lo dit don Pere de Boxadós y roman enseculat lo dit don Jaume Dezpés.
A xv del mes de fabrer mil dlvii, per mort del dit don Jayme Dezpés, fonc enseculat concorda-
ment don Garau de Queralt, senyor de Sancta Coloma de Queralt.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit don Guerau de Queralt, és ensaculat conforme lo nou 
redrés don Guillem de Yvorra.

71r// [Diputats de la vegueria de Girona] e sotsvegaria de Besalú
Lo noble mossèn Galceran de Cruïlles, de Lagostera.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit noble mossèn Galceran de Cruy-
lles, fou ensaculat per depuat lo noble mossèn Miquel de Llordat.
A xxiii del mes de maig mdxiii, per mort del dit mossèn Miquel de Llordat, fonch ensaculat 
concordablament don Gaspar de Llordat, son fill.
A dos de juny mdxxxxiii, per mort del dit don Gaspar de Lordat, fou enseculat concordament 
don Joan de Comalonga.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per mort del dit don Joan de Comalonga, fonch ense-
culat a la sort don Miquel Palau.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit don Miquel Palau, és ensaculat concordament don 
Miquel Àngel de Mitjavila.

71v// Deputats de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Lo noble mossèn Bernat Huch de Rocabertí.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Bernat Huch de Rocabertí, 
fonch ensaculat don Luís de Cardona, senyor de Sant Mori.
A xxiiii de noembre mdlxxiii, per mort del dit don Luís de Cardona, és enseculat concorda-
ment don Jayme de Cardona y de Rocabertí, son fill.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit don Jayme de Cardona y de Rocabertí, és ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés don Jayme de Cardona y Segurioles, en Gerona do-
miciliat.
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A xv de maig mdciiii, per mort de dit don Jaume de Cardona y Segurioles, és enseculat concor-
dament segons forma del nou redrés don Joan de Ayguaviva y Tamerit.

72r// [Diputats de la vegueria de Girona] e sotsvegaria de Besalú
Mossèn Johan Çarriera.
A xviiii del mes de juliol any mil dviiii, pe mort del dit mossèn Johan Çarriera, fou ensaculat 
per deputat mossèn Pere Garau Segurioles.
A x de octubre mil dxiiii, per mort del dit mossèn Pere Garau de Segurioles, fou ensaculat mos-
sèn Luys Margarit, de Castell Ampurdà.
A xvii de novembre mdli, per mort del dit mossèn Luys Margarit, fou enseculat concordament 
mossèn Antich Çarriera.
A xxi de juliol mdliiii, essent ia d’edat legítima, fou enseculat lo dit mossèn Antich Çarriera.
A xviii de juliol mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Antic Çarriera, fonch inseculat a la 
sort mossèn Francesc de Vilarix.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Francesc de Vilaritig, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Guillem Sunyer, donzell en Gerona domiciliat.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Guillem Sunyer, és enseculat segons forma del nou 
redrés mossèn Rafel de Santmartí.

72v// Deputats de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Mossèn Bernat Margarit.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Bernat Margarit, fou en-
saculat per deputat mossèn Miquel de Sant Martí Segurioles.
A xiiii de maig any mil dvi, per mort del dit mossèn Miquel de Sant Martí Segurioles, fou ensa-
culat per deputat mossèn Miquel Citjar.
A iiii del mes de gener any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Miquel Citjar, fou ensaculat 
mossèn Perot Vern, donzell.
A xiii d’agost mdlvi, per mort del dit mossèn Parot Vern, fou enseculat concordament mossèn 
Àlvero de Caramany.
A xxxi de janer mdlxxviii, per mort de dit mossèn Àlvero de Caramany, és ensaculat concor-
dament mossèn Ramon de Xatmar.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Ramon de Xatmar, és ensaculat concordament mos-
sèn Galceran de Cartellà, de Massanet, donzell.

73r// [Diputats de la vegueria de Girona] e sotsvegaria de Besalú
Mossèn Luys Margarit.
A xxvi de setembre any mil dii, per mort del dit mossèn Luys Margarit, fou ensaculat per depu-
tat mossèn Ffrancesch Miquel, de la Bisbal.
A xviii de ffebrer any mil dv, per mort del dit mossèn Ffrancesch Miquel de la Bisbal, fou ensa-
culat per deputat mossèn Ffrancí de Pau.
A x de octubre any mil dxiiii, per mort del dit mossèn Ffrancí de Pau, fou ensaculat mossèn 
Anthoni Çarriera, senyor de Vulpallac.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per mort del dit mossèn Anthoni Çarriera, fou ensa-
culat concordablament mossèn Nofre Olmera.
A xiiii del mes de desembre any mdlxii, per mort del dit mossèn Honofre Olmera, fonc ensecu-
lat a la sort mossèn Francesch de Monpalau, de Argelaguer.
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A xxviiii del mes de abril any mdlxviii, per mort del dit Francesc de Monpalau, fonc enseculat 
concordament mossèn Galseran Caors y de Soler.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit Galceran Caors y de Soler, és ensaculat concorda-
ment mossèn Valentí de Vilanova.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Valentí de Vilanova, és ensaculat concordament 
misser Francesc Boix, donzell.

73v// Deputats de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Mossèn Anthoni de Fluvià.
A xxi del mes de maig any mil dvi, per mort del dit mossèn Anthon de Fluvià, fou ensaculat per 
deputat mossèn Diomedes Torroella.
Lo primer del mes de setembre de l’any mil dxxxvi, per mort del dit mossèn Diòmedes Torroe-
lla, fonch ensaculat mossèn Ramon Xammar, donzell.
A vii de maig any mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Ramon Xammar, fou enseculat a la sort 
mossèn Joanot Bret de la Bastida.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit Jonot Bret de la Bastida, és ensaculat concordament 
mossèn Onofre Ciurana.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Onofre Ciurana, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Benet Alemany de Alemany.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Benet Alemany de Alemany, és ensaculat segons for-
ma del nou redrés mossèn Ramon Xatmar.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Ramon Xatmar, és enseculat concordament 
mossèn Luís de Gualbes, donzell.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Luís de Gualbes, és enseculat concordament mossèn 
Hierònim Malars, donzell.

74r// [Diputats de la vegueria de Girona] e sotsvegaria de Besalú
Ramon Xatmar, donzell.
A xviiii del mes de ffebrer any mil di, per mort del dit Ramon Xatmar, fou ensaculat per deputat 
mossèn Jaume Vicens Oriç.
A xiii de janer mil dviii, per mort del dit mossèn Jaume Vicens Oriç, fou ensaculat per depu- 
tat mossèn Miquel de Vilanova.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Miquel de Vilanova, fonch 
ensaculat a sort mossèn Luys Dezvern, donzell.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Luys Vern, fonc enseculat concorda-
ment mossèn Michel de Cartellà de Massanet.
A xxxi d’agost mdliii, per mort del dit mossèn Michel Cartellà, fon enseculat concordament 
mossèn Joseff Miró, donzell.
A xii de noembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Joseph Miró, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Pau Ciurana, donzell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Joan Pau Ciurana, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Antich Tafurer y Pérez, donzell.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Antic Tafurer, és enseculat concordament mos-
sèn Luís Alemany de Alemany.
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74v// Deputats [de la sotsvegueria de Besalú]
Lo noble don Ffelip Dalmau, vescomte de Rocabertí.
A xx de juliol mil dxv, per mort del dit don Ffelip, fou hagut per ensaculat don Nofre de Roca-
bertí, com a fill e succehint en la casa e títol del dit son pare.
A xvii de mes de febrer del any mdlxvii, per mort dit don Onofre de Rocabertí, fonc hagut per 
enseculat don Francesc Dalmau de Rocabertí, com ha fill e succehint en la casa e títol del dit son 
pare.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit don Francesc Dalmau de Rocabertí y per ésser de 
menor edat son fill, qui vuy és vescomte, és enseculat concordament segons forma del nou re-
drés, durant la menor edat de dit vescomte, qui ara és don Emanuel de Rajadell.
A xv de maig mdci, per mort de dit don Emanuel de Rayadell, és ensaculat concordament con-
forme lo nou redrés, durant la menor edat de dit vescomte de Rocabertí, don Joan de Josa.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit don Joan de Josa, és ensaculat concordament, durant la 
dita menor edat, don Francesc Amat y Dezfar.

75r// [Diputats] de la sotsvegaria de Besalú
Lo noble don Yvany de Castre.
A xxvii del mes de abril mil cccclxxxxvii, per mort del dit don Yvany de Castre, fou ensaculat 
per deputat lo noble mossèn Jofre de Llordat.
A viii del mes de abril mil dii, per mort del dit mossèn Jofre de Llordat, fou ensaculat per depu-
tat lo noble mossèn Galceran de Josa, menor.
A xxvii de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Galceran de Josa, fou ensaculat don 
Alonso de Rocabertí.
A vii del mes de dezembre any mil dxxvi, per mort del dit don Alonso de Rocabertí, fonch en-
saculat don Francesch de Cruylles, de Ayguafreda.
A xxxi de juliol any mdxxxxviii, per mort del dit don Francesch de Cruylles, fou enseculat 
concordament don Luys de Requesens, comanador maior de Castella.
A xxi de juliol DLIIII, essent de edat legítima, fonc enseculat lo dit il·lustre don Luys de Reque-
sens, comanador maior de Castella, senyor de les baronies de Martorell i de Molin de Reig.
A vi de abril mdlxxvi, per mort de dit don Luís de Requesens, ensaculen concordament lo se-
nyor don Bernat de Boxadors.

75v// Deputats [de la sotsvegueria de Besalú]
Lo noble mossèn Guerau Joan de Cruïlles, de Castellfollit.
A viiii de noembre mdlii, per mort del dit mossèn Garau Joan de Cruylles, ensecularen concor-
dament lo noble don Francesch de Senesterra y de Sanctaeugènia.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit don Francesc de Senesterra y de Santaeugenia, és ensa-
culat concordament don Francesc de Erill, fill de don Alonso, baró d’Erill.

76r// [Diputats] de la sotsvegaria de Besalú
Mossèn Bernat de Vilamarí.
A xxxi del mes de janer any mdxvii, per mort del dit mossèn Bernat de Vilamarí, fonch ensecu-
lat mossèn Miquel Arenyó.
A tres del mes deembre any mdxx, per mort del dit mossèn Miquel Arenyó, fou ensaculat en 
deputat mossèn Cosma de Vallgornera.
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A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Cosme de Vallgornera, fonc ense-
culat concordament mossèn Galceran de Caramany.
Al primer de abril mdlxxiiii, per mort de dit Galceran de Caramany, és enseculat concordament 
mossèn Galceran de Vallgornera, senyor de Vallgornera.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de mossèn Galceran de Vallgornera, és ensaculat segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Cruylles y de Rajadell.

76v// Deputats [de la sotsvegueria de Besalú]
Mossèn Ramon Çagarriga.
A xv del mes d’abril any mdxviii, per mort del dit mossèn Ramon Çagarriga, fonch ensaculat 
per deputat concordament mossèn Galceran Cartellà, senyor de Castell del Folgons.
A xxv del mes de juny any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Galceran Cartellà, fou ensaculat 
a sort Perot Callar, àlies Alamany.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Perot Callar, fou ensaculat a 
sort mossèn Miquel Çarriera, senyor del castell d’Ezpolla.
A xv de octubre mdli, per mort del dit mossèn Michel Çarriera, fou enseculat concordament 
mossèn Antic Çarriera, donzell.
A xvii de noembre mdli, per quant ha constat que lo dit mossèn Michel Çarriera és viu, revoca-
da dita inseculació del dit mossèn Antich Çarriera, romàs inseculat lo dit mosèn Michel Çarriera, 
senyor del castell d’Ezpolla.
A viiii del mes de desembre any mdlvii, per mort del dit mossèn Michel Çarriera, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Luís de Margarit.
A xxviii del mes de janer any mdlviii, per quant ha constat que lo dit mossèn Miquel Çarriera 
ere viu lo die fonc enseculat lo dit mossèn Luís de Margarit y aprés ha constat ésser mort. Per ço, 
revocant la dita enseculatió, concordament enseculen lo dit mossèn Luís de Margarit.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Luís de Marguerit, és ensaculat concordament 
misser Guillem Sunyer y de Gualbes.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit misser Guillem Sunyer, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Miquel Raset y d’Escales.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Miquel Raset y d’Escales, és enseculat concorda-
ment conforme lo nou redrés mossèn Benet Pons, donzell.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Benet Pons, és enseculat concordament mossèn 
Jaume de Vallgornera y de Foxà, senyor dels Bons.

77r// [Diputats] de la sotsvegaria de Besalú
Mossèn Jaume Alamany.
A xxi del mes de març any mil dvi, per mort del dit mossèn Jaume Alamany, fou ensaculat per 
deputat mossèn Alamany de Alamany.
A xx del mes de deembre any mil dxii, per mort del dit Alamany de Alamany, fou ensaculat per 
deputat mossèn Hierònim Margarit.
A xiiii de octubre any mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Hierònym Margarit, fou enseculat 
concordament mossèn Michel Berenguer Barutell.
A xxxi del mes de janer any mdlxvi, per mort del dit mossèn Miquel Berenguer Barutell, ense-
culen concordament misser Pau Agullana.
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A xiiii de noembre mdlxxvi, per mort de dit misser Pau Agullana, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Joseph de Vallgornera y de Montegut, senyor de Vilanova de la Muga.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Joan Joseph de Vallgornera y de Montagut, és ensa-
culat conforme lo nou redrés mossèn Jaume Ferrer de Fluvià.

77v// Deputats de la sotsvegaria de Besalú
Bernat Alamany, donzell.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Bernat Alamany, fou ensacu-
lat mossèn Jaume Ponç de Malla, senyor de Vilarnadal.
A viiii del mes de juliol any Mil dxxvi, per mort del dit mossèn Jaume Ponç de Malla, fou ensa-
culat mossèn Jaume Alamany y de Alamany.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Jaume Alamany y de Alamany, 
fonc enseculat mossèn Perot Cella.
A xxvi del mes de setembre de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Perot Cella, fonc enseculat 
concordament mossèn Janot de Malla.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit mossèn Joanot de Malla, és ensaculat concordament 
mossèn Vidal de Blanes.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Vidal de Blanes, és ensaculat concorda- 
ment mossèn Antic Ribot de Palmerola, donzell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Antic Ribot de Palmerola, és enseculat concorda-
ment conforme al nou redrés mossèn Alexandre de Cartellà, senyor de Folgons.

78r// Deputats de la vegaria de Tortosa
Mossèn Johan de Muntròs, cavaller.
A xi del mes de maig any mil dviiii, per mort del dit mossèn Joan de Muntròs, fou ensaculat per 
deputat mossèn Anthoni Guillem de Castellbell, de Flix.
Lo primer del mes de setembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Anthoni Guillem de 
Castellbell, fonch ensaculat mossèn Barthomeu Vilanova, donzell de Flix.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Barthomeu Vilanova, fonch inseculat concordament 
misser Pere de Vilanova, son fill.
A xi de juliol mdlxxv, per mudament de estament de dit misser Pere de Vilanova, ara frare pro-
fès del orde de Cartoxa en lo monestir de Montalegre, del territori de Barcelona, és enseculat 
concordament mossèn Joan de Luís Sentís.
A dos de juny mdxxxxviii, en virtut de letres de sa altesa y dels tres staments de la Cort celebra-
da en Monçó en l’any dxxxxvii, fou afegit al nombre dels deputats militars un loch per la vaga-
ria de Tortosa y fou enseculat mossèn Onofre de Liori.
A xviii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit Honofre de Liori, fonch inseculat a la 
sort mossèn Jaume Terçà.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Jaume Terçà, és ensaculat concordament 
mossèn Gaspar Pedró.
A xxxi de dit mes de juliol mdlxxxiiii, per haver constat que dit mossèn Gaspar Pedró no és 
natural de Cathalunya, y en la informatió sobre açò rebuda és proveït per los magnífics assessors, 
sie dit Gaspar Pedró desensaculat y altre en son loc ensaculat, desensaculant lo dit mossèn Gas-
par Pedró, és ensaculat a la sort mossèn Pere Cardona, maior, domiciliat en la vila de Batea, de 
la vegaria de Tortosa.
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A xxviiii de octubre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Pere Cardona, és ensaculat concorda-
ment mossèn Gaspar de Vilanova y de Perves.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Gaspar Vilanova y de Perves, és ensaculat concor-
dament mossèn Gabriel de Ciscar.

78v// Deputats de la vegaria de [Perpinyà]
Lo noble don Pedro de Castre, vescomte de Canet.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit don Pedro de Castre, vescomte de Ca-
net, fou ensaculat don Anthon de Erill.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit don Anton d’Erill, fonc enseculat 
concordament don Anton Doms.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit don Anton Doms, és ensaculat concordament don 
Pedro de Pinós, bescomte de Canet.
A xviii de juliol mdlxxxx, se ajustà als propdits noms y cognoms, Galceran y de Fonollet y de 
Illa, axí que diga don Pedro Galceran de Pinós y de Fonollet, vescomte de Canet y de Illa.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit don Pedro Galceran de Pinós y de Fonollet, és ensa-
culat concordament don Hugo de Tamarit.

79r// [Diputats de la vegueria de] Perpinyà
Mossèn Ffelip Albert.
A viiii del mes de janer any mil di, per mort de dit mossèn Ffelip Albert, fou ensaculat per depu-
tat mossèn Joan Aybrí, doctor en leys.
A xxxi de janer any mil dxvii, per mort del dit misser Johan Aybrí, fou ensaculat mossèn Bernat 
de Lupià.
A tres d’abril mdxvii, per mort del dit mossèn Bernat de Lupià, fonch inseculat mossèn Guerau 
Taquí.
A xviiii de juliol any mdxxi, per mort del dit mossèn Guerau Taquí, concordablament ensacu-
laren mossèn Francesch de Lupià.
A xxiiii de janer mdliiii, per mort del dit mossèn Francesch de Lupià, fou enseculat concorda-
ment mossèn Parot Miró.
A xiiii de desembre any mdlvi, per mort del dit mossèn Perot Miró, fonc enseculat concorda-
ment mossèn Àngell de Vilanova, donzell.
A x del mes de maig any mdlviii, per mort del dit mossèn Àngel de Vilanova, fonch enseculat 
concordament mossèn Ramon de Planella.
A xv de setembre mdlxxv, per mort de dit mossèn Ramon de Planella, és ensaculat concorda-
ment mossèn Benet de Vallgornera.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit Benet de Vallgornera, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Dardena.

79v// Deputats de la vegaria de [Perpinyà]
Mossèn Guillem d’Oms.
A xx del mes de noembre any mil dxi, per mort del dit mossèn Guillem d’Oms, fou ensaculat a 
sort per deputat mossèn Ffrancesch Pagès.
A dos de octubre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Francesc Pagès, fou ensaculat mossèn 
Francesch Andreu, cavaller.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   179 20/03/15   09:07



180 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A xviiii del mes de juliol any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Andreu, fou ensa-
culat mossèn Johan de Vilanova, de Elna.
A xxxi de maig mdlv, per mort del dit mossèn Joan Vilanova, fou enseculat concordament mos-
sèn Joan Anthoni Daví.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Joan Antoni Daví, és ensaculat concorda-
ment mossèn Rocafort de Orís, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Rocafort de Orís, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Joan.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit mossèn Francesc Joan, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Jaume Clauses.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Jume Clauses, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Tort, donzell, baró de Tresserra.

80r// [Diputats de la vegueria de] Perpinyà
Mossèn Pere d’Ortafà.
A xvii del mes de noembre any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Pere d’Ortofà, fou 
ensaculat per deputat mossèn Johan de Pau.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit mossèn Johan de Pau, fou ensaculat per 
deputat, concordablament, mossèn Johan de Banyuls.
A viiii del mes de març any mil dxxx, per mort del dit mossèn Joan de Banyuls, fonc ensaculat 
mossèn Jordi Joan Orís, donzell.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit mossèn Jordi Ioan Orís, fou ensaculat concor-
dament mossèn Jaume de Sanct Martí.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit mossèn Jaume de Santmartí, és enseculat concorda-
ment mossèn Raphel de Vallgornera y de Foixà.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Raphael de Vallgornera, és ensaculat con-
cordament mossèn Hierònym de Calders.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Hierònym de Calders, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Rafel Xemmar, donzell.

80v// Deputats de la vegaria de [Perpinyà]
Mossèn Pere de Blanes.
A iiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere de Blanes, fou en-
saculat per deputat mossèn Miquel de Sant Martí, de Morellàs.
A xviiii del mes de janer any mil dxiii, per mort del dit mossèn Miquel de Sant Martí, fou ensa-
culat concordablement per deputat mossèn Johan Blan Ribera.
A xviii de febrer mdxx, per mort del dit mossèn Johan Blan de Ribera, fonc ensaculat mossèn 
Joan de Vallgornera, cavaller, maior de dies.
A xxi del mes de juny any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Johan de Vallgornera, fonch en-
saculat mossèn Bernat Albert.
Al primer de dehembre any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Barnat Albert, fou enseculat 
concordament mossèn Francesch Ortafà y Tarré.
A iiii del mes de setembre any mdlxi, per mort del dit mossèn Francesch Ortofà y Tarré, fonc 
enseculat a la sort mossèn Johan Pere Còdol.
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A xvii del mes de desembre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Johan Pere Còdol, fonc 
enseculat concordament mossèn Carles de Lupià.
A xv de noembre mdlxxvii, per mort de dit mossèn Carles de Lupià, és ensaculat concordament 
mossèn Miquel Andreu Blan.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Miquel Andreu Blan, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Jaume de Càlcer, donzell.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Jaume de Càlcer, és ensaculat concordament 
Francesc de Oríz, senyor de Oríz.

81r// [Diputats de la vegueria de] Perpinyà
Mossèn Nicolau de Lupià.
Lo primer die del mes de octubre any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Nicolau de 
Lupià, fou ensaculat per deputat mossèn Berenguer d’Oms.
A xxxi de maig any mdxxxxi, per mort del dit mossèn Berenguer d’Oms, concordament fou 
enseculat mossèn Hierònym Soler, àlies Fresquet, doctor en leys y cavaller.
A x de dehembre mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Hierònym Soler, àlies Fresquet, fou ense-
culat a la sort mosèn Joanot Giginta, germà de mossèn Francesch Giginta.
A ii del mes de abril del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Janot Giginta, fonc enseculat con-
cordament mossèn Francesc de Lupià.
A xxvii del mes de abril del any mdlxvi, attenent que a ii del present mes de abril fonc enseculat 
lo dit mossèn Francesc de Lupià, per mort del dit mossèn Janot Giginta, qui dit dia de dos del 
present encara era viu y aprés ha constat ésser mort. Per ço haguda per revocada dita enseculatió, 
de nou tornen a ensecular lo dit mossèn Francesc de Lupià.
A xxviiii del mes de abril any mdlxviii, per mort del dit mossèn Francesc de Lupià, fonc ense-
culat concordament mossèn Joan Blan Andreu.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Joan Andreu Blan, és enseculat concordament mos-
sèn Cipion de Vallgornera, donzell.

81v// Deputats de la vegaria de [Perpinyà]
Mossèn Anthoni de Vivés.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Anthoni de Vivers, fou ensaculat 
per deputat mossèn Gaspar de Vivers.
A xxvii del mes de setembre any Mil dxxx, per mort del dit mossèn Gaspar de Vivers, concor-
dablament fou ensaculat mossèn Galderich Pagès.
A xxi de juliol mdli, per mort del dit mossèn Galderich Pagès, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Francesch d’Oms, senyor de Vilalonga.
A xxvi de setembre mdlv, per mort del dit mossèn Francesch d’Oms, fou enseculat concorda-
ment mossèn Joanot Vola, cavaller.
A xviii de juliol mdlxxxxiii, en lloch y per mort de dit mossèn Joanot Vola, fonch inseculat a la 
sort mossèn Jaume de Sanctmartí, menor.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Jaume de Santmartí, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Francesc Pujol y de Marca.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Francesc Pujol y de Marca, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Honofre Canter, de Tolujas.
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A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Honofre Canter, és enseculat concordament mos-
sèn Perot Canter, donzell.

82r// [Diputats de la vegueria de] Perpinyà
Mossèn Johan Sampsó.
A xx de juliol any mil dxv, per mort del dit mossèn Joan Sampsó, fou ensaculat en deputat mos-
sèn Ffrancesch Setantí.
A x del mes de maig any mdxxxi, per mort del dit mossèn Francesch Setantí, fonc ensaculat 
concordablement mossèn Berengarot d’Oms, fill de Berenguer d’Oms.
A viiii del mes de agost any Mil dxxxv, per mort del dit mossèn Berenguerot d’Oms, fonch 
ensaculat mossèn Arnau de Vilanova, donzell.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit mossèn Arnau de Vilanova, és ensaculat con-
cordament mossèn Francesc Grimau, donzell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Francesc Grimau, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Rafel Billarach, donzell.

82v// Deputats de la vegaria de [Perpinyà]
Mossèn Gilabert de Lupià.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Gilabert de Lupià, fou 
ensaculat per deputat mossèn Miquel d’Oms.
A xxxi de janer any mdxvii, per [mort] del dit mossèn Miquel d’Oms, fonch ensaculat per de-
putat mossèn Joanot d’Oms.
A viii de març any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Joanot d’Oms, concordament fou ense-
culat mossèn Joanot Alenyà, donzell de Perpinyà.
A xx del mes de desembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Joan Alenyà, fou enseculat 
concordament mossèn Joan Anthoni Giginta.
A iii de setembre mdlxxvii, per mort de dit mossèn Joan Antoni Giginta, és ensaculat concor-
dament mossèn Jaume Ros, donzell.
A xxi de juliol mdlxxxi, per haver pretès que dit mossèn Jaume Ros no era militar y constar ara 
que u és, és ensaculat de nou concordament lo mateix mossèn Jaume Ros.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Jaume Ros, és enseculat concordament conforme 
lo nou redrés mossèn Alexandre Cahors y de Soler, donzell.

83r// [Diputats de la vegueria de] Perpinyà
Mossèn Miquel de Lupià.
A xvii del mes de març any mdxviii, per mort del dit mossèn Miquel de Lupià, fonch ensaculat 
per deputat mossèn Francesch Gilabert de Lupià.
A ii de octubre any mil dxxii, per mort del sobredit mossèn Francesch Gilabert de Lupià, fonc 
ensaculat mossèn Perot de Darnius.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Perot de Darnius, fonc enseculat 
concordament mossèn Joan Anthoni Arnau.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Joan Antoni Arnau, és ensaculat concordament 
mossèn Antoni Joan Bolet, cavaller.

83v// Deputats de la vegaria de [Tarragona]
Lo noble mossèn Perot de Castellet.
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A xii del mes de dezembre any mil dxxii, per mort del dit don Perot de Castellet, fou ensaculat 
lo noble don Guerau Ycart.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per mort del dit don Garau Ycard, fou enseculat a la sort don 
Joan de Moncada.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit don Joan de Moncada, fou enseculat a la sort 
don Joan de Erill.
A xii de abril mdlxxvii, per mort de dit Joan de Erill, és ensaculat concordament don Dymas de 
Boxadors.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per mudament de stament de dit don Dimas de Boxadors de secu-
lar en ecclesiàstic, és ensaculat concordament don Joseph de Aragó.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit don Joseph de Aragó, és ensaculat concordament 
don Agustí Boteller y de Oliver.
A xv de maig mdc, per mort de dit don Agostí Boteller y de Oliver, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés don Josef de Castellbell, senyor de Mayals.

84r// [Diputats de la vegueria de] Tarragona
Mossèn Benet de Munpalau, cavaller.
A xxii del mes de octubre any mil dii, per mort del dit mossèn Benet de Monpalau, fou ensacu-
lat en deputat mossèn Gaspar Çaportella.
A xvii del mes de març any mdxviii, per mort del dit mossèn Gaspar Çaportella, fonch ensacu-
lat concordablament en deputat mossèn miçer Joan Mayà, cavaller.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn micer Johan Mayà, fonch 
ensaculat mossèn Anthoni Barçaló, maior de dies.
A xviii del mes de març, per mort del dit mossèn Anthoni Barceló, fonch ensaculat mossèn Luís 
Jover, cavaller.
A vi de juliol mdli, per mort del dit mossèn Luys Iover, fou enseculat a la sort mossèn Pau Mon-
serrat.
A vii del mes de fabrer del any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Pau de Monserrat, fonc ense-
culat concordament mossèn Loís Jover.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit mossèn Luís Jover, és enseculat concordament mossèn 
Francesc de Corbera y de Gualbes, senyor de Corbera.

84v// Deputats de la vegaria de [Cervera]
Lo il·lustríssim senyor duch de Cardona, marquès de Pallàs, comte de Prades, gran condestable 
d’Aragó.
A xxi de juliol mil dxv, per mort de dit il·lustre senyor duch de Cardona, fou vist que lo il-
lustríssim don Fferrando de Cardona, fill seu e hereu de la casa e títol seu, succehia segons capítol 
de cort en lo loch de la ensaculació del dit son pare, e que per ço se havia ensaculat un altre noble 
en lo loch que lo dit il·lustre don Fferrando dexava. E reste en lo present loch lo dit senyor don 
Fferrando, ensaculat ab lo títol de duch de Cardona.
A iiii del mes de agost de l’any mdlxv, per mort del dit il·lustre senyor don Ferrando de Cardona, 
duc de Cardona, qui morí sens fills mascles, restà lo dit loc vagant. Per ço, en dit loc ensecularen 
concordament lo excel·lent senyor don Francisco d’Aragó, duc de Cardona y Sogorb, comte de 
Empúries y de Prades, ab lo títol de duch de Cardona.
A xxi de juliol mdlxxv, per mort del dit don Francisco de Aragó, duc de Cardona, qui morí sens 
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fills y restà lo dit loc vagant. Per ço, per deliberació dels senyors deputats a xx del corrent, feta ab 
consell dels assessors ordinaris del dit General y dels doctors del Reyal Consell en dita deliberatió 
mensionats, per lo dit títol de duc de Cardona enseculen concordament lo excel·lentíssim senyor 
don Diego Hernàndez de Còrdova, marquès de Comares y duc de Cardona, marit de la excelen-
tíssima senyora dona Joana Ramon Folc, duquessa de Cardona.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit excel·lentíssim duch de Cardona y durant la menor edat de 
son nét, qui succehex en dit estat, enseculen don Guillem de Josa.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit don Guillem de Josa, és enseculat concordament, durant 
la menor edat del nét de dita duquessa, don Francesc Cassador.

85r// [Diputats de la vegueria de] Cervera
Lo egregi don Ferrando de Cardona, almirall d’Aragó.
A xxi de juliol mil dxv, attès que lo dit il·lustre senyor don Fferrando de Cardona, com a fill y 
hereu del dit il·lustre senyor, son pare, reste intitulat ab lo títol de duch, per complir lo nombre 
dels nobles y ell no poder tenir dos places de nobles, per ço fou posat e ensaculat en aquest loch 
lo noble don Guillem Ramon de Bellera.
A xviii de febrer mdxx, per mort del dit don Guillem Ramon de Bellera, fonch ensaculat lo no-
ble don Francesch de Bellera e de Rocabertí.
A iii del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit don Francesch de Bellera i de Rocabertí, 
fonc enseculat concordament lo noble don Pedro de Cardona y de Erill, senyor de l’Albi.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit don Pedro de Cardona y de Erill, de tres per discòrdia 
elegits, és ensaculat conforme lo nou redrés don Garau de Marimon.

85v// Deputats de la vegaria de [Cervera]
Lo noble mossèn Dalmau de Queralt
A xxii del mes de agost any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit noble mossèn Dalmau de 
Queralt, fou ensaculat per deputat lo noble don Guerau de Queralt, senyor de Sancta Coloma.
A xviiii del mes de noembre any mil dxxxiiii, per mort de don Garau de Queralt, fonc ensacu-
lat don Luys de Senesterra y de Santa Eugènia.
A xviiii del mes de agost any mdlx, per mort del dit don Loís de Senesterra y de Santa Eugènia, 
fonch enseculat concordament don Hierònim Mecha.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit don Hierònym Meca, és ensaculat concordament don 
Joan de Queralt.
A xv de matig mdlxxxviiii, per ésser dit don Joan de Queralt, ab sentèntia dels visitadors del 
General publicada a 16 de matig mdlxxxviii, condemnat entre altres coses a ésser desensaculat 
perpètuament de dit loc, y en virtut de dita sentèntia restar-ne desensaculat. Per ço és ensacu- 
lat concordament segons forma del nou redrés don Bernat de Pinós y May, en Barcelona domi-
ciliat.
A xviii de juliol mdlxxxx, se ajustà als prop dits noms y cognoms, Galceran y de Fonollet, axí 
que diga don Bernat Galceran de Pinós de Fonollet y May.

86r// [Diputats de la vegueria de] Çervera
Lo noble mossèn Gaspar de Josa, de Mediona.
A dos del mes de octubre any Mil dxxii, per mort del dit don Gaspar de Josa, fou ensaculat en 
aquest loch en deputat don Jordi Aymerich.
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A xvii del mes de febrer any mdlxvii, per mort del dit don Jordi Aymeric, fonc enseculat con-
cordament don Francesc Dezbosc y de Sanctvicens.
A xxvi de febrer mdlxxiiii, per mort de dit don Francesc Dezbosc y de Santvicens, és enseculat 
concordament don Hierònym de Pinós.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit don Hierònym de Pinós, és ensaculat concordament 
don Pedro de Queralt.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit don Pedro de Queralt, és enseculat concordament don 
Luís de Aragall.

86v// Deputats de la vegaria de [Cervera]
Mossèn Johan d’Altariba.
A xxv del mes de agost mil dv, per mort del dit mossèn Johan d’Altariba, fou ensaculat per de-
putat mossèn Galceran Cescomes Danfesta, donzell.
A xvii del mes de maig, any mil dxxii, per mort del dit mossèn Galceran Cescomes, fou ensacu-
lat mossèn Anthoni Joan de Vilaplana.
A xxiii del mes de dezembre any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Anthoni Joan de Vilapla-
na, fonch ensaculat mossèn Luís de Vilaplana, son fill.
A xii de novembre mdl, per mort del dit mossèn Luys de Vilaplana, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Ioan de Caldés, de Segur.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Francesc Joan de Calders de Segur, és ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Hierònym Çaportella, donzell en dita ve-
gueria domiciliat.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit Hierònim Çaportella, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc de Gàver.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Francesc de Gàver, és enseculat concordament 
mossèn Nuri Joan de Vergós.

87r// [Diputats de la vegueria de] Cervera
Mossèn Johan Aymerich.
Lo derrer del mes de juliol mil dxvii, per mort del dit mossèn Johan Aymerich, fonch ensaculat 
mossèn Agostí Argençola, de Copons.
A xxvii de febrer mdxxxv, per mort del dit mossèn Agostí Argençola de Copons, a sort fonch 
insaculat mossèn Joan de Caldés, senyor de Segur.
A xvii del mes de setembre de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Joan de Caldés, fonch inse-
culat concordament mossèn Francesch de Caldés, senyor de Sanctafe.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Francesc de Calders, és enseculat concordament 
mossèn Francesc de Calders, son fill.

87v// Deputats de la vegaria de Cervera
Mossèn Guerau d’Altariba.
A xv del mes de janer any mil dvi, per mort del dit mossèn Guerau d’Altariba, fou ensaculat en 
deputat mossèn Johan Cirera, cavaller.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Johan Cirera, fou ensaculat 
mossèn Gismundo de Barberà.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit mossèn Gismundo de Barberà, fou enseculat 
concordament mossèn Joan Carles de Copons, senyor de la Manresana.
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A xvi del mes de setembre del any mdlxvii, per mort del dit mossèn Johan Carles de Copons, 
fonc enseculat concordament mossèn Jaume Johan de Cortit, fill del senyor de la Morana.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit mossèn Jaume Joan de Cortit, és ensaculat con-
cordament mossèn Luís de Rejadell, senyor de Jorba.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Luís de Rejadell, és ensaculat concorda-
ment mossèn Guillem Ramon de Pons.

88r// [Diputats de la vegueria de] Cervera
Mossèn Gaspar Gilabert.
A xvii del mes de deembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Gaspar Gilabert, fou ensaculat 
per deputat mossèn Ffrancesch de Calders.
Lo derrer die del mes de ffebrer any mil dviii, per mort del dit mossèn Ffrancesch de Calders, fou 
ensaculat per deputat mossèn Ramon de Copons.
Lo primer del mes de setembre any mil dxxxvi, per mort del dit mossèn Remon de Copons, 
fonch ensaculat mossèn Francesch de Caldés, senyor de Santa Fe.
A xxii del mes de desembre any mdlviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Caldés, fonch 
enseculat a la sort mossèn Farrer de Sant Climent y de Gualbes.
A xxx del mes de juliol any mdlxi, per mort del dit mossèn Farrer de Sanctcliment y de Gualbes, 
fonc inseculat concordament mossèn Francesc Gilabert.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Francesc Gilabert, fonc en-
seculat concordament mossèn Francesc Alentorn, senyor de la Cardossa.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Francesc Alentorn, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Joan Agulló, senyor de les Oluges Baxes.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Joan Agulló, és enseculat concordament conforme 
al no redrés mossèn Francesc de Lorde y de Sellent, senyor de Orpí.
A xv de maig mdcvii, per mort de mossèn Francesc de Lorde y Cellent, és enseculat concorda-
ment mossèn Martí Honofre de Vergós, senyor de Meyà.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn March Honofre de Vergós, és enseculat concor-
dament mossèn Francesc Çacirera.

88v// Deputats de la vegaria de [Cervera]
Damià Raiadell.
A xx de juliol any mil dxv, per mort del dit Damià de Raiadell, fou ensaculat en deputat mossèn 
Joan Gilabert.
A xxiii de deembre any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Gilabert, fou enseculat per a 
diputat concordament mossèn Gaspar Dezvalls, senyor de la Creu Ullada.
A xiiii de juliol any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Gaspar Dezvalls, fou inseculat concor-
dament mossèn Joanot de Gravalosa, senyor de Castellar.
A tres de març any mdxxxxi, per mort del dit mossèn Joanot de Gravalosa, fou enseculat a la sort 
mossèn Jordi Ioan de Copons, senyor del Llor.
A iiii de fabrer mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Jordi Joan de Copons, ensecularen con-
cordament mossèn Parot d’Oluja, senyor de la Cardosa.
A tres de fabrer mdlii, per mort del dit mossèn Parot Oluja, fou enseculat concordament mossèn 
Onofre de Biure, senyor de Aguilar.
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A xxv de setembre mdlxxiii, per mort del dit mossèn Honofre de Biure, fonch enseculat con-
cordament mossèn Galceran de Foixà, senyor de Boxadós.
A xi de maig mdci, per mort de dit mossèn Galceran de Foxà, fonch enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesc de Vilalonga, senyor d’Estaràs.

89r// [Diputats de la vegueria de] Cervera
Jordi Miquel Aymerich.
A xx de juliol mil dxv, per mort del noble don Jordi Miquel Aymerich, qui fou ensaculat per lo 
bras militar encare que en lo temps de la mort sua fos noble, que per ell se havia ensacular hun 
militar e no noble, e axí fou ensaculat en deputat per ell mossèn Ffrancesch Boquet.
A xxi del mes de juny any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Boquet, fou ensaculat 
mossèn Luys Gilabert, cavaller de l’orde de Sanct Jaume de l’Espasa.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Luys Gilabert, fou enseculat a la sort 
mossèn Hierònym Roger de Lúria, carlà de Granyana, de la vegaria de Cervera.
A xiii de agost mdlvi, per mort del dit mossèn Hierònym Roger de Lúria, fou enseculat concor-
dament mossèn Simon de Marlès, fill de mossèn Pau Benet de Marlès, senyor de Sanct Guim de 
la Rabassa.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Simon de Merlès, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Honofre Ferrer, senyor del Pinell.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Honofre Ferrer, és enseculat concordament mossèn 
Gaspar de Calders, donzell.

89v// Deputats de la vegaria de [Cervera]
Alamany Sacirera.
A viiii de juny mdxviii, per mort del dit Alamany Çacirera, fonch ensaculat mossèn Francesch 
d’Altariba.
A xi del mes de octubre de l’any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Ffrancesch d’Altariba, a sort 
fonch extret y ensaculat mossèn Perot Alentorn.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per mort del dit mossèn Perot Alentorn, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Fuster, senyor de Mata de Porchs.
A xxxi del mes de juliol de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Miquel Fuster, fonch enseculat 
a la sort mossèn Janot Sabater, de Castellfolit.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Janot Sabater, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Carles de Calders.

90r// [Diputats de la vegueria de] Cervera
Johan de Caldés.
A xviiii de mes de juliol any mil dviiii, per mort del dit mossèn Johan de Caldés, fou ensaculat 
per deputat mossèn Dalmau de Copons, de Copons.
A viiii de juny mil dxviii, per mort del dit mossèn Dalmau de Copons, fonch ensaculat mossèn 
Joan Çacirera, menor.
A xiiii de octubre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Çacirera, fou enseculat concorda-
ment mossèn Barnat Çaportella, senyor de la Torra.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit mossèn Bernat Çaportella, és enseculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Onofre de Argensola, senyor de les Pallargas.
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A xv de juliol mdlxxxxvi, per ésser lo die present proveït que dit mossèn Honofre de Argenso-
la sie, com és, tornat en son loc de la vegueria de Barcelona, de ont fou mudat en aquesta Cerve-
ra, és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Francesc Çacirera.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Francesc Çacirera, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Francesc de Vilaseca.

90v// Deputats de la vegaria de [Vic]
Lo noble mossèn Osiàs de Cruïlles.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per mort del dit noble mossèn Osiàs de Cruylles, fou 
ensaculat lo ínclit don Alfonso de Aragó, fill del senyor infant.
A dos del mes de octubre any mill dxxii, attès que lo dit il·lustre senyor don Alonso d’Aragó, fill 
y hereu del il·lustre senyor infant, per capítol de cort reste ensaculat ab lo títol de duch e comte 
de Ampúries en loch del dit senyor son pare, per ço per cumplir lo nombre dels nobles y ell no 
poder tenir dues places de nobles, fou ensaculat en aquest loch lo spectable senyor don Guillem 
Ramon de Centelles, comte de Quirra.
A xii del mes de juliol de l’any mdlxv, per mort del dit don Guillem Ramon de Centelles, comte 
de Quirra, fonc enseculat concordament don Miquel d’Oms.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit don Miquel d’Oms, és ensaculat concordament don 
Francesc Botaller y de Oliver.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit don Francesc Boteller y de Oliver, és ensaculat con-
forme lo nou redrés don Gispert de Guimerà y de Papiol, senyor del Papiol.

91r// [Diputats de la vegueria de] Vich
Lo noble mossèn Jofre de Cruïlles.
A xxi de juliol mil dxv e per mort del dit mossèn Jofre de Cruïlles, fou ensaculat per deputat don 
Guillem Ramon de So de Castre e de Pinós, vezcomte de Èvol. La dita ensaculació fou contradi-
ta a xxii de dit mes de juliol, en lo acte de la extracció dels diputats, segons és contengut en lo 
libre de extraccions sots lo dit chalendari.
A xiii de octubre mdlii, per mort del dit don Guillem Ramon de So de Castre y de Pinós, 
vezcomte de Èvol, fou enseculat per los tres staments de la Cort qu·es celebre en Monçó ab llurs 
letres dit die spedides y per delliberació feta per los senyors deputats a xxii del dit, lo il·lustre don 
Francesch de Moncada, comte de Aytona.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit don Francesc de Moncada, és ensaculat conforme lo 
nou redrés lo noble don Miquel de Requesens y de Cruylles.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit don Miquel de Requesens y de Cruylles, és enseculat con-
cordament don Miquel Meca y de Clasquerí.

91v// Deputats de la vegaria de [Vic]
Mossèn Bernat de Muntrodon.
A x de setembre any mil dxii, per mort del dit mossèn Bernat de Muntrodon, fou ensaculat per 
deputat concordablement mossèn Bernat de Muntrodon, son fill.
A vii de desembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Bernat de Muntrodon, fou ensaculat 
mossèn Perot de Muntrodon, son germà.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per mort del dit mossèn Perot de Montrodon, fou 
ensaculat mossèn Martí Joan de Orís.
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A iiii del mes de febrer any mdxxxx, per mort del dit mossèn Martí Ioan de Orís, fou enseculat 
concordament mossèn Francesch Alamany Callar.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Francesc Alamany Callar, és ensaculat concorda-
ment mossèn Antoni Granollacs, cavaller.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Anton Granollacs, és enseculat concordament 
misser Joan Gaspar de Prat.

92r// [Diputats de la vegueria de] Vich
Mossèn Lorens d’Altariba.
A x del mes de setembre any mil d, per mort del dit mossèn Lorens d’Altariba, fou ensaculat per 
deputat mossèn Martí Joan d’Orís, lo nom del qual fou errat e aprés ab informació precedent fou 
corregit a Ffrancí Johan d’Orís.
A vii de setembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Francí Joan d’Orís, fonch ensaculat concor-
dablament mossèn Anthoni Vila, cavaller.
A xxiiii del mes de octubre de l’any mdlviii, per mort del dit mossèn Anthoni Vila, fonc ense-
culat concordament mossèn Francesch Cassador.
A x de janer mdlxxxi, per mort de mossèn Francesc Cassador, és ensaculat concordament Mes-
tre Henric Solà, donzell, doctor en medicina.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mestre Henric Solà, és ensaculat concordament 
segons forma de dit nou redrés mossèn Gabriel Despujol, donzell en la vegueria de Vic domi- 
ciliat.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Gabriel Dezpujol, és enseculat concordament 
mossèn Raphael Graell.

92v// Deputats de la vegaria de [Vic]
Manuel de Planella.
A xii del mes de març mil dv, per mort del dit mossèn Manuel de Planella, fou ensaculat per 
deputat mossèn Bernat Dezpujol.
A xviii de febrer mdxx, per mort del dit mossèn Bernat Dezpuiol, fonch ensaculat mossèn Ponç 
de Malla.
A viiii del mes de deembre any mil dxxi, per mort del dit mossèn Ponç de Malla, fou ensaculat 
mossèn Antich Çarriera.
A xiiii de febrer any mdxxxiiii, per mort del dit mossèn Antich Çarriera, concordablement in-
sacularen mossèn Joan Quintana, donzell.
A viiii del mes de octubre any mil dxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Quintana, fonch en-
saculat mossèn Joanot Montrodon, donzell.
A vii del mes de març del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Janot Monrodon, fonc enseculat 
concordament mossèn Pere Cassador.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort del dit mossèn Pere Cassador, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan de Prats, menor, fill de Balthesar de Prats.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Joan de Prat, és enseculat segons forma del nou 
redrés mossèn Gaspar Codina.

93r// [Diputats de la vegueria de] Vich
Berenguer de Peguera.
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Lo derrer del mes de ffabrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Berenguer de Peguera, fou ensa-
culat per deputat mossèn Jordi Johan de Planella.
A xviiii del mes de juny any mdxxxx, per mort del dit mossèn Jordi Ioan de Planella, concorda-
ment fou inseculat mossèn Hierònym de Cruylles, donzell de la dita vegaria, senyor de la Torra 
de Sancta Eulàlia.
A xi del mes de satembre any mdlxii, per mort del dit mossèn Hierònim de Cruïlles, fonc ense-
culat a la sort mossèn Miquel Çarriera.
A xvii de setembre mdlxviiii, per mort de dit mossèn Miquel Çarriera, fonc ensaculat concor-
dament mossèn March Vergós, senyor de la Parra.
A xii de noembre mdlxxxv, per mort de dit Marc Vergós, és ensaculat concordament mossèn 
Luís Descallar, donzell.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Luys Descallar, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Joan de Monrodon, donzell.

93v// Deputats de la vegaria de [Manresa]
Mossèn Pere Miquel de Peguera.
A xv del mes de agost any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Pere Miquel de Peguera, 
fou ensaculat per deputat mossèn Ambert de Vilanova.
A xviii del mes de març any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Ambert de Vilanova, fonch 
ensaculat mossèn Pere Francesch de Muntanyans, donzell.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Pere Francesch de Muntanyans, fou 
enseculat concordament mossèn Alamany Tort, donzell.
A xxxi de juliol any mdli, per mort del dit mossèn Alamany Tort, fou enseculat a la sort mossèn 
Michel Francesch Pol.
A xv de setembre mdlxxxiii, per no ésser estat ben ensaculat lo dit mossèn Miquel Francesc Pol 
y ab provisió feta a v de dit, en la informatió sobre açò rebuda en los consistori dels senyors de-
putats, és estat proveït que sia desensaculat y altre ésser-hi ensaculat. És ensaculat concordament 
mossèn Pau de Marlès, de Sant Guim de la Rabassa.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Pau de Merlès, és estat enseculat concordament 
mossèn Anton Dezcallar y Roset.

94r// [Diputats de la vegueria de] Manresa
Mossèn Dalmau Dezfar.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per mort del dit mossèn Dalmau Dezfar, fou ensaculat per 
deputat mossèn Perot d’Oneya.
A xii del mes de octubre any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Perot d’Oneya, fonch ensacu-
lat mossèn Luís Gravalosa, senyor de Vacarisses.
A xxiiii del dit mes de octubre any mil dxxviii, per quant a xii del present mes de octubre per 
error lo sobredit mossèn Luís Gravallosa fou ensaculat per mort del dit mossèn Perot d’Oneya, 
e fonch trobat que lesores que lo dit mossèn Luís Gravalosa fonch ensaculat lo dit mossèn d’One-
ya no era mort. E axí procehiren a la present ensaculació, attès que foren certifficats de cert  
de la mort del dit mossèn d’Oneya e fonch extret a sort mossèn Pau Benet de Merlès, senyor de 
Merlès.
A xv del mes de fabrer any mdlvii, per mort del dit mossèn Pau Benet de Marlès, fonc enseculat 
concordament mossèn Magí Franc, fill de mossèn Bernat Joan de Planella y de Talamanca.
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A vii de marts mdlxxvii, per mort de dit Magí Franc, és ensaculat concordament misser Pere 
Aymeric.
A xvi de abril dit any mdlxxvii, per no ésser mort lo dit mossèn Magí Franc y axí no ésser estat 
legítimament ensaculat lo dit misser Pere Aymeric, fou desensaculat lo dit misser Aymeric y de 
nou ensaculat dit mossèn Magí Franc.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Magí Franc de Planella, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Miquel Tort, de Casserres.

94v// Deputats de la vegaria de [Manresa]
Bernat Tord.
A xxii de març mil diiii, per mort del dit mossèn Bernat Tord, fou ensaculat per deputat mossèn 
Guillem Ramon de Marlès.
A xiiii de febrer mdxxi, per mort del dit mossèn Guillem Ramon de Marlès, fonch ensaculat 
mossèn Joan de Vilanova en deputat militar.
A xviii del mes de març any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Joan de Vilanova, fou ensa-
culat mossèn Bernat Joan de Planella y de Talamanca, donzell.
A viiii de noembre mdlii, per mort del dit mossèn Barnat Ioan de Planella y de Talamanca, fou 
enseculat a la sort mossèn Guillem Ramon Bellver.
A vi de setembre mdlxxvi, per mort del dit mossèn Guillem Ramon Bellver, és ensaculat con-
cordament mossèn Marc Ricart de Sorribes.
A xiiii de noembre mdlxxvi, per ésser lo dit Marc Ricart de Sorribes trobat ja baix ensaculat  
a xii de juliol mdlxv en deputat militar per la vegaria de Puigcerdà, sots nom de Joan Ricart de 
Sorribes, y axí vaccar encara lo present loc per mort de dit mossèn Guillem Ramon Bellver, és 
ensaculat concordament mossèn Raphel Onofre del Graner, de la vila de Berga.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit Raphel Onofre del Graner, és ensaculat concordament 
misser Pere Aymeric.
A xxi de juny mdlxxx, per ésser estat ensaculat a viiii de marts proppassat dit misser Pere 
Aymeric en deputat militar per mort de dit mossèn Rafel Onofre del Graner y haver aprés contat 
a ses assessors que dit mossèn Rafel Onofre del Graner no és mort, ans viu, de present desen- 
saculant de dit loc misser Pere Aymeric, ensaculen de nou lo matex mossèn Rafel Onofre del 
Graner.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort del dit mossèn Raphael Honofre del Graner, és ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Philip de Sorribes.

95r// [Diputats de la vegueria de] Manresa
Bernat de Peguera.
Lo derrer del mes de febrer mil dviiii, per mort del dit Bernat de Peguera, fou ensaculat per de-
putat mossèn Jerònim Tord.
A vii del mes de deembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Hierònym Tort, fou ensaculat 
mossèn Nuri Joan de Peguera.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Nuri Ioan de Paguera, fou enseculat con-
cordament mossèn Barnat Aymerich.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Bernat Aymeric, és ensaculat concordament mossèn 
Pere Franquesa, donzell.
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95v// Deputats de la vegaria de Puigcerdà
Damià Descallar, donzell.
A xviii del mes de febrer any mdxx, per mort del sobredit mossèn Damià Dezcallar, fonch ensa-
culat mossèn miçer Damià Simon.
A xii del mes de octubre any mil dxxviiii, per mort del dit micer Damià Simon, fonch ensaculat 
mossèn Francesch Còdol, donzell.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Francesc Còdol, fonc enseculat 
a la sort mossèn Francesc Castellarnau, senyor d’Envetx.
A xii del mes de juliol any mdlxv, per mort del dit mossèn Francesch Castellarnau, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Johan Ricart de Sorribes.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Joan Ricart de Sorribes, és ensaculat concor-
dament misser Miquel de Ribes.

96r// Deputats de la vegaria de Vilafranca de Penedès
Lo noble mossèn Arnau Guillem de Cervelló.
A xviii del mes de març, any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit noble mossèn Arnau Guillem 
de Cervelló, fou ensaculat per deputat lo noble mossèn Ffrancesch de Cruïlles, senyor de Lagos-
tera.
A x de ffebrer any mil dxii, per mort del dit mossèn Ffrancesch de Cruïlles, fou ensaculat per 
deputat concordablement don Anthon de Cardona.
A xi de octubre mdliiii, per mort del dit don Anthon de Cardona, fou enseculat concordament 
lo il·lustre don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols, comte de Palamós, senyor de Bellpuig.
A iiii del mes de agost de l’any mdlxv, per haver posat o mudat lo il·lustre senyor don Ferrando 
de Cardona, almirant de Nàpols, senyor de Bellpuig y comte de Palamós, en lo loc de son títol de 
comte de Palamós, per ço inseculen concordament don Johan de Lordat.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit don Joan de Lordat, enseculen concordament don 
Joatchim de Centelles.
A xv de maig mdci, per mort de dit don Joachim de Sentelles, és enseculat concordament con-
forme lo nou redrés don Alexandre Cordelles.

96v// Deputats de la vegaria de Vilafranca de Penedès
Lo noble mossèn Berenguer Arnau de Cervelló.
A xvi del mes de juliol mil di, per mort del dit noble mossèn Berenguer Arnau de Cervelló, fou 
ensaculat per deputat don Guillem Ramon de Moncada.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per mort del dit don Guillem Ramon de Moncada, concorda-
ment fou enseculat don Joan de Súniga.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit don Joan de Súniga, fou enseculat concordament 
don Guillerm de Iosa, senyor de Altés y Madrona.
A xxvi del mes de octubre any mdlxviii, per mort del dit don Guillem de Josa, fonc enseculat 
concordament don Loís de Sentelles.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit don Luís de Centelles, és ensaculat concordament don 
Galceran de Cardona.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit don Galceran de Cardona, és enseculat concordament 
don Jaume de Lupià.
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97r// [Diputats] de la vegaria [de Vilafranca del Penedès]
Lo noble mossèn Guerau de Rocabertí.
A xvii del mes de abril any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Guerau de Rocabertí, fou 
ensaculat en deputat mossèn Jaume de Cruïlles.
A dos del mes d’abril any mil dxviiii, per mort del dit don Jaume de Cruylles, fonch ensaculat 
en aquest lloc per deputat lo noble don Felip Despés, senyor de Prexens.
A iii d’abril any mdxxxxiiii, per mort del dit don Felip Dezpés, fou enseculat concordament 
don Gaspar Mecha, senyor de Vergós.
A vii de abril mdlxxviiii, per mort de dit don Gaspar Meca, és ensaculat concordament don 
Dymas de Lordat.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit don Dimas de Lordat, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés don Jayme Boteller y de Oliver, en Tortosa domiciliat.

97v// Deputats de la vegaria de [Vilafranca del Penedès]
Mossèn Bernat Johan Çalbà, cavaller.
A xi del mes de maig mil dviiii, per mort del dit mossèn Bernat Johan Çalbà, fou ensaculat per 
deputat mossèn Bernat Ferrer, senyor de Bellvell.
A iii del mes de deembre any mil dxxi, per mort del dit mossèn Bernat Ferrer, fonch ensaculat 
mossèn Guerau Bisbal.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Guerau Bisbal, fou ensaculat 
concordablament mossèn Bernat Pau Çalbà.
A xxxi de juliol mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Barnat Pau Çalbà, fou enseculat a la sort 
mossèn Jaume Spuny.
A xvi de setembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Jaume Spuny, és ensaculat concordament 
mossèn Pere Pau Bolet, cavaller.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Pere Pau Bolet, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Luís de Corbera.

98r// [Diputats de la vegueria de] Vilafranca de Penedès
Guerau de Peguera.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Guerau de Peguera, fonc en-
saculat mossèn Luys de Peguera, fill seu.
A tres de març any mdxxxxi, per mort del dit mossèn Luys de Paguera, fou enseculat a la sort 
mossèn Ramon Vicens Sanctmanat, de Sanctiga.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Ramon Vicens de Sanctmanat, és ensaculat confor-
me lo nou redrés mossèn Miquel de Berthomeu, senyor de Forejacs.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Miquel de Bartomeu, és enseculat concordament 
mossèn Philip de Copons, donzell.

98v// Deputats de la vegaria de Vilafranca de Penedès
Galceran Deslor.
A xvii del mes de març any mil dxviii, per mort del dit mossèn Galceran Dezllor, ensacularen 
en deputat Galceran Barberà.
A xxiii de dehembre mdxxxvi, per mort del dit mossèn Galceran Barberà, fou enseculat con-
cordament per deputat mossèn Joanot de Calders, senyor de Monferri.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   193 20/03/15   09:07



194 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A xiii de maig any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Joanot de Calders, fou enseculat a la sort 
mossèn Joanot de Copons, senyor de Spilles.
A quatre de dehembre mdlv, per mort del dit mossèn Joanot de Copons, fou enseculat concor-
dament mossèn Onofre de Copons, de Puigroig.
A xxxi de janer mdlxxviii, per mort de dit mossèn Onofre de Copons, és ensaculat concorda-
ment mossèn Garau Joan de Barbarà y de Cervelló, senyor de Querol.
A xxvi de octubre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Garau Joan de Barbarà y de Cervelló, és 
ensaculat concordament mossèn Antoni Vidal, cavaller en Barcelona domiciliat.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Antoni Vidal, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Federic de Avinyó, castlà del castell de Cubelles, en dita vegueria 
domiciliat.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Phederich de Avinyó, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesch Miquel de Copons.

 99r// Deputats de la vegaria de Monblanch
Mossèn Johan de Vilafranca.
A xxvi del mes de maig any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Johan de Vilafranca, fou 
ensaculat per deputat mossèn Luys de Lorach.
A xxvi de janer mdxxxiiii, per mort de dit Lorach, concordablement ensacularen mossèn 
Yvany de Vilafranca, caslà de Monblanch e senyor de Segura.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit mossèn Yuany de Vilafranca, és ensaculat concor-
dament misser Onofre Joan de Cisterer.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit misser Onofre Joan Cisterer, és ensaculat concor-
dament mossèn Galceran Armengol.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Galceran Armengol, és enseculat concordament 
mossèn Antoni Frigola, cavaller, senyor de Maldà.
A xv de maig mdcx, per mort de dit Antoni Frigola, és enseculat concordament mossèn Fran-
cesc de Castellví, donzell.

 99v// Deputats de la vegaria de [Montblanc]
Mossèn Bernat Guerau de Boxadós.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per mort del dit mossèn Guerau de Boxadors, fou ensa-
culat mossèn Bertran de Vilafranca.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Bertran de Vilafranca, fonch 
ensaculat mossèn Luys de Boxadors.
A vi de febrer mdlxxiii, per mort del dit mossèn Luys de Boxadors, fou enseculat concorda-
ment mossèn Francesch de Boxadors, carlà de Pontils.
A xv de maig mdciii, per mort del dit mossèn Francesch de Boxadors, fou ensaculat concorda-
ment en la forma del nou redrés mossèn Jonot de Guimerà.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit Janot de Guimerà, és enseculat concordament conforme 
lo nou redrés mossèn Francesc Dezclergue.

100r// [Diputats de la vegueria de] Monblanch.
Ramon Berenguer de Lorach.
Lo derrer del mes de febrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Ramon Berenguer de Lorach, 
fou ensaculat per deputat mossèn Johan de Boxadors.
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A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Joan de Boxadós, fou enseculat a la sort 
misser Joan Conesa.
A xxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit misser Joan Conesa, és enseculat concordament mos-
sèn Francesc de Argençola, donzell.

100v// Deputats de la vegaria de Munblanch
Ffrancesch de Guimerà.
Lo derrer del mes de ffebrer mil dviiii, per mort del dit Ffrancesch de Guimerà, fou ensaculat 
en deputat mossèn Barthomeu de Guimerà.
A xxxi de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Barthomeu de Guimerà, fou ense-
culat a la sort mossèn Luys Llorach, senyor de Çolivella.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Luís Lorac, és ensaculat concordament 
mossèn Ortensi Armengol.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Ortensi de Armengol, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Luís Pau de Lorac, senyor de Solivella.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Luís Pau de Lorac, és ensaculat concorda-
ment mossèn Hugo de Guimerà.
A xii de decembre mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Hugo de Guimerà, és ensaculat con-
cordament mossèn Francesc de Vilafranca, carlà de Montblanc.

101r// Deputats de la vegaria de Balaguer
Mossèn Johan Roger de Toralla.
A xiii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Joan Roger de Toralla, 
fou ensaculat per deputat mossèn Bernat Johan d’Alzinelles, de la Torra dels Oms.
A iiii de juliol mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Alzinelles, fonch insaculat a sort mossèn 
Joan Puigmijà, senyor d’Algerri.
A xii de noembre mdl, per mort del dit mossèn Joan Puigmitià, fou enseculat concordament 
mossèn Antic Andreu, senyor de Tiurana, de la vagaria d’Agramunt.
A iiii de maig mdliii, per premoció feta del dit mossèn Antich Andreu, a dos del mateix fou 
enseculat concordament mossèn Sancliment de Prunera, senyor de Çarroca.
A vii de octubre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Santcliment de Prunera, és ensaculat con-
cordament mossèn Francesc de Gilabert y Pou, senyor de Tudela y de la Sentiu.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per ésser ara trobat que dit Francesc de Gilabert per error és ensa-
culat en aquest loc o en altre de la vegueria de Leyda, per ço, desensaculant-lo de aquest, és en-
saculat concordament mossèn Guillem de Ivorra, castlà de Corbins.
A xv de juliol mdcii, per mort del dit mossèn Guillem de Ivorra, és enseculat segons forma del 
nou redrés mossèn Joan Batista de Pons, senyor de Montsonís.

101v// Deputats de la vegaria de [Balaguer]
Mossèn Johan de Gravalosa.
A xiii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Johan de Gravalosa, fou 
ensaculat per deputat mossèn Joffre de la Bacerola, donzell, maior.
Lo derrer die del mes de febrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Joffre de la Bacerola,  
fou ensaculat per deputat mossèn Joffre de la Baçerola, son fill.
A xxviiii del mes de maig any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Joffre de la Baçarola, fou 
ensaculat mossèn Roger Soldevila.
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A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Roger Soldevila, fou enseculat con-
cordament mossèn Joan Puigvert de Gravalosa.
A xxviiii del mes de janer any mdlxi, per mort del dit mossèn Joan Puigvert de Gravalosa, 
fonch enseculat a la sort mossèn Joan d’Alzinelles.
A xviii de juliol mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Joan de Olzinelles, fonch inseculat a 
la sort mossèn Francesch Hospital.
A xv de maig mdc, per mort de dit mossèn Francesc Hospital, és enseculat concordament con-
forme lo nou redrés mossèn Bernat Joan de Castells, carlà de Tartareu.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Bernat Joan de Castells, és enseculat concorda-
ment conforme al nou redrés mossèn Thomàs Gay.

102r// [Diputats de la vegueria de] Balaguer
Luys de Meyà.
A xv d’abril any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Luys de Mayà, concordament fou ensicu-
lat mossèn Gaspar de Toralla.
A xxii del mes de maig any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Gaspar de Toralla, fou ensecu-
lat concordament mossèn Pere Puigverd de Gravalosa.
A xxv de setembre mdlxxiii, per mort del dit mossèn Pere Puigvert de Gravalosa, fonch ense-
culat concordament mossèn Miquel Granell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Miquel Granell, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Miquel Gay, donzell.

102v// Deputats de la vegaria de Balaguer
Jaume de Meyà.
A xxii del mes de agost mil cccclxxxxviiii, per mort del dit Jaume de Meyà, fou ensaculat per 
deputat Garcia Gay, carlà d’Àger.
A xiii del mes de maig mil dvi, per mort del dit Garcia Gay, fou ensaculat per deputat mossèn 
Ffrancí Vedrenya.
A iii de deembre mil dxx, per mort del dit mossèn Ffrancí Vedrenya, fou ensaculat mossèn 
Francesch de Guixós.
A vii de maig any mdxxxxviiii, per mort del dit Francesch de Guixós, fou enseculat a la sort 
mossèn Michel Granell.
A xxi de janer any mdl, per mort del dit mossèn Michel Granell, fou enseculat concordament 
mossèn Hierònym Azam, senyor de Camporrells.
A vi del mes de setembre any mdlviii, per mort del dit mossèn Hierònim Azam, fonch ensecu-
lat concordament mossèn Gaspar Toralla.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Gaspar Toralla, és ensaculat concordament mossèn 
Gismundo Ortís de Cabrera.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Gismundo Ortiz, és ensaculat concordament se- 
gons forma del nou redrés mossèn Hierònym de Pons y de Ribelles, en la vegueria de Balaguer 
domiciliat.

103r// Deputats de la vegaria de Tàrrega
Lo noble don Ffelip de Castre.
A xv del mes de setembre any mil dviiii, per mort del dit noble don Ffelip de Castre, fou ensa-
culat per deputat don Johan de Requesens e de Sancliment.
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A iiii de febrer any mdxxxx, per mort del dit don Joan de Requesens y de Sancliment, fou en-
seculat concordament don Acart de Lordat, en la vegaria de Monblanc domiciliat.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit don Acart de Lordat, és ensaculat concorda-
ment don Gastó de Moncada.

103v// Deputats de la vegaria de [Tàrrega]
Lo noble don Ramon de Cardona.
A xvii del mes de maig any mil dxxii, per mort del dit noble don Ramon de Cardona, fou en-
saculat don Galceran de Remolins.
A xvi de setembre any mdxxxxv, per mort del dit don Galceran de Remolins, fou enseculat 
concordament don Garau Dezpés, fill de don Jacme Dezpés.
A iiii de juny mdlxxiiii, per mort de dit don Garau Despés, és enseculat concordament lo noble 
don Barenguer Doms.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit don Berenguer Doms, és ensaculat segons forma del 
nou redrés don Joan de Erill.

104r// [Diputats de la vegueria de] Tàrrega
Lo noble Genís Rabaça de Perellós.
A xxi del mes de noembre any mil dviiii, per mort del dit noble Genís Rabaça de Perellós, fou 
ensaculat en concòrdia per deputat don Guillem Ramon de Josa.
A xviii del mes de maig any mil dxvii, per mort del noble don Guillem Ramon de Josa, fonch 
ensaculat per lo mateix stament lo noble don Francesch de Sanct Martí.
A xxi de juliol mdliiii, per mort del dit don Francesch de Sanct Martí, fou enseculat concorda-
ment don Francesch Dalmau de Rocabertí.
A xvii del mes de febrer del any mdlxvii, per transferiment del dit don Francesc Dalmau de 
Rocabertí, qui lo die present és estat enseculat per la casa e títol de Rocabertí, fonc enseculat 
concordament don Gaspar de Josa.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit don Gaspar de Josa, és ensaculat concordament 
don Luís de Cardona, fill de don Jayme de Cardona, senyor de Sant Mori.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit don Luís de Cardona, és ensaculat conforme lo nou 
redrés don Hierònym Delentorn.
A xvii de juliol mdcxi, per mort de dit don Hierònim de Lentorn, és enseculat concordament 
don Pedro Dezbosc y de Santvicens.

104v// Deputats de la vegaria de [Tàrrega]
Mossèn Johan de Vilafranca.
A vi del mes de maig mil dv, per mort del dit mossèn Johan de Vilafranca, fou ensaculat per 
deputat mossèn Dalmau de Copons, senyor del Bullidor.
A xxvi del mes de juny any mil dxi, per mort del dit mossèn Dalmau de Copons, fou ensaculat 
per deputat de la matexa vagaria mossèn Macià Ferrer, cavaller.
A iii del mes de juliol any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Macià Ferrer, fou enseculat 
mossèn Joanot d’Argençola.
A viii del mes de fabrer mdxxxvi, per mort del dit mossèn Joanot de Argensola, concordament 
fou enseculat mossèn Joanot Olivó, donzell.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Joanot Olivó, és ensaculat concordament mos-
sèn Ramon Joan de Calders, fill del senyor de Segur.
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A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Ramon Joan de Caldés, és enseculat con-
cordament mossèn Dalmau de Copons, donzell en dita vegaria domiciliat.

105r// [Diputats de la vegueria de] Tàrrega
Mossèn Ffrancí de Muntròs.
A xiii del mes de juliol mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Ffrancí de Muntròs, fou 
ensaculat per deputat mossèn Anthoni Johan de Toralla.
A xxvi del mes de juny any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Anthoni Joan de Toralla, fon-
ch ensaculat mossèn Gaspar Ferrer, donzell.
A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Gaspar Farrer, fou enseculat a la sort 
mossèn Bernadí Cases.
A viiii de dehembre mdlii, per mort del dit mossèn Bernadí Cases, fou enseculat concorda-
ment mossèn Martí de Liori.
A xi de juliol mdlxxv, per mort del dit Martí de Liori, és enseculat concordament mossèn Joan 
Francesc de Copons, senyor de la Manresana.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Joan Francesc de Copons, és enseculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Honofre Jordà y de Çasala, senyor de la Fondarella.

105v// Deputats de la vegaria de [Tàrrega]
Mossèn Luys de Muntròs.
A xiii del mes de janer mil dviii, per mort del dit mossèn Luys de Muntròs, fou ensaculat per 
deputat mossèn Gaspar de Yvorra.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit Gaspar Ivorra, fou enseculat a la sort 
mossèn Garau de Copons.
A xxv de octubre any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Garau de Copons, a la sort fou en-
seculat mossèn Gaspar Cescases, cavaller.
A tres de març mdliiii, per mort del dit Gaspar Cescases, fou enseculat concordament mossèn 
Luys Ivorra, de Fonolleres.
A xviii de juliol mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Luys Ivorra de Fonolleres, fonch 
inseculat a sort mossèn Perot Bellver de Montrós.
A xiii de noembre mdlxxiiii, per mort del dit mossèn Perot Bellver de Monrós, enseculen 
concordament mossèn Hierònym de Olivó, donzell.
A x de decembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Hierònym de Olivó, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc de Montserrat, donzell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Francesc de Montserrat, és enseculat concor- 
dament conforme al nou redrés mossèn Damià de Montserrat, cavaller.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Damià de Montserrat, és enseculat concordament 
mossèn Gaspar Ferrer y de Avinyó, donzell.

106r// [Diputats de la vegueria de] Tàrrega
Mossèn Ramon de Maldà.
A xii del mes de deembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Ramon de Maldà, fou ensacu-
lat mossèn Joan Cescases, cavaller.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Johan Cescases, fou ensaculat 
a sort mossèn Luís Vilafranca, domiciliat en la vegueria de Tarragona.
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A xv de abril any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Luys de Vilafranca, concordament fou 
enseculat mossèn Dalmau de Copons, senyor del Bollidor.
A xxiii de noembre mdlxxv, per mort del dit mossèn Dalmau de Copons, és ensaculat concor-
dament mossèn Joan Ferrer, senyor de Claravalls.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Joan Ferrer, és ensaculat concordament 
mossèn Hierònym Gomar.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Hieroni Gomar, és enseculat conforme lo nou 
redrés mossèn Joan de Montserrat, donzell.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit mossèn Joan de Montserrat, és enseculat concordament 
mossèn Pere de Bellver y de Monrós.

106v// Deputats de la vegaria de [Urgell]
Lo noble mossèn Pere de Queralt.
A xx del mes de juliol mil cccclxxxxvii, per mort del dit noble mossèn Pere de Queralt, fou 
ensaculat per deputat lo noble mossèn Johan de Cruïlles, d’Aygafreda.
Lo derrer de juliol any mil dxvii, per mort del dit don Bernat Joan de Cruylles, d’Ayguafreda, 
fonch ensaculat don Bernat de So.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit don Bernat de So, fou enseculat concordament 
don Hierònym Coll.
A xxi de juliol de l’any mdliiii, per mort del dit don Hierònym Coll, fou enseculat concorda-
ment don Alonso de Erill y de Orcau.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit don Alonso d’Erill y de Orcau, és ensaculat con-
cordament don Francisco de Cardona.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit don Francisco de Cardona, és enseculat concor- 
dament segons forma del nou redrés don Alex Albert.

107r// [Diputats de la vegueria d’]Urgell
Lo noble Arnau de Bellera.
A xxvi del mes de juny any mil dxi, per mort del dit noble Arnau de Bellera, fou ensaculat a sort 
lo noble don Pedro de Castre, vescomte de Illa.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit don Pedro de Castre, fonch ensaculat 
ab concòrdia don Luís Boteller y d’Oliver, vezcomte de Castellbò.
A xxvii d’agost mdlv, per mort del dit don Luys Boteller y d’Oliver, fou enseculat concorda-
ment don Josef Boteller de Oliver.
A xiii del mes de març del any mdlxx, per mort del dit don Josef Boteller y de Oliver, fonc en-
seculat concordament don Guillem de Sinisterra y de Sanctaeugènia.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit don Guillem de Sinisterra, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés don Galceran de Paguera, en Manresa domiciliat.

107v// Deputats de la vegaria de [Urgell]
Lo noble Miquel Despés.
A vii de deembre any mil dxxiii, per mort del dit don Miquel Dezpés, fou ensaculat don Jofre 
de Lordat.
A xii de setembre mdlv, per mort del dit don Jofre de Lordat, fou enseculat concordament don 
Ramon de Camporrells.
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A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit don Ramon de Camporrells, és ensaculat concor-
dament don Galceran de Sentmenat.
A xv de maig mdciiii, per mort de don Galceran de Sentmenat, és enseculat concordament 
conforme lo nou redrés don Climent de Cardona.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit don Climent de Cardona, és enseculat concordament don 
Joan de Lupià, senyor de Lupià, en Rosselló domiciliat.

108r// [Diputats de la vegueria d’]Urgell
Mossèn Martí Joan Meca, cavaller.
A xviiii de janer any mil dxvi, per mort del dit mossèn Martí Joan Meca, fou ensaculat mossèn 
Climent de Vergós.
A xii de setembre any mdxxxvii, per mort del dit Climent de Vergós, concordament fou ense-
culat mossèn Onofre de Alentorn, senyor de Seró.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Onofre de Lantorn, fou enseculat a la 
sort mossèn Hierònym Ortís de Cabrera.
A xxxi de janer mdlxxviii, per mort de dit mossèn Hierònym Ortís de Cabrera, és enseculat 
concordament mossèn Gaspar Pons de Ribelles.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Gaspar Pons de Ribelles, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Miquel de Çacosta, senyor de Lentorn.

108v// Deputats de la vegaria de [Urgell]
Gispert de Pons.
A xiii del mes de maig mil dvi, per mort del dit mossèn Gispert de Pons, fou ensaculat per de-
putat mossèn Ffrancesch de Pons, son fill.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit mossèn Francesch de Pons, fou enseculat 
concordament mossèn Joan de Pons, senyor de Ribelles.
A xxx de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan de Pons, fou enseculat a la sort 
mossèn Joan Gilabert, senyor de Tudela.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Gilabert, fou enseculat concorda-
ment mossèn Dionís Puigvert de Gravalosa.
A xx del mes d’abril any mdlviiii, per mort del dit mossèn Dionís Puigvert de Gravalosa, fonc 
enseculat a la sort mossèn Hierònim Miquel de Mayà, senyor de la Sentiu.
A iiii del mes de maig de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Miquel Hierònim de Moyà, fonc 
enseculat concordament mossèn Miquel Johan Toralla, carlà de Linyola.
A x del mes de maig del dit any mdlxv, inseguint la provisió lo dia present feta ab consell de lurs 
assessors, en loc del dit mossèn Miquel Joan Toralla, qui estave mal enseculat, ensecularen con-
cordament mossèn Onofre de Alentorn, senyor de Saró.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit mossèn Honofre de Lantorn, és ensaculat concordament 
mossèn Gispert de Pons.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Gispert de Pons, és enseculat concordament 
mossèn Francesc de Vilalba, donzell.

109r// [Diputats de la vegueria d’]Urgell
Dalmau del Entorn.
A xxii del mes de janer mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Dalmau de Lentorn, fou 
ensaculat per deputat mossèn Guillem Ramon Dezbrull.
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A xiii de janer mdxxxii, per mort del dit mossèn Guillem Ramon Dezbrull, fonch ensaculat 
concordablament mossèn Martí Joan Mecha, donzell.
A xii del mes de juny mdlxvi, per mort del dit mossèn Martí Johan Meca, fonc enseculat con-
cordament mossèn Miquel Johan de Toralla.
A vii de octubre mdlxxv, per mort de dit mossèn Miquel Joan de Toralla, és ensaculat concor-
dament mossèn Miquel Cadell, senyor de Arcèguel.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit mossèn Miquel Cadell, és ensaculat concorda-
ment mossèn Miquel Joan de Pons, senyor de Monclar.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de mossèn Miquel Joan Pons, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Gaspar de Pons, son fill.

109v// Deputats de la vegaria de [Camprodon]
Pere Callar, àlies Alamany.
Lo primer dia del mes de setembre any mil dxxxvi, per mort del dit mossèn Pere Callar, àlies 
Alamany, fonch ensaculat mossèn Onofre de Blanes y de Beuda.
A xi de octubre mdliiii, per mort del dit mossèn Onofre de Blanes y de Beuda, fou enseculat 
concordament mossèn Parot Desbarch y de Rocabruna, senyor de Urriols.
A xxxi de janer any mdlxvi, per mort del dit mossèn Perot Dezbac y de Rocabruna, fonc ense-
culat concordament misser Johan Cella.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit misser Joan Cella, és ensaculat conforme lo nou re-
drés mossèn Hierònim Pujol, en dita vegueria domiciliat.

110r// [Diputats de la vegueria de] Camprodon
Barthomeu de Muntagut.
A xxii del mes de agost any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit mossèn Barthomeu de Mon-
tagut, fou ensaculat per deputat mossèn Bernat de Sant Dionís.
Lo primer de ffebrer any Mil dxviii, per mort de mossèn Bernat de Sanctdionís, ensacularen 
concordes mossèn Miquel de Montagut.
A v del mes de març any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Michel Montagut, fou enseculat 
concordaament mossèn Barthomeu de Montagut, son fill.
A xxiiii del mes de octubre mdlxiiii, per mort del dit mossèn Barthomeu de Montagut, fonc 
enseculat concordament mossèn Galseran de Rocabruna.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit Galceran de Rocabruna, és enseculat concordament 
mossèn Joan Agullana.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Joan Agullana, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Antoni de Roset.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de mossèn Antoni Roset, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Pere Desbac.

110v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Pere Berenguer Barutell.
A xxi del mes de noembre any mil dviiii, per mort del dit mossèn Pere Berenguer Barutell, fou 
ensaculat a sort per oydor mossèn Nicolau Bóxols, donzell.
A xxvii del mes de juliol any mil dx, per transferiment del dit Nicholau de Bóxols en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Gilabert de Malla, donzell.
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A xi del mes de setembre any mil dxviii, per transferiment del dit mossèn Gilabert de Malla  
en deputat, fonch ensaculat en aquest lloch ab concòrdia per oydor mossèn Miquel Corbera, 
donzell.
A iii del mes de deembre any mil dxx, per transferiment del dit Miquel de Corbera en deputat, 
fonch ensaculat mestre Bernat Miquel, metge cavaller.
A v de desembre mil dxxviii, per mort del dit mestre Bernat Miquel, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Joan Pau Ribes, cavaller, per oydor de comptes de la dita vegueria.
A xii de noembre mdl, per mort del dit mossèn Joan Pau Ribes, fou enseculat a la sort mossèn 
Joan Michel Montornès.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Joan Miquel Montornès, és ensaculat con-
cordament mossèn Joan de Toralla, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Joan de Toralla, és enseculat, per ésser admès de 
terna segons forma del nou redrés, mossèn Luís de Gualbes y Desvalls.
A xv de maig mdcviiii, per transferiment de dit mossèn Luís de Gualbes de oïdor en deputat 
militar de la vegueria de Gerona, és ensaculat concordament mossèn Luís Puig, donzell.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Luís Puig de oïdor en deputat militar, 
enseculen concordament mossèn Francesc de Tamarit, donzell.

111r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Bernat Turell, menor.
A iiii del mes de agost any mil dvii, per transferiment del dit mossèn Bernat Turell en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Johan de Clariana, donzell, senyor del castell de Cervelló vell.
A iii de setembre any mil dxvi, per mort del dit mossèn Clariana, fonch ensaculat ab concòrdia 
mossèn Galceran de Rosanes.
A x del mes de maig any mdxxxi, per mort del dit mossèn Galceran de Rosanes, fou ensaculat a 
sort mossèn Jonot de Malla, de Vilasir.
A iii de setembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Jonot de Malla, no podent concordar,  
fonch ensaculat a sort mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, donzell.
Per transferiment del dit mossèn Joan Bonaventura de Gualbes de oydor en deputat, fonch 
ensaculat mossèn Pere Toralla, donzell.
A xxii de juny mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Pere Toralla, fou enseculat concordament 
mossèn Federich Payró.
A xii de setembre mdlxxii, per mort del dit mossèn Frederich Peyró, fou enseculat concorda-
ment mossèn Martí Joan Despuny, donzell.
A iiii de juny mdlxxiiii, per transferiment de dit mossèn Martí Joan Despuny de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament mossèn Phederic Pol.
A xx de noembre mdlxxiiii, per transferiment de dit mossèn Phederic Pol de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Luís de Sagarriga.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Luís de Çagarriga, és ensaculat concorda-
ment mossèn Joseph de Bellafilla.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Josef de Bellafilla de oydor en deputat, és 
enseculat conforme lo nou redrés mossèn Alexandre de Claramunt òlim de Aguilar.

111v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Jaume Vicens.
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A xx del mes de deembre mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Jaume Vicens 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Miquel de Vilatorta.
A xvii del mes de noembre any mil dxi, per transferiment del dit mossèn Miquel de Vilatorta 
en deputat, fou ensaculat per oydor a sort mossèn Ffrancesch Xivaller.
A xvi del mes de setembre any mil dxxviii per transferiment del dit mossèn Francesch Xivaller 
en diputat, fonch ensaculat concordablament mossèn Rafel Johan, cavaller.
A viiii del mes de desembre any mdlvii, per mort del dit mossèn Rafel Joan, fonc enseculat 
concordament micer Michel de Tamerit.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de misser Miquel de Tamerit, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Granollacs, donzell, fill de mossèn Bernadí.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Gaspar Granollachs, és enseculat concor-
dament segons forma del nou redrés mossèn Jaume Pau de Belloch, fill de Bernat Pau.
A xv de maig mdcvi, per transferiment de dit mossèn Jaume Pau de Belloc de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Joan Baptista Cassador, donzell.

112r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Guerau Durall.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Guerau Durall 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Guillem de Muntornès.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Guillem de Muntornès, fou 
ensaculat per oydor mossèn Miquel de Santmenat, donzell.
A xxii del mes de maig mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Miquel de Sanctmenat 
de oydor en deputat, fon ensaculat mossèn Miquel Oliver, donzell.
A xiiii de maig any mdlii, per transferiment del dit mossèn Michel Oliver de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Francesch Malla, donzell.
A vi del mes de setembre any mdlviii, per transferiment del dit mossèn Francesch Malla de 
oydor en deputat, fonch enseculat concordament miser Pere Aymerich.
A vii de marts mdlxxvii, per transferiment de dit misser Pere Aymeric de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Francesc de Monserrat, donzell en Barcelona domiciliat.
A xvi de abril dit any mdlxxvii, per no ésser estat lo dit misser Pere Aymeric legítimament 
transferit de oïdor en deputat de la vegaria de Manresa, per no ésser mort mossèn Magí Franc 
en lo loc del qual fou ensaculat, y axí no ésser estat legítimament ensaculat lo dit mossèn Fran-
cesc de Monserrat, fou desensaculat dit mossèn Monserrat y de nou ensaculat lo matex misser 
Pere Aymeric.
A viiii de mars mdlxxx, per transferiment de dit misser Pere Aymeric de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament misser Pasqual Tuxent.
A xxi de juny mdlxxx, per no ésser estat lo dit misser Pere Aymeric legítimament trasnferit de 
oïdor en deputat de la vegaria de Manresa, per ço que no era mort mossèn Rafel Onofre del 
Graner, en loc del qual fou ensaculat, y axí no essent estat legítimament ensaculat dit misser 
Pasqual Tuxent en loc de aquell. Per ço desensaculant lo dit misser Pasqual Tuxent ensaculen 
de nou lo matex misser Pere Aymeric.
A xviiii de juliol mdlxxxviii, per mort de dit misser Pere Aymaric, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Joan Christòphol Fivaller, donzell doctor en drets.
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112v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Barthomeu Lena.
A xviii del mes de ffebrer any mil dxx, per mort del dit mossèn Barthomeu Lena, fonch ensa-
culat mossèn Guillem Ramon de Sanctcliment.
A xviiii de juliol mdxxi, per mort del dit mossèn Guillem Ramon de Santcliment, concorda-
blament ensacularen mossèn Antich Cenespleda.
A xvi de octubre mdlv, per transferiment del dit mossèn Antich Cenespleda de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Cassador, cavaller.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per transferiment del dit mossèn Francesch Cassador 
de oydor en deputat, fou ensaculat a la sort mossèn Pere Cassador.
A vii del mes de març del any mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Pere Cassador de oïdor 
en deputat, fonc enseculat concordament misser Pere Camps.
A xviiii del mes de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit misser Pere Camps, fonch 
inseculat concordament mossèn Jaume Pau Franquesa.
A xxi de juliol mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Jaume Pau Franquesa de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Joseph Cescases, donzell.
A xv de juliol mdlxxxx, per ésser ensaculat lo dit mossèn Joseph Cescases en temps que era de 
menor edat, és ensaculat de nou conforme lo nou redrés lo matex mossèn Joseph Cescases.
A xv de maig mdci, per transferiment de dit mossèn Josef Cescases de oïdor en deputat, és en-
seculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Joan Pau Serra, cavaller.
A xv de maig mdciiii, per ésser estat privat del loch dit Joan Pau Serra, ab provisió dels senyors 
deputats de concell de don Climent de Cardona, altre dels assessors del General, és ensaculat 
conforme lo nou redrés misser Leonart de Ones y Ramírez, donzell.

113r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Ffrancesch Billena.
A xxi del mes de juny any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Billena, fou ensaculat 
mossèn Jaume Alamany, de Bellpuig.
A xi del mes d’abril any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Jaume Alamany de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Galceran Dusay.
A xvi del mes d’abril any mdlxvii, per mort del dit mossèn Galseran Dusay, fonc enseculat 
concordament mossèn Jaume de Aguilar y de Peralta.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Jaume de Aguilar y Peralta de oïdor 
en deputat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Seraphí Cassador, 
fill de Pere.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Serafí Cassador, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Gaspar Molera, cavaller.
A xv de maig mdcvii, per transferiment de dit mossèn Gaspar Molera de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Francesc Montalt.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Francesc Montalt, és enseculat concordament 
mossèn Joan Luís de Calders, donzell.

113v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Mossèn Johan de Lobets.
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A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Johan de Lobets, fou ensaculat 
mossèn Miquelot de Junyent, donzell.
A xxviii del mes de maig, any mil dxxx, per mort del dit mossèn Miquelot de Junyent, fonch 
ensaculat concordablament mossèn Joanot Oliver.
A xxx del mes de agost any mdlviiii, per transferiment del dit mossèn Joanot Oliver de oydor 
en deputat, fonc enseculat a la sort mossèn Àngel Babau.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit Àngel Babau, és ensaculat concordament mossèn Nuri 
Joan Fogassot.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Fogassot, és ensaculat concordament con-
cordament mossèn Miquel Philip Alzinelles, donzell, senyor de Mollerussa.
A xv de matig mdlxxxxv, per transferiment de dit Philip de Olzinelles de oïdor en deputat, és 
ensaculat conforme lo nou redrés misser Galceran Dusay, donzell.
A xv de maig mdciii, per mort de dit misser Galceran Dusay, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Joan Gaspar Prats.
A xv de juliol mdcxi, per transferiment de misser Joan Gaspar de Prat de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Ramon de Calders, donzell, senyor de Pierola.

114r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Mossèn Jaume Pallarès.
A iiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Jaume Pallarès 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Pere Torrelles.
A ii del mes de janer any mil diiii, per mort del dit mossèn Pere Torrelles, fou ensaculat per 
oydor mossèn Joanot Fivaller.
A viii del mes de juliol mdxviiii, per mort del dit mossèn Joanot Fivaller, fonch ensaculat mos-
sèn Perot Belloch.
A xx del mes de agost, any Mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Perot Belloch de 
oydor en deputat, fonc ensaculat per oydor mossèn Joan Cèzar Alzina.
A viii de octubre mdlii, per mort del dit mossèn Joan Cèsar Alzina, fou enseculat concorda-
ment mossèn Ramon de Vilanova, donzell.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit mossèn Romeu de Vilanova, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pau Fluvià.
A xxvii de juny mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Pau Fluvià de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Gaspar Codina, donzell de la ciutat de Vic.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Gaspar Codina de oydor en deputat, és 
enseculat conforme lo nou redrés mossèn Gabriel Antoni Bosser, cavaller.

114v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Arnau Johan de Vilademany.
A xvi del mes de octubre mil d, per mort del dit mossèn Arnau Joan de Vilademany, fou ensa-
culat per oydor mossèn Gerònim de Belloch.
A xviiii del mes noembre mil diiii, per mort del dit mossèn Gerònim de Belloch, fou ensaculat 
per oydor mossèn Guillem de Paralta, donzell.
A iii del mes de ffebrer any mil dxxxi, per mort del dit mossèn Guillem de Paralta, fonch ensa-
culat mossèn Jaume Sanctmenat, donzell.
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A viiii del mes de setembre any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Jaume de Sanct-
manat de oydor en deputat, concordament fou enseculat mossèn Ferrando Alzina, donzell.
A iii del mes de noembre mdlxiiii, per mort del dit mossèn Ferrando Alzina, fonc enseculat 
concordament mossèn Enric Garret.
A xxviii de janer mdlxxv, essent de legítima edat lo dit mossèn Henric Garret, és enseculat 
concordament lo matex Henric Garret.
A vii de decembre mdlxxvii, per transferiment de dit mossèn Henric Garret de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Jaume Alòs Colom, donzell.
A xv de matig mdlxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Jaume Alòs Colom de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Gaspar de Santcli-
ment, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Gaspar de Santcliment, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Jaume Camps, donzell, fill de Jaume.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Jaume Camps de oïdor en deputat, 
ensaculen concordament mossèn Pere Pau de Belloc.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Pere Pau de Belloch de oydor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Francesc de Junyent, donzell.
A xv de maig mdcx, per transferiment de mossèn Francesc de Junyent de oïdor en deputat 
militar, és enseculat concordament mossèn Francesc Costa, cavaller.

115r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Jofre de Santmenat, menor.
A xv del mes de noembre mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Jofre de Santmenat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Guillem Joan Colom, cavaller.
Lo primer del mes de juliol mil cccclxxxxv, per transferiment del dit mossèn Guillem Joan 
Colom en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Matheu Dezsoler, donzell.
A xiii del mes de juliol mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Mateu Dezsoler en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Garau de Gualba, donzell.
A xxii del mes de setembre mil dviii, per mort del dit mossèn Garau de Gualba, fou ensaculat 
per oydor mossèn Galceran de Corrego.
A xxii del mes de març any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Galceran de Corregó, fou ensa-
culat per oydor mossèn Miquel Gordiola.
A viiii del mes de janer del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Miquel Guardiola, fonc ense-
culat concordament mossèn Garau Guardiola, son fill.
A xv de matig mdlxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Garau Guardiola de oïdor en de-
putat, ensaculen concordament segons forma del nou redrés mossèn Luís de Vilafranca.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Luís de Vilafranca, és enseculat concordament 
misser Francesc Soler, donzell en Barcelona domiciliat.

115v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Ffrancesch de Santcliment.
A x del mes de noembre mil dvi, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch de Santcliment en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Bernat Johan de Tamarit.
A xviii de febrer mdxx, per mort del dit Bernat Joan de Tamarit, fonch ensaculat mossèn Joan 
Guerau Gualba.
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A viiii del mes de octubre any mil dxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Joan Guerau 
Gualba de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Perot Gacius, donzell.
A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Parot Gassius, fou enseculat concor-
dament mossèn Francesch Fluvià de Monseny.
A x de noembre mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Fluvià, fou enseculat concor-
dament mossèn Galceran Fluvià, son germà.
A iiii de fabrer mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Galceran Fluvià, fou enseculat concorda-
ment mossèn Francesch Amat.
A xxv del mes de maig mdlxii, per mort del dit mossèn Francesch Amat, fonc ensaculat a la sort 
mossèn Francesch Clariana.
A xxi del mes de juliol any mdlxviiii, per ésser-se fet ecclesiàstic dit mossèn Francesc de Cla- 
riana, ensacularen concordament mossèn Gaspar de Pons de Ribelles.
A xxxi de janer mdlxxviii, per transferiment de dit Gaspar de Pons de Ribelles de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Miquel Joan Pons, donzell.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit mossèn Miquel Joan Pons en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Gabriel Olzina, cavaller.

116r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Joanot Belloch.
A xv del mes de noembre mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Joanot Belloch, fou 
ensaculat per oydor mossèn Baltasar Torres, donzell.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Baltasar Torres, fou enseculat concorda-
blement mossèn Martí Ioan Vilatorta.
A xi de dehembre mdli, per mort del dit mossèn Martí Ioan Vilatorta, fou enseculat concor- 
dament mossèn Joan Francesch Miquel, donzell.
A xvi de octubre mdlv, per mort del dit Joan Francesch Miquel, fou enseculat concordament 
mossèn Pere Magí Amat de Palou.
A xxviiii de abril del any mdlxviii, per mort de dit mossèn Pere Magí Amat de Palou, fonc 
enseculat concordament misser Francesch Gort.
A xviii de agost mdlxxvi, per transferiment de dit misser Francesc Gort de oïdor en deputat, 
ensaculen concordament mossèn Jonot Gualbes de Bonaventura.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Joan de Gualbes de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament Mestre Onophre Bruguera, cavaller, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit Onofre Bruguera de oïdor en deputat, és 
enseculat per ésser admès de terna segons forma del nou redrés mossèn Francesc Aguilar.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per ésser ab provisió del die present desensaculat lo dit mossèn Fran-
cesc Aguilar y tornat mossèn Honofre Bruguera, qui és transferit de oïdor en deputat, és ensa-
culat segons forma del nou redrés mossèn Luís de Boxadors.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Luís de Boxadors de oydor en deputat, és 
enseculat segons forma del nou redrés mossèn Enrich Amat de Palou.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Henric Amat de Palou, és enseculat concorda-
ment mossèn Bernat Bertrolà.

116v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Joanot de Corbera.
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A xvii del mes de abril any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Joanot de Corbera, 
donzell, fou ensaculat per oydor micer Simon Clariana y de Ceva, donzell, doctor en leys.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per transferiment del dit micer Simon de Clariana y de 
Ceva en deputat, fou ensaculat per oydor, concordablament, mossèn Perot Çalbà, donzell.
A vii de maig any mil dxxiii, per transferiment del dit mossèn Perot Çalba en deputat, fonch 
ensaculat per oydor en aquest loch a sort mossèn Perot Vila, cavaller.
A xii de setembre any mdxxxvii, per transferiment del dit mossèn Parot Vila de oydor en de-
putat, concordament fou enseculat mossèn Hierònym Torres.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Hierònym Torres de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Torres.
A xxiiii del mes de fabrer del any mdlxviii, per mort del dit mossèn Francesc Torres, fonc 
enseculat concordament mossèn Johan Pau Malendrich.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Joan Pau Malendric de oïdor en depu-
tat, ensaculat a xiiii de octubre proppassat, és ensaculat concordament mossèn Joan Lull.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per transferiment de dit Joan Lull de oïdor en deputat, és ensacu-
lat concordament mossèn Francesc Terçà, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Francesc Terçà de oïdor en depu- 
tat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés misser Francesc Cescases, doctor  
en drets.
A xv de maig mdciiii, per mort de misser Francesc Cescases, és enseculat concordament con-
forme lo nou redrés mossèn Luís Sayol, donzell.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Luís Sayol, és enseculat concordament conforme 
al nou redrés mossèn Pere de Ballet, cavaller.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Pere de Bellet de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Francesc Ramon Fivaller.

117r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barcelona.
Karles de Sanct Climent.
A xxiiii del mes de maig mil dii, per mort del dit mossèn Karles de Sanct Climent, fou ensacu-
lat per oydor mossèn Miquel de Vilalba.
A xxii de juny mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Michel de Vilalba, fou enseculat concorda-
ment mossèn Onofre Cardona.
A iii de març any mdliiii, per transferiment del dit mossèn Onofre Cardona de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Galceran Caors, donzell.
A xxviiii del mes de abril del any mdlxviii, per transferiment del dit mossèn Galseran Caors 
de oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesc Badia.
A viiii de janer mdlxxiii, per mort de mossèn Francesch Badia, fonch enseculat concordament 
mossèn Miquel Riambau de Corbera, fill del senyor de Llinàs.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Miquel Riembau de Corbera, és enseculat concor-
dament mossèn Miquel Pons, donzell.

117v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona].
Ferrer de Gualbes.
A xxiii deembre mil dii, per mort del dit mossèn Ferrer de Gualbes, fou ensaculat per oydor 
mossèn Galceran Burguès.
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A xxi de juliol mil dxv, per transferiment del dit mossèn Galceran de Burguès de oydor en de-
putat, fou ensaculat mossèn Ffrancí de Clasquerí, senyor de Clasquerí.
A iii d’abril mdxvii, per transferiment del dit mossèn Francesch de Clesquerí de oydor en de-
putat, fonch ensaculat per oydor a sort mossèn Bernat de Casaldòvol.
A xxiii de deembre mdxxxi, per mort del dit mossèn Bernat de Casaldòvol, fonch ensaculat a 
sort mossèn Miquel Benet Sors, cavaller.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per mort del dit mossèn Miquel Benet Sors, ensecularen 
concordament misser Miquel de Clariana.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit misser Miquel de Clariana, és ensaculat concorda-
ment segons la forma del nou redrés mossèn Hierònym de Marimon, donzell en Barcelona 
domiciliat.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Hieroni de Marimon, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Jaume Casademunt, cavaller.

118r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona.
Miquel de Gualbes.
A ii del mes de juliol mil dv, per transferiment del dit mossèn Miquel de Gualbes en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Miquel Setantí.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Setantí en de-
putat, fou ensaculat per oydor en loch seu mossèn Gaspar Burguès, donzell.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Gaspar Burguès, fou ensaculat 
a sort mossèn Joan de Vilafranca, donzell.
A xxiiii de janer mdliiii, per mort del dit mossèn Joan Vilafranca, fou inseculat concordament 
mossèn Jaume Ioan de Vilatorta.
A iiii del mes de noembre mdlx, per transferiment del dit mossèn Jaume Joan de Vilatorta de 
oydor en diputat, fonch enseculat a la sort mossèn Joan Canyelles, cavaller.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Joan Canyelles, és ensaculat concorda-
ment mossèn Galceran de Serrià.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit Galceran de Serrià de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc Joan Baptista Pol.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit Francesc Joan Batista Pol de oïdor en de-
putat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés misser Pau Gaspar Bou.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit misser Pau Gaspar Bou, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés misser Jaume Joan de Areny, donzell.

118v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Karles March.
A viiii del mes de janer any mil dxii, per transfferiment del dit mossèn Karles March en depu-
tat, fou ensaculat a sort per oydor mossèn Miquel Dezpalau.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Miquel Dezpalau de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Francesch de Guimerà.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per quant lo dit mossèn Francesch de Guimerà fonch 
ensaculat en aquest loch per pujament de dit mossèn Miquel Dezpalau de oydor en deputat per 
mort de mossèn Galceran de Barberà, lo qual no fou mort, ans fonch ensaculat per error, per ço 
fonch tornat assí en lo loch mateix lo dit mossèn Miquel Dezpalau.
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A xxvii de febrer mdxxxv, per transfferiment del dit mossèn Palau de oydor en deputat, a sort 
fonch insaculat misser Valentí Çavall, cavaller e doctor.
A xvi del mes de desembre any mdlxviiii, per mort del dit misser Valentí Çavall, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Johan Palau.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Joan Palau, és enseculat concordament mossèn 
Domingo Moradell.

119r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Joanot Bisbal.
A iiii del mes de juny any mil diiii, per transfferiment del dit mossèn Joanot Bisbal de oydor en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Galceran Dezpuiol.
A xxi del mes de noembre any mil dx, per transfferiment del dit mossèn Galceran Dezpujol en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Galceran Deztorrent.
A xxvii del mes de noembre any mil dxi, per transferiment del dit mossèn Galceran Deztorrent 
en deputat, fou ensaculat per oydor micer Hyerònym Franch, cavaller.
A deu del mes d’octubre any mil dxvi, per transfferiment del dit micer Hyerònim Franch de 
oydor en deputat, fonch ensaculat per oydor a sort mossèn Berenguer Miquel, fill de mossèn 
Berenguer Miquel.
A xviiii del mes de juliol xxi, per mort del dit mosssèn Berenguer Miquel, fonch ensaculat 
mossèn Francesch Occelló.
A xxviiii del mes d’abril any mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Francesch Occelló 
de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Guillem Ramon de Blanes y de Beuda.
A xx de març any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Guillerm Ramon de Blanes de 
oydor en deputat, concordament fou enseculat mossèn Joan Cescases, cavaller.
A dos d’abril mdlv, per mort del dit mossèn Joan Cescases, fou enseculat concordament mossèn 
Francesch Senespleda, donzell.
A v del mes de satembre del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Francesc Senespleda, fonc 
enseculat concordament mossèn Francesc Vilafranca.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit mossèn Francesc de Vilafranca, és enseculat concor-
dament misser Guillem Sunyer y de Gualbes.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit misser Guillem Sunyer y de Gualbes, és ensacu-
lat concordament misser Montserrat Guardiola.

119v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Pere Johan de Munbuy.
A xxi del mes de juliol any mil dxviii, per mort del dit mossèn Monbuy, fonch ensaculat a sort 
mossèn Luys Turell, donzell.
A xxiiii del mes de maig any mdlviii, per mort del dit mossèn Luís Turell, fonc inseculat con-
cordament misser Miquel Joan Castelló, donzell e doctor en quiscun dret.
A xx del mes de octubre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Miquel Joan Castelló, fonc 
enseculat concordament mossèn Enrich Agullana.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Enric Agullana de 
oydor en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesc Agullana, senyor dels Cròsos.
A xviiii de noembre mdlxxiii, per transferiment del dit mossèn Francesc Agullana de oïdor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Jaume Joan Despuny.
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A xiii de noembre mdlxxiiii, per transferiment de dit mossèn Jaume Joan Despuny de oïdor 
en deputat, és enseculat concordament mossèn Perot de Tamerit, donzell.
A xv de juliol mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Perot de Tamerit de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Francesc Calsa, cavaller.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Francesc Calsa, és ensaculat concordament segons 
la forma del nou redrés mossèn Francesch Cornet.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Francesc Cornet de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament misser Gabriel de Malla, donzell.

120r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Micer Joan Gualbes.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per mort del dit micer Joan de Gualbes, fou ensaculat 
mossèn Matheu Vidal y Desplà.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Matheu Vidal y Desplà 
de oydor en deputat, fou enseculat a la sort mossèn Bernabé Serra, cavaller y doctor.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit misser Bernabé Serra, és ensaculat concordament 
misser Henric Serra, son fill.
A xv de maig mdciii, per mort de dit misser Enrich Serra, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Francesc Boix.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit misser Francesc Boix de oïdor en deputat militar, 
és estat enseculen [sic] concordament mossèn Gregori Prats de Bigues, donzell.

120v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Miquel de Gualbes, fill de mossèn Miquel.
A ii del mes de janer mil diiii, per transferiment del dit mossèn Miquel de Gualbes en deputat, 
fou ensaculat per oydor micer Ffrancesch Çavila, doctor en leys.
A xxvi de octubre any mdxxxxviii, per mort del dit misser Francesch Çavila, fou enseculat 
concordament mossèn Michel Lluquès, donzell.
A x del mes de maig any mdlviii, per mort del dit mossèn Miquel Luquès, fonc enseculat con-
cordament mossèn Francesch Joan de Tamerit.
A xxi de juliol mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Francesc Joan de Tamerit de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament misser Pasqual Tuxent, donzell, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de dit misser Pasqual Tuxent, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Miquel Baptista Falcó, donzell.
A xv de matig mdlxxxviiii, per transferiment de dit Miquel Baptista Falcó de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma de dit nou redrés mossèn Joan Francesc Destorrent, 
donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Joan Francesc Destorrent, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Lorens Descallar, en Barcelona domiciliat.

121r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barcelona
Luys Dezvalls, menor.
Lo derrer del mes de ffebrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Luys Dezvalls, fou ensaculat per 
oydor mossèn Galceran de Sarrià.
A iiii de agost any mil dxi, per transferiment del dit mossèn Galceran de Sarrià en deputat, fou 
ensaculat en loch seu per oydor mossèn Martí Johan de Torrelles, senyor de la Roca.
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A xxii del mes de juny any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Martí Joan de Torrelles 
de oydor en deputat, fon ensaculat concordablament mossèn Francesch de Sanctcliment, se-
nyor del Mas.
A iii de setembre mdxxxii, per transferiment del dit mossèn Francesch de Sanctcliment, con-
cordablement fonch ensaculat en son loch mossèn Miquel Benet Puigmarí, donzell, e lo dit 
Sancliment fonch ensaculat deputat.
A xv del mes de febrer any mil dxxxv, per transferiment del dit mossèn Miquel Benet de  
Puigmarí de oydor en deputat, fonch ensaculat en son loch mossèn Guillem Pere Durall,  
donzell.
A xxiii d’agost mdliii, per mort del dit mossèn Guillem Pere Durall, fou enseculat concorda-
ment misser Steve Navés, cavaller.
A xiii del mes d’abril any mdlxii, per mort del dit misser Steve Navés, fonc ensaculat a la sort 
mossèn Pau Ciurana.
A xii de noembre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Pau Ciurana de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Antoni Bou, donzell.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Antoni Bou, és ensaculat concordament segons for-
ma del nou redrés mossèn Luís Turell, donzell.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Luís Turell, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Francesc Gualbes.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit Francesc Gualbes, és enseculat concordament mossèn 
Agustí Polit, cavaller.

121v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Luys de Vilanova.
A xviiii del mes de noembre any mil diiii, per transferiment del dit mossèn Luys de Vilanova 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancí Staper, menor.
A xxvii de fabrer mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Stapé, fou enseculat concor-
dament mossèn Francesch Ramon Fivaller, donzell.
A x del mes de maig del any mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Francesc Ramon Fivaller 
de oydor en deputat, fonc enseculat concordament misser Andreu Farrer.
A x del mes de desembre del any mdlxvi, per transferiment del dit misser Andreu Farrer de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Pau Lull.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Pau Lull, és ensaculat conforme lo nou redrés mos-
sèn Joan Montornès y Pla.
A xv de maig mdciiii, per transferiment del dit mossèn Joan Pla de Montornès de oydor  
en deputat, és enseculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Rafel Casamitiana,  
cavaller.

122r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Luys de Caldés.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Luys de Caldés, fou ensaculat 
per oydor mossèn Fferrando Oliver.
A viiii del mes de deembre any mil dxxi, per mort del dit Fferrando Oliver, ensacularen mossèn 
Benet de l’Orde, donzell.
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A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mort del dit Benet de l’Orde, fou enseculat concor-
dament mossèn Andreu Çacosta, donzell.
A xii d’agost any mdxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Andreu Çacosta de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Pere Anthoni Alòs Colom.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Pere Antoni Alòs Colom, 
fou enseculat concordament mossèn Pau Ribes.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Pau Ribes, és ensaculat concordament 
mossèn Onofre Bret y de Dernius.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Honofre Bret, és ensaculat concordament 
misser Miquel Francesc Olzina.

122v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Galceran de Sanctmenat.
A xxiiii del mes de maig any mil dii, per transferiment del dit mossèn Galceran de Santmenat 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Miquel de Vilatorta.
A xxiii del mes de agost any mil dxii, per transfferiment del dit mossèn Ffrancesch Miquel de 
Vilatorta en deputat, fou ensaculat concordablement en loch seu mossèn Ferrer de Gualbes, 
donzell.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Ferrer de Gualbes, fonc ensa-
culat mossèn Ramon Vicent de Sanctmenat.
A tres de març any mdxxxxi, per transferiment del dit mossèn Ramon Vicent de Sanmanat de 
oydor en deputat, fou enseculat a la sort mossèn Barnat Joan de Tamarit.
A dos de juny mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Barnat Ioan de Tamarit, fou enseculat con-
cordament mossèn Thomàs Puiada.
A viiii de mars mdlxxi, lo dit mossèn Thomàs Pujades fonch inseculat en deputat y en lloch seu 
fonc inseculat concordament mossèn Miquel Ferrer.
A xxvii de febrer mdlxxvi, per transferiment de dit mossèn Miquel Ferrer de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Hierònym Cardona, donzell.
A xv de juny mdlxxvi, per transferiment de dit mossèn Hironym Cardona de oïdor en depu- 
tat, és ensaculat concordament mossèn Pere Çacosta.
A xiiii de octubre mdlxxx, per transferiment de dit mossèn Pere Çacosta de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Hierònym Bosc de Vilagayà y de Corbera.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Hierònym Bosc de Vilagayà de 
oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Joan Granollacs, cavaller.
A xv de juliol mdlxxxx, per trasferiment de dit Joan Granollacs de oïdor en deputat, ensaculen 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc Ferrer y de Paguera.

123r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barcelona
Ffrancesch de Sanctmenat.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Ffrancesch de Santmenat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Ffrancí Bertran, senyor de Gilida.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Francí Bertrans, senyor de 
Gilida, fonch ensaculat mossèn Galceran Meca.
A xiii de janer mdxxxii, per puiament del dit mossèn Galceran Meca en deputat, fonch ensa-
culat en son loch concordablement micer Perot Costa, doctor e cavaller.
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A xii de setembre mdxxxvii, per mort del dit misser Parot Costa, concordament fou enseculat 
mossèn Enrich Sammanat.
A xii de juliol any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Enrich Sammanat de oydor  
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Camós, cavaller de l’orde Sanct Jau- 
me de la Spasa.
A xviiii del mes de janer any mdlviiii, per mort del dit mossèn Francesch Camós, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Farrer de Sanctcliment y de Gualbes.
A xxii del mes de desembre any mdlviiii, per transferiment del dit mossèn Farrer de Santcli-
ment y de Gualbes de oydor en deputat, fonch ensecculat a la sort mossèn Janot de Soler.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit mossèn Joanot de Soler, és ensaculat concordament 
mossèn Miquel Joan Amat.
A xv de maig mdcxii, per haver mudat de stament dit mossèn Miquel Joan Amat de militar en 
real, és enseculat concordament mossèn Gaspar Amat, donzell, fill del dit.

123v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Karles Ferrer.
A xviiii del mes de octubre mil D e hu, per mort del dit mossèn Karles Ferrer, fou ensaculat per 
oydor Benet Cenespleda.
A v de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Benet Cenespleda, concordament fou 
enseculat mossèn Joan Joachim de Rocacrespa.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit Joan Joachim de Rocacrespa, és ensaculat concor-
dament mossèn Hierònym de Argençola.
A vii de octubre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Hierònym de Argençola de oïdor 
en deputat per letra de gràtia dels tres staments de la Cort General que de present se celebra en 
Montsó de xxv y xxx del passat, és ensaculat mossèn Ugo de Tamerit, donzell.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Hugo de Tamarit de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Lentes y de Gàver, fill de Marc.
A xv de maig mdcvii, per transferiment de dit mossèn Francesc Lentes y de Gàver de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Nuri Joan de Vergós.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit mossèn Nuri Joan de Vergós de oïdor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Joachim Valls y de Santcliment, donzell.

124r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barcelona
Ffrancesch Oliver. A xvii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, fou corregit, ab deguda so-
lempnitat, lo nom propri del dit Oliver perquè és stada error de posar Ffrancesch, com se diga 
Galceran Oliver.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per transfferiment del dit mossèn Galceran Oliver en de-
putat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Çalbà.
A xviiii de deembre mil dxvii, per transferiment del dit mossèn Jaume Çalba de oydor en  
deputat, fonch ensaculat per oydor concordes mossèn Johan Dusay, cavaller.
A xviii del mes de ffebrer mil dxx, per mort del dit mossèn Joan Dusay, fou ensaculat mossèn 
Galceran de Vilanova.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per transferiment del dit mossèn Galceran de Vilanova 
de aquest loch a deputat, fou ensaculat a sort mossèn Perot Çapila, cavaller.
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A viii del mes de gener any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Perot Çapila de oydor 
en deputat, fonch ensaculat concordablament mossèn Perot d’Àger, donzell.
A xxvii del dit mes de gener any mil dxxviii, per trannsferiment del dit mossèn Perot d’Àger 
de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Matheu de Soler.
A tres de març mdxxxiii, per transferiment del dit mossèn Mateu de Soler de oydor en deputat, 
fonch ensaculat a sort en son loch mossèn Jaume Bofill, cavaller.
A xxiiii de maig any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Jaume Bofill a sort, fonch ensaculat 
mossèn Galceran Burguès de Sancliment, donzell.
Lo primer del mes de setembre any mil dxxxvii, per transferiment del dit mossèn Galceran 
Burguès de Sanctcliment de oydor en deputat, fonch ensaculat concordament mossèn Pere 
Anthoni de Rocacrespa, donzell.
A xv d’abril mdxxxviii, per transferiment del dit mossèn Pere Anthoni de Rocacrespa de oydor 
en deputat, concordament fou enseculat mossèn Francesch Soler.
A xiiii de març mdlii, per mort del dit mossèn Francesc Soler, fou enseculat concordament 
mossèn Galceran Farrer, menor.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Galceran Ferrer de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Miquel y de Copons.
A xv de maig mdciii, per transferiment de dit mossèn Francesc Miquel de Copons de oïdor  
en deputat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph Maduxer.

124v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Micer Gerònim Torres.
A xxii del mes de setembre mil dviii, per mort del dit micer Hierònym Torres, fou ensaculat 
per oydor mossèn Galceran Durall.
A xviiii de juliol mdxxi, per mort del dit mossèn Galceran Durall, fou ensaculat mossèn Luys 
Ycart.
A vi de juliol mdli, per mort del dit mossèn Luys Icard, fou enseculat a la sort mossèn Francesch 
Barutell.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Francesc Barutell, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc Çacirera, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mossèn Francesc Çacirera de oïdor en de-
putat, és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Francesc Aguilar.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit mossèn Francesc de Aguilar de oïdor en deputat, 
és enseculat segons forma del nou redrés mossèn Galceran Dezllor, donzell.

125r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Pere Coloma.
A xxiii del mes de març any mil dx, per mort del dit Pere Coloma, fou ensaculat per oydor 
mossèn Galceran Ferrer, menor de dies.
A xxvii del mes de agost any mil dxxiiii, per transferiment del dit mossèn Galceran Ferrer de 
oydor en deputat, fonch ensaculat en aquest loch concordablament micer Perot Clariana y  
de Seva, doctor.
A xiii del dit mes de juliol any mil dxxviiii, per transferiment del dit micer Perot Clariana y de 
Seva de oydor en deputat, fou ensaculat mossèn Narcís Solà, cavaller, doctor.
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A xvi del mes de fabrer any mdlvii, per mort del dit mossèn Narcís Solà, fonc enseculat concor-
dament mossèn Ramon de Torrelles, senyor de Granera.
A xxvi de agost mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Ramon de Torrelles de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Miquel Lacera, cavaller.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Miquel de Lacera, és enseculat concordament 
mossèn Joan Castelló, donzell en Barcelona domiciliat.

125v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Gerònim Torres.
A xxx de octubre any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Hierònym Torres, fonc ensaculat 
concordablement micer Dyonís de Clariana, donzell.
A xiii de setembre any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Dionís Clariana de oydor 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Michel de l’Orde y de Sellent.
A xii de noembre mdl, per mort del dit mossèn Michel de l’Orde y de Sellent, fou enseculat a la 
sort mossèn Michel Fuster.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Fuster de oydor 
en deputat, fonc enseculat concordament micer Miquel Cordelles.
A xviiii de juliol mdlxxii, en lloch y per mudament de stament del dit misser Miquel Cordelles, 
lo qual de militar se és fet ciutadà de la present ciutat, fonc inseculat concordament mossèn 
Luys de Gravalosa.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Luys de Gravalosa, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Silvestre Sayol.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit Silvestre Sayol, és enseculat concordament mossèn Luís 
Cassador.

126r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Joan Guialtrum, menor.
A xv del mes de janer mil dvi, per mort del dit mossèn Joan de la Gialtrú, menor, fou ensaculat 
per oydor mossèn Bernabé Alzina.
A iii del mes de deembre mil dxx, per mort del dit mossèn Bernabé Alzina, fonch ensaculat 
mossèn Joan Ramon Marcell de Camporells.
A xvii de desembre any mil dxxiii, per pujament del dit mossèn Johan Remon Mercell de 
Camporrells en deputat, fonch ensaculat en aquest lloch mossèn Pere Ramon Vicens de Sanct-
menat.
A v del mes de noembre any mil dxxiiii, per pujament del dit mossèn Pere Ramon Vicens de 
Sanctmenat de aquest loch en deputat, fonch ensaculat per oydor mossèn Joan Benet Çalbà, 
donzell.
A viii del mes de janer mdxxxiii, per pujament del dit Joan Benet Çalbà de oydor en deputat, 
fonch ensaculat en concòrdia per hoydor son germà mossèn Galceran Çalbà, donzell.
A xviiii del mes de janer any mdlviiii, per mort del dit mossèn Galceran Çalbà, fonch enseculat 
concordament mossèn Francesch Junyent.
A xvii del mes de juliol de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Francesch Junyent, fonc insecu-
lat a la sort mossèn Francesch Dezbosch y de Sant Vicens.
A xvii del mes de fabrer del any mdlxvii, per transferiment del dit mossèn Francesc Dezbosc y 
de Santvicens de oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Gaspar Ivorra y Dusay.
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A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Gaspar Ivorra y Dusay, és ensaculat concor-
dament mossèn Bernat Pau Belloc.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit mossèn Bernat Pau de Belloc de oïdor en  
deputat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Antic Miquel de  
Ramires.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Miquel de Remires, és ensaculat conforme lo nou 
redrés misser Pau Masnovell, donzell.

126v// Oydors de comptes de la vegaria de [Barcelona]
Joanot Ferrer.
A vii del mes de desembre de l’any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Joanot Ferrer 
en deputat, fonch ensaculat mossèn Barthomeu Ferrer, cavaller poblat en Barcelona.
A xx del mes de juliol de l’any mil dxxvii, per transferiment del dit mossèn Barthomeu Ferrer 
de oydor en deputat, fou ensaculat mosssèn Miquel de Vilatorta, menor.
A iiii de juliol mdxxxiiii, per mort de dit mossèn Vilatorta, fonch insaculat a sort mossèn Fran-
cí Setantí, donzell.
A iiii de janer mdxxxv, per transferiment del dit mossèn Francesc Setantí de hoydor en depu-
tat, a sort fonch ensaculat mossèn Miquel Dezbosch de Vilassar, donzell.
A xiiii de maig any mdlii, per transferiment del dit mossèn Dezbosch de oydor en deputat, fou 
inseculat concordament mossèn Riembau de Corbera, senyor de Linàs.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per transferiment del dit mossèn Riembau de Corbera de 
oydor en diputat, fonc enseculat a la sort mossèn Federic Lull.
A vii del mes d’abril de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Federic Lull, fonc enseculat con-
cordament mossèn Pere Johan Sanctcliment.
A xxviii de janer mdlxxv, per transferiment de dit Pere Joan de Santcliment de oïdor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Ramon Joan de Calders.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Ramon Joan de Calders de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Pons.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit mossèn Francesc Pons de oydor en depu-
tat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Felip de Copons.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Philip de Copons de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Pere de Clasquerí òlim Vila.

127r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Barçelona
Luys Torres.
Al primer de dehembre any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Luys Torres, fou enseculat con-
cordament mossèn Onofre Torres.
A xvi de juliol de l’any mdlii, per mort del dit mossèn Onofre Torres, fou enseculat a la sort 
misser Francesch Gomis, doctor en Leys.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per transferiment del dit misser Francesch Gomis de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Onofre Alex de Ospital.
A xvi de abril mdlxxvii, per mort de dit mossèn Onofre Alex de Spital, és ensaculat concorda-
ment misser Joan Xammar, donzell, doctor en drets.
A viii de juny mdlxxvii, per transferiment de dit misser Joan Xammar de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Francesc de Montserrat, donzell en Barcelona domiciliat.
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A x de decembre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Francesc de Montserrat de oïdor 
en deputat, és ensaculat concordament mossèn Miquel Balthezar Dot, cavaller.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Balthezar Dot, és ensaculat con-
cordament misser Francesc Guamis, donzell, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Francesc Gamis de oydor en de-
putat, és ensaculat concordament mossèn Hieroni de Gàver, donzell.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Hierònim de Gàver de oïdor en deputat 
militar, és ensaculat concordament mossèn Francesc de Vallgornera y Senjust, donzell.

127v// Oydors de comptes de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Mossèn Perot de Riquer, cavaller.
A xvii del mes de juny any mil diiii, per transferiment del dit mossèn Perot de Riquer en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Johan de Peralta.
A xx de juliol mil dxv, per mort del dit Joan de Peralta, fou ensaculat en oydor mossèn Miquel 
Maüll.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Michel Mahull, fou inseculat a la sort 
mossèn Onofre Cerveró.
A xx de noembre mdlxxviiii, per transferiment de dit mossèn Onofre Cerveró de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc de Àvolos.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Francesc de Àvolos de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Joseph Castro.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Joseph Castro, és ensaculat concordament misser 
Hierònym Pla, cavaller.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit misser Hierònym Pla, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesc Ivorra, fill de carlà de Corbins.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Francesc Yvorra de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Joan Gassol, en la vila de Tremp domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Joan Gassol de oydor en depu- 
tat, és enseculat concordament mossèn Miquel Puigianer, cavaller, senyor de Grallo, en dita 
vegueria.

128r// [Oïdors de comptes de la vegueria de Lleida i] sotsvegaria de Pallàs
Andreu Ycard, donzell.
A xvii del mes de octubre any mcccclxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Andreu 
Ycart en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Perot Miquel Cardona, menor.
A x del mes de maig any mil diiii, per mort del dit mossèn Perot Miquel Cardona, fou ensaculat 
per oydor mossèn Luys Carcasona.
A xxx de gener mil dxviii, per lo dit Luys Carcassona, fonch ensaculat concordament mossèn 
Federic de Montsuar.
A xiiii de febrer any mil dxxi, per mort del dit Federich de Montsuar, fonch ensaculat mossèn 
Francesch Pou.
A xxvi de març mil dxxi, per transferiment del dit mossèn Francesch Pou en deputat, fonch 
ensaculat en aquest lloch per oydor de comptes mossèn Ffrancesch de Montsuar.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Francesc de Montsuar, fou 
ensaculat micer Anthoni Riquer, donzell.
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A xxxi de octubre mdxxxxiiii, per mort del dit misser Anthoni Riquer, fou enseculat concor-
dament misser Pere Arnau Gort, menor, doctor en leys.
A dos de juny mdxxxxviii, per mort del dit misser Pere Arnau Gort, fou enseculat a la sort 
mossèn Baltasar de Monrodó.
A dos del mes d’abril any mdlxiii, per transferiment del dit mossèn Baltesar de Monrodó de 
oydor en diputat, fonc enseculat a la sort mossèn Galseran Gassol.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit Galceran Gassol, és enseculat concordament mossèn 
Marc Antoni Monsuar y de Arinyó.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Marc Antoni Monsuar y de Arinyó de 
oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Pere Moliner.
A xi de agost mdlxxxii, per mudament de stament de dit mossèn Pere Moliner, ço és de militar 
en ecclesiàstic, és ensaculat concordament mossèn Andreu Joan Botella, senyor de Benavent.
A xxviiii de octubre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Andreu Joan Botella de oïdor 
en deputat, és ensaculat concordament mossèn Hierònym Vilanova, de Vilanova de Meyà.
A xxv de matig mdlxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Hierònym Vilanova de oïdor en 
deputat, és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Jaume Sullà, senyor de Sapeyra.

128v// Oydors de comptes de la vegaria de Leyda [i sotsvegueria de Pallars]
Johan d’Orcau.
A xviiii del mes de juliol any mdviiii, per mort del dit Johan d’Orcau, fou ensaculat per oydor 
Artal de Pallars.
A x de octubre mil dxiiii, per mort del dit Artal de Pallars, fou ensaculat mossèn Karles Puig- 
server.
A v del mes de dezembre any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Carles Puigcerver 
de oydor en deputat, fou ensaculat mossèn Guillem Ort per oydor.
A xxviiii del mes d’abril any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Guillem Ort, fou ensaculat 
mossèn Guerau de Queralt.
A xi del mes de desembre de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Garau de Queralt, fonch en-
seculat concordament mossèn Anthoni Figarola, cavaller.
A xiiii del mes de desembre any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Antoni Figarola, fonc inse-
culat concordament mossèn Honofre de Àger.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Onofre de Àger, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Spanyol, donzell.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Joan Spanyol, és enseculat concordament mos-
sèn Honofre de Merlès, en Leyda domiciliat.

129r// [Oïdors de comptes de la vegueria de Lleida i] sotsvegueria de Pallàs
Toralla de Malmarcat.
A iiii del mes de agost any mil dxi, per mort del dit Toralla de Malmercat, fou ensaculat per 
oydor concordablament mossèn Guerau Alamany de Toralla, senyor de la baronia de Toralla.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per mort del dit mossèn Guerau Alamany de Toralla, fou 
ensaculat mossèn Joan Toralla.
A xiii del mes de noembre de l’any mil dxxv, per mort del dit mossèn Joan Toralla, fonc ensa-
culat per oydor mossèn Fructuós Bruguera, domiciliat en Leyda.
A xvi del mes de març any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Fructuós Bruguera, concorda-
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ment fonch ensaculat mossèn Joan Puigcerver donzell, fill de mossèn Carles Puigcerver, en dita 
vegueria domiciliat.
A tres d’abril any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Puigcerver, fou enseculat concor-
dament mossèn Gaspar Farrús, cavaller.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de mossèn Gaspar Ferrús, és ensaculat concordament 
mossèn Joseph de Castellbell, senyor de Mayals.
A xv de maig mdc, per mudament de dit mossèn Josef de Castellbell de hoydor militar en de-
putat militar noble, és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Miquel de Moliner, se-
nyor de la Granadella.
A xv de maig mdci, per mort de dit Miquel de Moliner, és enseculat concordament segons for-
ma del nou redrés mossèn Luís Valls, en Leyda domiciliat.
A xv de juliol mdcii, per mudament de dit mossèn Luís Valls de hoydor en deputat, és ensacu-
lat segons forma del nou redrés mossèn Josef de Àger.

129v// Oydors de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Mossèn Johan Bertran, cavaller.
A xvii del mes de octubre del any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit mossèn Johan Bertran, 
fou ensaculat per oydor mossèn Diomedes Torroella.
A xxi del mes de març any mil dvi, per transferiment del dit mossèn Diomedes Torroella en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Vilana Montredon.
A xvii del mes de octubre any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Vilana de Mont- 
rodon, fonch ensaculat per oydor mossèn Hierònym Vern, donzell.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Hierònim Vern, fonc ense-
culat concordament mossèn Joan Josef de Vallgornera y de Montagut, senyor de Vilanova de la 
Muga.
A xiiii de noembre mdlxxvi, per transferiment de dit mossèn Joan Joseph de Vallgornera y de 
Montegut de oïdor en deputat, és ensaculat concordament misser Pere Miquel Ciurana, don-
zell, doctor en drets.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit misser Pere Miquel Ciurana, és enseculat concordament 
mossèn Ramon Olmera y Çarrovira.

130r// [Oïdors de comptes de la vegueria de Girona i] sotsvegaria de Besalú
Miquel Citjar.
A xiiii del mes de maig any mil dvi, per transfferiment del dit mossèn Miquel Citjar en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Johan Belloch.
A xviii de ffebrer mil dxx, per mort del dit mossèn Joan Belloch, fonch ensaculat mossèn Jofre 
de Vilarig.
A viiii del mes de desembre any mdlvii, per mort del dit mossèn Jofre de Vilarig, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Bernat Joan de Lupià.
A xxii de marts mdlxxvi, per mort de dit mossèn Bernat Joan de Lupià, és ensaculat concorda-
ment mossèn Luís de Lupià, de Camplonc, son fill.
A xxvi de marts mdlxxvi, per mort de dit mossèn Luís de Lupià de Camplonc, és ensaculat 
concordament mossèn Phelip Roger, de Calella.
A xv de matig mdlxxxxv, per transferiment de dit Philip Roger de oïdor en deputat, és ensacu-
lat conforme lo nou redrés mossèn Seraphí Sunyer, donzell.
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130v// Oydors de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Sant Martí Segurioles.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per transfferiment del dit mossèn Santmartí Se-
gurioles en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Miró.
A xxiii de febrer any mdxxxv, per mort del dit mossèn Jaume Miró, a sort fonch ensaculat 
mossèn Miquel Cartellà, de la mateixa vegueria.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per transferiment del dit mossèn Michel de Cartellà de 
oydor en deputat, fou enseculat a la sort mossèn Jaume Michel, de la Bisbal.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Jaume Miquel, fonc enseculat 
a la sort mossèn Janot Olmera y de Puigpardines.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Janot Olmera y de Puigpardina, fou ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Antich de Tafurer y Pérez.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit mossèn Antich de Tafurer y Peres de oydor en 
deputat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Hieroni Lluc, cavaller 
en Castelló domiciliat.

131r// [Oïdors de comptes de la vegueria de Girona i] sotsvegueria de Besalú
Not de Palou.
Lo derrer del mes de febrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Not de Palou, fou ensaculat per 
oydor mossèn Miquel Segurioles.
A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Michel Segurioles, fou enseculat 
concordament mossèn Luys Comte, donzell.
A xxiii d’agost mdliii, per mort del dit mossèn Luys Comte, fou enseculat concordament mos-
sèn Ramon Xammar, donzell.
A xxxi de janer mdlxxviii, per transferiment de dit Ramon Xatmar de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Galceran de Vilanova.
A vii de abril mdlxxviiii, per mort de dit Galceran de Vilanova, és ensaculat concordament 
mossèn Cèsar Santjust, donzell.
A xii de setembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Cèsar Sanjust, és ensaculat concordament 
misser Francesc Ubac, doctor en drets, cavaller.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per ésser dit misser Francesc Ubac indegudament ensaculat per 
mort de dit Cèsar Sanctjust, desensaculant dit misser Francesc Ubac de dit loc en virtut de pro-
visió feta per los assessors y advocats ordinaris del General al peu de una supplicació e informa-
tió del procurador del General a 27 del corrent, és ensaculat concordament en dit loc mossèn 
Luís de Blanes.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Luís de Blanes, és enseculat concordament mos-
sèn Francesc Dezgüell.

131v// Oydors de la vegaria de Gerona [i sotsvegueria de Besalú]
Bernat de Jàfer.
A xxii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Bernat de Jàfer, fou 
ensaculat per oydor mossèn Bernat Guillem de Vilanova, de Stanyol.
A viiii del mes de janer mil di, per mort del dit mossèn Bernat Guillem de Vilanova, fou ensa-
culat per oydor mossèn Ffrancesch Miquel, de la Bisbal.
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A xxvi del mes de setembre any mil dii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Miquel de 
la Bisbal en deputat, fou ensaculat en oydor mossèn Ramon Xatmar.
Lo primer del mes de setembre any mil dxxxvi, per transferiment del dit mossèn Remon Xam-
mar de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Alex de Jàffer.
A xxviii d’abril mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Aleix de Jàffer, fou enseculat a la sort 
mossèn Francesch Torroella.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Francesc Torroella, fonc 
enseculat concordament mossèn Jaumet Alamany de Bellpuig, menor de dies.
A xvii del mes de juliol mdlxvi, essent de edat legítima lo dit mossèn Jaumot Alamany, fonc 
enseculat concordament lo dit mossèn Jaumot Alamany de Bellpuig, menor.

132r// [Oïdors de comptes de la vegueria de Girona i] sotsvegaria de Besalú
Pere Garau Segurioles.
A xviiii del mes de juliol any mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Pere Garau Segurioles 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Pere Miró.
A iii de març mdliiii, per transferiment del dit mossèn Pere Miró de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Micalot Carriera, donzell.
A viii del mes de octubre any mdlxii, per transferiment del dit mossèn Michalot Carriera de 
oydor en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Pere Johan Roca.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Pere Joan Roca, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Joan Baptista Puig, de Corsà.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Joan Baptista Puig, de Corsà, és ensaculat conforme 
lo nou redrés mossèn Sever Salbà.
A xv de maig mdc, per mort de dit mossèn Sever Salbà, és esnseculat concordament conforme 
lo nou redrés mossèn Rafel de Santmartí, donzell.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Rafel de Santmartí de oydor en deputat, 
és enseculat conforme lo nou redrés mossèn Miquel Ciurana y de Pau.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Miquel, és enseculat concordament mossèn Joan 
Olmera y de Puigpardinas, donzell.

132v// Oydors de la vegaria de Gerona e sotsvegaria de Besalú
Johan de Buire.
A xviiii del mes de juliol any mil dxii, per mort del dit Johan de Biure, fou ensaculat a sort per 
oydor mossèn Miquel Raset.
A xxiii de juliol any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Michel Raset, fou enseculat concor-
dament mossèn Michel Granada.
A xxi de juliol mdliiii, per mort del dit mossèn Michel Granada, fou enseculat concordament 
mossèn Parot Xemmar.
A xi del mes d’abril any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Perot Xammar, fonc enseculat con-
cordament mossèn Jonot Agullana, fill de mossèn Rafel.
A xxviii de janer mdlxxv, per transferiment de dit mossèn Joan Agullana de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Galceran de Santdionís.

133r// Oydors de la sotsvegaria de Besulú [sic]
Mossèn Garau Aranyó.
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A xvii del mes de juliol mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Garau Aranyó, fou ensacu-
lat per oydor mossèn Ffrancesch Margarit.
A xxiiii de janer any mil dxi, per mort del dit mossèn Ffrancesch Margarit, fou ensaculat per 
oydor mossèn Hyerònim Margarit, son fill.
A xx del mes de deembre any mil dxii, per transfferiment del dit mossèn Hyerònim Margarit 
en deputat, fou ensaculat en loch seu per oydor concordablement mossèn Ffrancesch de Vall-
gornera.
A xviiii de juliol any mil dxxiiii, per mudament de stament del dit mossèn Francesch de Vall-
gornera de aquest stament en ecclesiàstich, fonch enseculat mossèn Francesch de Blanes.
A xiii del mes de octubre any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Blanes, fonc 
ensaculat ab concòrdia mossèn Onofre Olmera.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Nofre Olmera de 
oydor en deputat, concordablament fou ensaculat mossèn Francesch Granada, cavaller.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Granada, fou enseculat a la sort 
mossèn Pere Ioan Ollers y de Millars.
A v del mes de noembre any mdlxvi, per mort del dit mossèn Pere Johan Ollers y de Millars, 
fonc enseculat concordament mossèn Johan Corts.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Joan Corts, és ensaculat concordament mossèn 
Francesc Cosme de Fivaller, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de matig mdlxxxviii, per transferiment de dit mossèn Francesc Cosme Fivaller de oïdor 
en deputat, és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Pau Real de Fontclara, donzell en 
Gerona domiciliat.
A xiiii de matig mdlxxxxi, per executió de determinatió y deliberatió del present die y de hair 
desensaculant lo dit mossèn Pau Real de Fontclara, és restituït y tornat en son loc y de nou en-
saculat lo dit mossèn Francesc Cosme Fivaller.
A xv de maig mdci, per transferiment de dit Francesc Cosme Fivaller de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Galceran de Olmera, senyor de 
Anglès.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Galceran de Olmera, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Anton Cella, donzell.

133v// Oydors de comptes de la sotsvegaria de [Besalú]
Mossèn Pere Darnius.
A xviii de janer any mil dxi, per mort del dit mossèn Pere Darnius, fou ensaculat mossèn Pere 
Vallgornera.
A xviiiii del mes de juliol any mil dxxiiii, per mort del dit Pere de Vallgornera, fou ensaculat 
mossèn Àlvaro Caramany.
A xiii d’agost mdlvi, per transferiment del dit mossèn Àlvaro Caramany d’oïdor en deputat, 
fou inseculat concordament misser Onofre Castelló Quintana.
A xxxi del mes de juliol mdlxx, per mort del dit misser Onofre Castelló Quintana, fonc ense-
culant concordament mossèn Antic Ribot y de Palmerola.
A xxvii de juny mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Antic Ribot de Palmerola, és ensa-
culat concordament mossèn Miquel Lacera, cavaller.
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A xxvi de agost mdlxxxv, per ésser a xxvii de juny proppassat ensaculat per error dit mossèn 
Miquel Lacera en dit loc que vagaria per transferiment de dit mossèn Ribot de oïdor en deputat, 
en lo qual loc qu·és de dita vegueria de Gerona, dit Lacera no podia ni pot ésser ara ensaculat; 
desensaculant lo dit Miqurel Lacera de dit loc, és ensaculat en aquell concordament mossèn 
Valentí de Vilanova, donzell.
A xviiii de juliol mdlxxxviii, per quant ab sentèntia lo dia present promulgada los senyors 
deputats y oïdors, en lo proçés fet en son consistory sobre la desensaculatió de mossèn Valentí 
de Villanova del loc de oïdor militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Basalú, lo dit 
Vilanova és desensaculat de dit loc; per ço, servada la forma del capítol v del nou redrés, és en-
seculat concordament mossèn Benet Alamany de Alamany, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mudament de dit mossèn Benet Alemany de Alemany de oïdor 
en deputat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Miquel de Raset y 
Descales.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per transferiment de dit Miquel de Raset y Descales de oïdor en 
deputat, és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Francesc Caixàs, donzell.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Francesc Caxàs, és enseculat concordament 
mossèn Narcís Alzina, donzell, en Sant Feliu de Guíxols domiciliat.

134r// [Oïdors de comptes de la sotsvegueria de] Besulú
Mossèn Domingo Comte.
A vi dies del mes de maig any mil dxi, per mort del dit Domingo Comte, fou ensaculat per 
oydor mossèn Galceran de Cartellà, senyor de Folgons.
A xv del mes d’abril, any mil dxviii, per transferiment del dit mossèn Galceran de Cartellà  
en deputat, fou ensaculat concordament mossèn Francesch Çagarriga, senyor de Pontós, per 
oydor de comptes.
A xxiii del mes de desembre any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Çagarriga, 
fonch ensaculat en aquest loch per oydor mossèn Miquel Tafurer, donzell.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Miquel Tafurer, fonc inseculat concordament mossèn 
Hierònym Galseran Sarapio de Çorribes.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Sorribes, és ensaculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Pere de Millars, donzell en dita vegueria de Gerona domiciliat.

134v// Oydors de comptes de la sotsvegaria de [Besalú]
Gaspar Millàs.
A xxiii del mes de desembre any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Gaspar Millàs, fonch 
ensaculat per oydor mossèn Francesch Comte.
A dos de juny de mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Francesch Comte, fou enseculat a la sort 
mossèn Parot Bach, menor.
A xi de octubre mdliiii, per transferiment del dit mossèn Parot Bach de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Joanot de Vilamala y de Conangles.
A xxii del mes de setembre any mdlvii, per mort del dit mossèn Jonot de Vilamala y de Conen-
gles, fonc enseculat concordament mossèn Joan de Cruïlles, donzell senyor de la casa de Ridaur-
ra y Lobera, vegaria de Besalú.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Joan de Cruylles, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Francesc de Cruylles y Sitjar, donzell en Gerona domiciliat.
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135r// [Oïdors de comptes de la sotsvegueria de] Besulú
Roca de Palau.
A iiii del mes de agost any mil dvii, per mort del dit mossèn Roca de Palau, fou ensaculat per 
oydor mossèn Benet Roca de Palau, fill seu.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Benet Roca, fou enseculat concorda-
ment mosèn Garau Michel, senyor de Palauçator.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de dit mossèn Garau Miquel, és ensaculat concordament 
mossèn Jaume Candell y de Torres.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Jaume Candell y de Torres, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Pau Real de Fontclara, donzell en Gerona domi- 
ciliat.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Pau Real de Fontclara, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Ramon Xatmar, donzell en Gerona domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit Ramon Xatmar de oïdor en deputat, és 
ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Foxà.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Gaspar Foxà, és enseculat concordament mossèn 
Francesc Bonaventura de Gualbes.

135v// Oydors de comptes de la sotsvegaria de [Besalú]
Andreu de Buire.
A xviiii del mes de deembre any mil dxvii, per mort del dit Andreu de Biure, fonc ensaculat a 
sort mossèn Cosme de Vallgornera, donzell.
A iii del mes de deembre any mil dxx, per transferiment del dit mossèn Cosme de Vallgornera 
en deputat, fonch ensaculat Joanot de Vallgornera en oydor.
A vii de maig any mdxxxxviiii, per mort del dit Joanot de Vallgornera, fou enseculat a la sort 
mossèn Michel de Cartellà, menor, de Massanet.
A xviiii de juliol mdlxxv, per mort de dit mossèn Miquel de Cartellà, és enseculat concorda-
ment misser Luís de Agullana.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit misser Luís de Agullana, és ensaculat concor-
dament mossèn Onofre Ciurana, donzell.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Onofre Ciurana de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament misser Bernat Alzina, doctor en drets.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Bernat Alzina, és enseculat segons forma del nou 
redrés mossèn Alexandre de Cartellà, senyor de Folgons.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit Alexandre de Cartellà de hoydor en deputat, és 
enseculat concordament conforme al nou redrés mossèn Sipion de Vallgornera.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Cipion de Vallgornera de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Bernat de Albertí, de Lagostera.

136r// [Oïdors de comptes de la sotsvegueria de] Besulú
Alamany de Alamany.
A xxi del mes de març mil dvi, per transferiment de dit mossèn Alamany de Alamany en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Samasó.
Lo derrer del mes de ffebrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Jaume Samasó, fou ensaculat 
per oydor mossèn Amarot de Monpalau.
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A xiii de maig any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Amarot de Mompalau, fou enseculat a 
la sort mossèn Michel Ciurana.
A xv del mes de maig de l’any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Miquel Ciurana de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament misser Pau Agullana.
A xxxi del mes de janer any mdlxvi, per transferiment del dit misser Pau Agullana de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Loís Barutell.
A xvi de setembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Luís Barutell, és ensaculat concordament 
mossèn Pere Bac de Orriols, donzell.
A xv de matig mdlxxxxii, per transferiment de dit Pere Bac, ara dit Desbac, de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc Cruylles y de 
Rajadell, en Gerona domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mossèn Francesc Cruylles y de Rajadell de 
oïdor en deputat, és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Mathià Cella.
A xv de maig mdcvii, per haver mudat de stament, de militar en ecclesiàstic, lo dit mossèn 
Mathià Cella, és enseculat concordament mossèn Joan Francesc de Vilamala y de Conangles.

136v// Oydors de comptes de la sotsvegaria de Besulú
Ffrancesch de Rocabruna.
A xxv del mes de juny any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Francesch de Rocabrunna, fou 
ensaculat mossèn Janot Alamany, fill de mossèn Alamany de Alamany.
A viiii del mes de juliol any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Jaume Alamany de 
Alamany en deputat, fonch ensaculat mossèn Gispert Mallars.
A xx del mes de agost any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Gispert Mallars, fonc ensaculat 
mossèn Amrot de Monpalau, donzell.
A x del mes de desembre any mil dxxviiii, per quant a xx del mes de agost proppassat per error 
lo sobredit mossèn Amarot de Monpalau fou ensaculat en aquest loch, per mort del dit mossèn 
Gispert Mallars, e axí vist lo error sobredit, ensacularen en loch del dit mossèn Gispert Mallars 
a sort mossèn Sabestià Pons, donzell de Torroella de Mongrí.
A xi de setembre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Sebestià Pons, fou enseculat concor-
dament mossèn Josef Miró.
A xx de febrer mdliii, per transferiment del dit mossèn Josef Miró de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Parot Cartellà, de Folgons.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Perot Cartellà de Folgons, 
fonch inseculat concordament mossèn Galseran de Foixà, senyor de Foixà.
A xxv de setembre mdlxxiii, per transferiment del dit mossèn Galceran de Foixà de aquest 
lloch en deputat, fonch enseculat concordament mossèn Miquel de Cruylles.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Miquel de Cruylles, és ensaculat concor-
dament mossèn Francesc Ramera, cavaller.

137r// Oydors de comptes de la vegaria de Perpinyà
Mossèn Ffrancesch de Pau.
A xv del mes de setembre mil dv, per mort del dit mossèn Pere Taquí, fou ensaculat per oydor 
mossèn Ffrancesch Taquí.
A xii del mes de març any mil dv, per transfferiment del dit mossèn Ffrancesch de Pau en depu-
tat, fou ensaculat per oydor Pere Taquí.
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A xxvii del mes de maig any mil dxi, per mort del dit mossèn Ffrancesch Taquí, fou ensaculat 
per oydor mossèn Josef Delló, donzell.
A xvii del mes de noembre any mil dxi, per mort de dit mossèn Josef Delló, fou ensaculat per 
oydor concordablament mossèn Joanot de Blanes.
A xxv del mes de janer any mdxxxvii, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn 
Joanot de Blanes, concordament fou enseculat mossèn Anthoni Joan de Blanes, donzell, fill seu.
A vii de abril mdlxxviiii, per mort de dit Antoni Joan de Blanes, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Dardena.
A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment de dit mossèn Francesc Dardena de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Antoni Joan Bolet, cavaller.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Antoni Joan Bolet de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Hierònym Joan y de Malars, donzell.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Hierònym Joan y de Malars, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Francesc Joan, donzell en la vila de Perpinyà domi-
ciliat.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit Francesc Joan de oïdor en deputat, és ense-
culat concordament segons forma del nou redrés mossèn Luís Descamps.

137v// Oydors de la vegaria de [Perpinyà]
Mossèn Miquel de Sant Martí.
A iiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Miquel de Sant 
Martí en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Bernat de Llupià.
A xxxi del mes de gener mil dxvii, per transferiment del dit Bernat de Lupià en deputat, fonch 
ensaculat mossèn Honorat Canta.
A tres del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit mossèn Honorat Canta, fonc enseculat 
concordament mossèn Rafel Senespleda, donzell.
A xiiii del mes de maig any mdlvii, per mort del dit mossèn Rafel Senespleda, fonc enseculat 
concordament mossèn Jaumot Chaors y de Soler.
A xxxi del mes de juliol any mdlxiii, per mort del dit mossèn Jaumot Caors y de Soler, fonc 
enseculat a la sort mossèn Carles Lupià.
A xvii del mes de desembre de l’any mdlxiii, per transferiment del dit mossèn Carles de Lupià 
de oydor en diputat, fonc inseculat concordament mossèn Àngel Francesc Domènec.
A vi de febrer mdlxxiii, per mort de dit mossèn Àngel Francesch Domènech, fonc enseculat 
concordament mossèn Raphel de Vallgornera y de Foxà, senyor de Albons.
A xxviii de janer mdlxxv, per transferiment de dit mossèn Raphael de Vallgornera y de Foixà 
de oïdor en deputat, és enseculat concordament mossèn Benet de Vallgornera.
A xv de setembre mdlxxv, per transferiment de dit mossèn Benet de Vallgornera de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Rocafort de Orís.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Rocafort de Orís de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Abdon Onophre Comelles, donzell.
A xv de maig mdci, per mort de dit Abdon Onofre Comelles, és ensaculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Francesc de Oríz, senyor de Oríz, en dita vegueria domiciliat.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit Francesc de Oríz de oïdor en deputat, és ense-
culat concordament mossèn Galderic Pagès.
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138r// [Oïdors de la vegueria de] Perpinyà
Ffrancesch de Blanes.
A xvii de gener mil dxviii, per mort del dit Francesch de Blanes, fou ensaculat per oydor mos-
sèn Francesch de Llupià.
A xviiii de juliol mil dxxi, per transferiment del dit mossèn Francesch de Lupià en deputat, 
fonch ensaculat en aquest lloch a sort mossèn Perot Darnius.
A dos del mes de octubre de l’any mil dxxii, per transferiment del dit mossèn Perot de Darnius 
de aquest lloch de oydor en deputat, fonch ensaculat per oydor mossèn Joanot Giginta, donzell.
A dos de juny mdxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Joanot Giginta de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Joan Anthoni Arnau.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per transferiment del dit mossèn Joan Anthoni Arnau de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Joan Genís Vilaplana.
A iiii del mes de satembre del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Johan Genís de Vilaplana, 
enseculen concordament a mossèn Oliver de Gleu.
A xiii de noembre mdlxxiiii, per mort de dit mossèn Oliver de Gleu, és enseculat concorda-
ment mossèn Mathià de Orís, donzell.
A xi de juliol mdlxxv, essent de legítima edat lo dit mossèn Mathià de Orís, és enseculat con-
cordament lo mateix mossèn Mathià de Orís.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Mathià de Orís, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Alexandre Caors.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit Alexandre Cahors de hoydor en deputat, és en-
seculat concordament conforme al nou redrés mossèn Perot Martí, donzell, senyor de Banyuls 
del Aspres, en dita vegaria.

138v// Oydors de la vegaria de [Perpinyà]
Bernadí Çagarriga.
A xxiii del mes de agost any mil diiii, per mort del dit mossèn Bernadí Çagarriga, fou ensaculat 
per oydor mossèn Ffrancí Setantí, cavaller.
A xx de juliol any mil dxv, per transferiment de oydor en deputat per lo dit mossèn Ffrancí 
Setantí, fou ensaculat mossèn Joanot Aranes.
A xv de abril mdxxxviii, per transfariment del dit mossèn Joanot de Arenes de oydor en depu-
tat, concordament fou enseculat mossèn Ferrando Ballaró, cavaller.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Ferrando Balleró, ensaculen concorda-
ment mossèn Garau Belleró, son fill.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Garau Belleró, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Gaspar de Vilanova, donzell, fill de Arnau de Vilanova.

139r// [Oïdors de la vegueria de] Perpinyà
Johan Delló.
A xviiii del mes de setembre any mdx, per mort del dit Johan Delló, fou ensaculat Joachim de 
Funes.
A xi del mes de setembre any mil dxviii, per mort del dit Joachim de Funes, fonch ensaculat 
concordablament per oydor Francí Giginta, donzell.
A xvii del mes de desembre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Francí Giginta, fonc en-
saculat concordament mossèn Jonot de Malla.
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A xxvi del mes de satembre de l’any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Janot de Malla de 
oydor en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesc de Llupià.
A ii de mes de abril del any mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Francesc de Lupià de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Galseran de Vallgornera.
A xxvii del mes de abril del any mdlxvi, attenent que per transferiment del dit mossèn Fran-
cesc de Lupià de oydor en deputat, fonc enseculat en son loc mossèn Galseran de Vallgornera, a 
la qual inseculatio del dit mossèn Francesc de Lupià no havent loc, la del dit Vallgornera no 
podia tanpoc haver loc. Per ço, revocada dita inseculatió, de nou tornen ensecular lo dit mossèn 
Galseran de Vallgornera.
Al primer de abril mdlxxiiii, per transferiment de dit mossèn Galceran de Vallgornera de oïdor 
en deputat, és enseculat concordament Francesc Grimau.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per transferiment de dit mossèn Francesc Grimau de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Balleró.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Francesc Balleró, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Grau Alenyà y de Cadell.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Garau de Alenyà y de Cadell, és ensaculat conforme 
lo nou redrés mossèn Marcell Forner, donzell.

139v// Oydors de la vegaria de Perpinyà
Nicholau de Lupià, menor.
A xx del mes de juliol any mil dvi, per mort del dit mossèn Nicolau de Lupià, fou ensaculat per 
oydor mossèn Johan Blan.
A xviiii del mes de janer any mil dxiii, per transferiment del dit Johan Blan en deputat, fou 
ensaculat en loch seu concordablement mossèn Climent Ribera.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Climent Ribera, fonch ensa-
culat en loch seu concordablament mossèn Gabriel Çamasó i de Çarriera.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Gabriel Çamasó i de Çarriera, concor-
dament fou enseculat mossèn Garau Giginta, fill de mossèn Miquel Giginta.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Garau Giginta, és ensaculat concordament mossèn 
Miquel Andreu Blan.
A xv de noembre mdlxxvii, per transferiment de dit mossèn Miquel Andreu Blan de oïdor en 
deputat, ensaculen concordament mossèn Gaspar Dusay òlim Aguilar.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Gaspar Dusay òlim Aguilar, és ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc de Grimau, donzell, menor de 
dies, en Perpinyà domiciliat.

140r// Oydors de la vegaria de Tarragona
Mossèn Ivo Terré, cavaller.
A xiii del mes de maig any mil dvi, per mort del dit mossèn Yvo Terré, fou ensaculat per oydor 
mossèn Benet Castellví.
A xviii de febrer any mil dxx, per mort del dit Benet Castellví, fou ensaculat Nofre Banyuelos.
A xxxi del mes de janer del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Onofre de Banyuelos, fonc 
enseculat concordament mossèn Garau Jover.
A xv de juny mdlxxvi, per mort de dit mossèn Garau Jover, és ensaculat concordament mos-
sèn Francesc de Castellví, senyor del castell, loc y terme del Mas Ricart.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   229 20/03/15   09:07



230 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A vii de octubre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Francesc de Castellví, és ensaculat concor-
dament mossèn Jaume Rossell, donzell.

140v// Oydors de la vegaria de [Tarragona]
Pere Ramon de Muntoliu.
A xiiii de juliol any MDXXXVII, per mort del dit mossèn Pere Ramon de Muntuliu, fou ense-
culat per oydor concordament mossèn Onofre de Montoliu, fill seu.
A xii de setembre mdxxxvii, haven constat als senyors deputats que lo predit mossèn Pere Ra-
mon de Montoliu no és mort, ans viu, fou desansaculat lo dit Onofre Montoliu. E per ço reste 
enseculat en son loch lo dit mossèn Pere Ramon de Montoliu.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit mossèn Pere Ramon de Montoliu, fou ense-
culat concordament mossèn Onofre de Muntoliu, son fill.
A ii del mes d’abril de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Onofre de Montoliu, fonc en- 
seculat a la sort mossèn Loís Jover.
A vii del mes de fabrer de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Loís Jover de oydor 
en diputat, fonc inseculat concordament mossèn Gaspar Biure, senyor de Vallspinosa.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit mossèn Gaspar Biure, és ensaculat concorda-
ment mossèn Joseph de Busquests y de Luna, senyor del loc y terme Raurell.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Joseph de Busquets y de Luna, és ensaculat 
concordament mossèn Jaume Christòphol de Guimerà, castlà maior de Tamerit.

141r// [Oïdors de la vegueria de] Tarragona
Gaspar Çaportella.
A xxii del mes de octubre mil dii, per transferiment del dit mossèn Gaspar Çaportella en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Luys Benet Terré.
Lo derrer die del mes de fabrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Luys Benet Terré, fou ensa-
culat per oydor mossèn Bernat Johan de Buldú.
A xxxi de janer any mdxvii, per mort del dit Bernat Johan de Buldú, fou ensaculat per oydor 
mossèn Johan Busquets, cavaller.
A xxvi de març mdl, per transferiment del dit mossèn Joan Busquets de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Joan Luys Farrer, senyor de Riudecols.
A xx del mes de abril any mdlviiii, per mort del dit mossèn Joan Luís Farrer, fonc enseculat 
concordament mossèn Francesch Lorens.
A xiii del mes de maig any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Francesc Lorens, fonc ensecu- 
lat concordament mossèn Nicholau Rossell.
A ii de matig mdlxxiii, per mort de dit Nicholau Rossell, és enseculat concordament mossèn 
Francesc Dalgado.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit Francesc Dalgado, és ensaculat concordament mos-
sèn Joan Andreu Ferrer, senyor del Botarell.

141v// Oydors de la vegaria de [Tarragona]
Jordi Johan Ycard.
A xxi del mes de maig any mil dxi, per mort del dit Jordi Joan Ycard, fou ensaculat per oydor 
micer Joan Mayà, cavaller.
A xvii de març any mil dxviii, per transferiment del dit micer Joan Mayà en deputat, fonch 
ensaculat per oydor ab concòrdia mossèn Luys de Vilafranca, donzell.
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A xxi del mes de juliol any mil dxxiiii, per pujament del dit mosèn Luys de Vilafranca en de-
putat, fou ensaculat en aquest lloch mossèn Jaume de Soldevila, cavaller.
A xviiii del mes d’abril any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Jaume Soldevila, fou enseculat 
a la sort mossèn Auguri de Soldevila, cavaller.
A xii de noembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Auguri de Soldevila, és ensaculat concor-
dament mossèn Miquel Jover de Serra, donzell.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Miquel Jover, és enseculat concordament mos-
sèn Raphael Joan de Pedrolo.

142r// [Oïdors de la vegueria de] Tarragona
Luys Ycard.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit mossèn Luís Ycart, fou ensaculat mossèn 
Anthoni Barçeló, cavaller.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Barçaló de 
aquest loch en deputat, fou ensaculat mossèn Gaspar de Banyuelos, donzell.
A xiii del mes de agost any mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Gaspar de Banyuelos, fou 
enseculat concordament mossèn Francesch Monserrat, donzell, fill de misser Felip.
A xii del mes de satembre de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Francesc Monserrat, fonc 
enseculat concordament mossèn Josef Jover.
A xxiiii de noembre any mdlxxiii, per mudament de stament de dit mossèn Joseph Jover, ara 
canonge de la seu de Leyda, és enseculat concordament mossèn Onophre de Lorac, fill del se-
nyor de Solivella.
A xviiii de juliol mdlxxv, en lo qual die, precehint informatió en lo present consistori a suppli-
catió de dit mossèn Joseph Jover rebuda, és estat declarat a consell dels magnífics assessors or-
dinaris del General que lo dit mossèn Joseph Jover no podia ésser estat desenseculat per les ra-
hons en dita provisió contengudes; és enseculat concordament y tornat en son loc lo dit mossèn 
Joseph Jover.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per transferiment de dot mossèn Joseph Jover de oïdor en deputat, 
ensaculen concordament mossèn Hierònym Cahorts y de Soler.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Hierònim Caorts y de Soler, és enseculat concor-
dament mossèn Joachim Pons y de Icart.
A xv de maig mdcxii, per mort de mossèn Joachim Pons, és enseculat concordament mossèn 
Miquel de Montargull y Soldevila, senyor de Castellnou.

142v// Oydors de comptes de la vegaria de [Cervera]
Mossèn Galceran Çabater.
A xiii de janer mil dxv, per mort del dit mossèn Galceran Çabater, fou ensaculat mossèn Pera-
mon Camporrelles, de Biosca.
A x del mes de octubre any mdxvi, per mort del dit Peramon Camporrelles, fou ensaculat, con-
cordament, mossèn Ffrancí de Caldés.
Lo primer del mes de setembre any mil dxxxvi, per transferiment del dit mossèn Francí de 
Caldés de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Joan de Oluja, donzell, carlà de Tarroja.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Johan de Oluia, fonc ense-
culat concordament mossèn Pau Marlès, de Sanct Guim de la Rabassa.
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A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment de dit mossèn Pau Marlès de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Andreu Marlès, son germà.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Andreu Merlès, és enseculat concordament mos-
sèn Francesc Çacirera.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit mossèn Francesc Çacirera, és enseculat concor-
dament mossèn Pere Gibert y de Perellós.

143r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Mossèn Francesch Boquet.
A xxi de juliol mdxv, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Boquet, fonch ensaculat 
mossèn Miquel Agulló, senyor de Bellvey.
A xxi del mes de abril any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Miquel Agulló, fonch ensaculat 
mossèn Perot de Alentorn.
A xi d’octubre any mil dxxv, per transferiment del dit mossèn Perot de Oluia de oydor en de-
putat, fonch extret y ensaculat en loch seu mossèn Galceran de Oluia, senyor de les Oluges.
A ii del mes de abril any mdlx, per mort del dit mossèn Galceran de Oluia, fonch enseculat 
concordament mossèn Francesch de Alentorn, senyor de la Cardosa.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Francesch de Alen-
torn de oydor en diputat, fonc ensecculat concordament mossèn Loís Copons del Lor.
A xv de maig mdc, per mort de dit mossèn Luís Copons Dellor, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Bonaventura Montaner, donzell.

143v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Jaume de Copons.
A xxi del mes de juny any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Jaume de Copons, fonch ensacu-
lat mossèn Martí de Vilaplana.
A v de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Martí Vilaplana, concordament fou en-
seculat mossèn Joan de Altariba.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit Joan de Altariba, és ensaculat concordament mos-
sèn Francesc de Meyà.

144r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Ramon de Copons.
A xxii del mes de agost any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Ramon de Copons, fou 
ensaculat per oydor mossèn Damià de Reiadell.
A xiiii de febrer any mdxxi, per mort del sobredit mossèn Damià de Reiadell, fou ensaculat en 
aquest loch mossèn Jaume Joan Agulló.
A tres de març mdxxxiii, per mort del dit Jaume Joan Agulló, concordablement ensacularen 
son germà mossèn Hierònym Agulló, donzell, de la dita vegueria.
A xxxi del mes de juliol any mdlxiii, per mort del dit mossèn Hierònim Agulló, fonc enseculat 
a la sort mossèn Galseran Oluia, senyor de les Oluies Altes.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Galceran de Oluja, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Miquel Alentorn, donzell, germà del senyor de la 
Cardosa.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Miquel de Alentorn, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Galceran Oluja, donzell, senyor de Biure.
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A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Galceran Oluya, és ensaculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Joan Claret y de Oluya, senyor de Cellers.

144v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Luys d’Ivorra, menor.
A xiiii de febrer mdxxi, per mort del predit mossèn Luys d’Ivorra, fonch ensaculat mossèn Jo-
han Çaportella, donzell, en oydor militar.
A xxv de octubre any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Çaportella, a sort fou enseculat 
mossèn Jordi de Vilaplana.
A iiii del mes de satembre de l’any mdlxi, per mort del dit mosssèn Jordi de Vilaplana, fonc 
enseculat concordament mossèn Francesc de Agulló, senyor de Bellveyí.
Al primer del mes de desembre del any mdlxvii, per transferiment del dit mossèn Francesc de 
Agulló de oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Onofre de Argensola, senyor 
de les Pallargues.
A xviiii de agost mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Onofre de Argençola de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament a la sort mossèn Climent Fuster, senyor del Mas de Bondia.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit mossèn Climent Fuster, és enseculat concordament mos-
sèn Hierònim de Oluja.

145r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Berenguer d’Argençola.
A x de octubre mil dxiiii, per mort del dit Berenguer d’Argençola, fou ensaculat mossèn Joan 
Gilabert.
A xx de juliol mil dxv, per transfferiment del dit Joan Gilabert de oydor en deputat, fou ensa-
culat per oydor mossèn Jordi Joan de Copons, fill del senyor de Llor.
A tres de març any mdxxxxi, per transferiment del dit mossèn Jordi Ioan de Copons de oydor 
en deputat, concordament fou enseculat mossèn Francesch Ioan de Caldés, de Segur.
A xii de noembre mdl, per transferiment del dit mossèn Francesch Ioan de Caldés de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Galceran Gravalosa, senyor de Puigdòdena.
A xvii de setembre mdlxviiii, per transferiment de dit Galceran de Gravalosa de oydor en de-
putat, concordament fonch enseculat mossèn Gaspar de Çaportella, donzell.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de mossèn Gaspar Çaportella, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Carles de Calders, donzell en dita vegueria domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Carles de Calders de oïdor en de-
putat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés, per ésser admès de terna, mos-
sèn Francesc Gàver, fill de Francesc.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Francesc de Gàver de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Galceran Luís de Gàver, fill de Francesc.
A xv de juliol mdcviii, per mort de Galceran Luís de Gàver, és enseculat concordament mossèn 
Francesc Vergós y de Sorribes.

145v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Joanot de Oluya de Vergós.
A vii del mes de octubre any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Joanot de Oluja, fonch ensa-
culat concordablament mossèn Joan de Caldés, senyor de Segur.
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A xxvii de febrer mdxxxv, per transferiment del dit mossèn Joan Caldes, senyor de Segur,  
fonch concordablement insaculat en son loch mossèn Joan Carles de Copons, senyor de la 
Manresana.
A iiii del mes de dehembre any mdxxxx, per transferiment del dit mossèn Joan Carles de Co-
pons de oydor en deputat, concordament fou enseculat mossèn Climent Fuster, cavaller.
A v del mes de març any mdxxxxv, per mort del dit Climent, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Oluja, de les Olujes.
A xx del mes de desembre de l’any mdlx, per transferiment del dit mossèn Francesch Oluia de 
oydor en deputat, fonch enseculat a la sort mossèn Galceran de Vilalonga.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Galceran de Vilalonga, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Joan de Sescomes, senyor de Malacara.

146r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Ffrancesch de Caldés.
A xvii del mes de deembre any mil dvi, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch de Caldés 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ramon de Copons.
Lo derrer die del mes de febrer any mil dviiii, per transfferiment del dit mossèn Ramon de 
Copons en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancí d’Altariba.
A viiii de juny any mdxviii, per transferiment del dit mossèn Francí d’Altariba de oydor en 
deputat, fou ensaculat per oydor Joanot Gravalosa.
A xiiii de juliol any mdxxxvii, per transferiment del dit mossèn Joanot de Gravalosa de oydor 
en deputat, concordament fou enseculat mossèn Dimas de Vilalonga.
A ii de mes de abril del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Dimas de Vilalonga, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Guillem de Ivorra, carlà de Ivorra.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per transferiment de dit Guillem de Ivorra de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Joseph Calders, fill del senyor de Santa Fe.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Joseph de Calders, és ensaculat conforme lo nou re-
drés mossèn Honofre Ferrer, senyor del Pinell.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mossèn Honofre Ferrer, senyor del Pinell, 
és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Rovira, senyor de Sant Climent.

146v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Berenguer de Copons del Lor.
A xvii del mes de deembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Berenguer de Copons, fou 
ensaculat mossèn Berenguer de Copons, son fill.
A xviiii de deembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Berenguer de Copons, concordable-
ment fonch ensaculat mossèn Perot Oluja, senyor de la Cardosa.
A iiii de fabrer mdxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Parot Oluia de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Gaspar de Copons, senyor del Llor.
A xxi del mes de juliol del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Gaspar de Copons, senyor 
del Lor, fonc enseculat concordament mossèn Gaspar de Calders, de Santa Fe.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Gaspar de Calders de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Miquel de Calders, senyor de Segur.
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147r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Cescomes d’Anfesta.
A xv del mes de setembre any mil dv, per transferiment del dit Galceran Cescomes d’Anfesta en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ramon d’Oluja.
A xxviiii del mes d’abril, any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Ramon de Oluja, fonch 
ensaculat mossèn Francesch de Queralt.
A xxvii del mes de juliol any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Francesc de Queralt, fonc 
enseculat concordament mossèn Janot de Vilalonga, senyor de Staràs.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Jonot de Vilalonga, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Antoni de Gàver, fill de Francesc.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, és ensaculat de nou lo dit mossèn Pere Antoni de Gàver, fill de 
Francesc.

147v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Luys d’Oluya.
A quatre del mes de març mil dxii, per mort del dit Luys d’Oluja, fou ensaculat per oydor, con-
cordablement, mossèn Guillem Joan de Yvorra.
A xii de setembre any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Guillem Joan de Yvorra, concorda-
blement ensacularen a mossèn Berenguer d’Argençola.
A xx de juliol mdxxxxv, per mort del dit mossèn Berenguer de Argençola, fou enseculat con-
cordament mossèn Francesch Altarriba.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Francesc de Altariba, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Pere Ricart y de Sorribes.

148r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Bernadí Muntargull.
A v del mes de desembre any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Bernadí Muntargull, fonch 
ensaculat mossèn Francesch Beda.
A xviiii del mes d’abril any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Beda, fonc inseculat 
a la sort mossèn Galceran de Ivorra, donzell.
A ii del mes de matig mdlxviiii, per mort del dit mossèn Galseran de Ivorra, és enseculat con-
cordament mossèn Rafel de Calders.
A xviiii de juliol mdlxxv, per mort de dit mossèn Raphael de Calders, és ensaculat concorda-
ment mossèn Luís de Vilaplana.
A xxvii de febrer mdlxxvi, per mort de dit mossèn Luís de Vilaplana, és ensaculat concor- 
dament mossèn Luís Roger de Lúria.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Luís Roger de Lúria, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Francesc Cescomes, donzell.

148v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Johan Çaportella.
A xxiii del mes de deembre any mil dii, per mort del dit mossèn Joan Çaportella, fou ensaculat 
per oydor mossèn Bernadí Altariba.
A xxv del mes de setembre any mil dxii, per mort del dit mossèn Bernadí d’Altariba, fou ensa-
culat per oydor mossèn Miquel Dezvilaró.
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A xviii de ffebrer any Mil dxx, per mort del dit Miquel Dezvilaró, fou ensaculat Jaume d’Uluja, 
maior.
Aprés, a xxi de juliol, fonch haguda informació per los senyors deputats e oydors de comptes 
que lo dit Miquel Dezvilaró no és mort, ans viu. E per ço roman ensacullat en aquest loch lo 
mateix mossèn Miquel Deszvilaró.
A xv de abril any mdxxxviii, per mort del dit Michel Dezvilaró, concordament fou enseculat 
mossèn Gabriel Ioan Coll, cavaller.
A tres de fabrer mdlii, per mort del dit mossèn Gabriel Joan Coll, fou enseculat concordament 
mossèn Parot Mayà.
A xi de agost mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Perot Mayà, fonch enseculat concor-
dament mossèn Gaspar Copons, de la Manresana, donzell.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Gaspar Copons, és ensaculat concorda-
ment mossèn Jaume Joan Ferrer.
A xv de maig mdci, per mort de dit Jaume Joan Farrer, és enseculat concordament conforme lo 
nou redrés misser Hugo Montaner, cavaller en Cervera domiciliat.

149r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Pere Ramon de Camporrells, de Biosca.
A viii del mes de març any mil dxiiii, per mort del dit Pere Ramon de Camporrells, fou ensa-
culat concordablement mossèn Galceran Oluja, de les Olujes.
A viii de noembre any mdxxxii, per mort del dit mossèn Oluja, fonc ensaculat a sort mossèn 
Nofre Agulló.
A v del mes de juny any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Nofre Agulló, fonch ensaculat 
mossèn Joan Gilabert, menor.
A ii de març any mdxxxxv, per transferiment del dit mossèn Joan Gilabert de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Luys Maldà.
A xi del mes de satembre any mdlxii, per mort del dit mossèn Loís Maldà, fonc enseculat a la 
sort mossèn Hierònim Caldés, de Sancta Fe.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Hierònym Calders de oïdor en 
deputat, ensaculen concordament mossèn Francesc de Calders, fill del senyor de Santa Fe.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Francesc de Calders de oïdor en deputat, 
mossèn Luís de Copons, senyor del Llor.

149v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Galceran Cescomes, de Calonge.
A xxii de juliol any mdxviii, per quant consta als senyors deputats de la mort del dit Galceran 
Cescomes de Calonge, concordablament en loch de aquell ensacularen mossèn Gaspar Dezvalls, 
donzell, senyor de la Curullada.
A xxiii de dehembre mdxxxvi, per transferiment del dit mossèn Gaspar Dezvalls d’oïdor en 
deputat, fou enseculat concordament per oydor mossèn Manuel de Reiadell, donzell, senyor de 
Jorba.
A xxxi d’agost mdliii, per transferiment del dit mossèn Emanuel de Reiadell de oydor en de-
putat, fou enseculat concordament mossèn Luys de Reiadell, son fill.
A xx de noembre mdlxxviiii, per transferiment de dit mossèn Luís de Rejadell de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Guillem de Ivorra.
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A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mossèn Guillem de Yvorra de oïdor en de-
putat, és ensaculat segons forma del nou redrés mossèn Francesc Sans, cavaller en dita vegueria 
domiciliat.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Francesc Sans de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament misser Andreu de Merlès, donzell.

150r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Pere Argençola, de Torà.
A xviiii de desembre any mdxvii, per mort del dit Pere Argençola, fonch ensaculat a sort mos-
sèn Bernat Joan Çacirera.
A vii de febrer any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Barnat Joan Çacirera, concordament 
fou inseculat mossèn Francesch Çacirera, son fill.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Francesc Çacirera, és ensaculat concor-
dament mossèn Pere de Marlès, de Sant Guim de la Rabassa.

150v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Artal Vilaró, de Lanera.
A xx de juliol any mdxxi, per mort del sobredit Artal Vilaró, fou ensaculat concordament mos-
sèn Jaume de Oluja, maior de dies, carlà de Tarroja.
A vii del mes de octubre any Mil dxxviii, per mort del dit mossèn de Oluja, fonch ensaculat 
mossèn Miquel Agulló, senyor de Bellvehí.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Michel Agulló, fou enseculat concor-
dament mossèn Gaspar Mecca, senyor de Vergós.
A tres d’abril any mdxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Gaspar Meca de oydor en de-
putat, fou enseculat concordament mossèn Francí Ioan Altarriba.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Francí Joan de Altarriba de 
oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Pau de Altarriba, son fill.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Pau de Altariba de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Joan Baptista Çabater, de Castellfollit.

151r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Johan Cortit, de la Morana.
A viii del mes de agost any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Johan Cortit, fonch ensaculat 
ab concòrdia mossèn Hierònym Cortit, fill y hereu seu.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Hierònym Cortit, és ensaculat concordament mossèn 
Pere Ausiàs Marc.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Pere Ausiàs Marc de oïdor en 
deputat, és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Joan Ausiàs Marc, fill de dit Pere.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Joan Ausiàs Marc, és ensaculat conforme lo nou re-
drés mossèn Francesc Ausiàs Marc, donzell.

151v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Lorens d’Altarriba.
A ii del mes de juliol any mdv, per mort del dit mossèn Lorens d’Altariba, fou ensaculat per 
oydor mossèn Luys d’Oluja.
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A xx del mes de deembre mil dxii, per mort del dit mossèn Luys d’Oluja, fou ensaculat per 
oydor concordablement mossèn Ffelip Agulló.
A ii de setembre any mdxvii, per mort del dit mossèn Ffelip Agulló, fonch ensaculat mossèn 
Alamany Çacirera, fill de mossèn Alamany Çacirera.
A vi de juliol mdli, per mort del dit mossèn Alamany Çacirera, fou enseculat a la sort mossèn 
Monserrat Çacirera.
A xiiii de març mdlii, per mort del dit mossèn Monserrat Çacirera, fou enseculat concorda-
ment mossèn Michel Çarrovira, domiciliat en la vila de Guissona.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit Miquel Çarrovira, fonch enseculat 
concordament mossèn Hierònym Çaportella.
A xv de matig mdlxxxviiii, per transferiment de dit Hierònym Çaportella de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joan Ramon de Vergós, senyor 
de Meyà, en la vegueria de Cervera domiciliat.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Joan Ramon de Vergós, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Francesc Oluja y Claret.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Francesc Oluja y Claret, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Pere de Reguer, donzell, carlà de Bitfret.

152r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Joanot de Raiadell.
A xviiii del mes de octubre mil di, per mort del dit mossèn Joanot de Reiadell, fou ensaculat per 
oydor mossèn Bernadí de Copons.
A xxxi del mes de janer any mdxvii, per mort del dit mossèn Bernadí de Copons, fou ensaculat 
per oydor mossèn Joanot Altariba, senyor de l’Aranyó.
A viii del mes de janer de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Johanot Altariba, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Johanot de Oluia, de Tarroia.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Joanot de Oluja, fonc inse- 
culat concordament mossèn Galseran Barceló.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Galceran de Barceló, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesc de Vilallonga, senyor d’Estaràs.
A xv de maig mdci, per transferiment de dit mossèn Francesc de Vilallonga de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Philip Cunyat.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit mossèn Philip Cunyat, és enseculat concordament mossèn 
Hierònim Rovira y de Josa.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Hierònim Rovira y de Josa, és enseculat concor-
dament mossèn Ramon Calders, de Santa Fe.

152v// Oydors de la vegaria de [Cervera]
Joanot d’Altarriba.
A xv del mes de agost any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joanot d’Altariba, fou 
ensaculat per oydor mossèn Luys d’Ivorra, maior de dies.
A xxx del mes de octubre any mil diii, per mort del dit mossèn Luys d’Ivorra, maior, fou ensa-
culat per oydor mossèn Perot d’Oneja.
A xiii del mes de janer mil dviii, per transfferiment del dit mossèn Perot d’Oneja en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Pau Benet de Marlès.
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A v del mes de desembre any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Pau Benet de Merlès 
de oydor en deputat, concordament ensacularen mossèn Simó de Merlès.
A xiii d’agost mdlvi, per transferiment del dit mossèn Simon de Marlès de oydor en deputat, 
fou enseculat a la sort mossèn Galceran de Copons.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Galceran de Copons, és enseculat concordament 
mossèn Galceran de Vilalonga, fill del senyor de Staràs.

153r// [Oïdors de la vegueria de] Cervera
Guillem d’Ivorra.
A vii del mes de agost any mil dx, per mort del dit Guillem d’Ivorra, fou ensaculat per oydor 
mossèn Luys Johan de Vilaplana.
A xviiii del mes de juliol any mil dxii, per mort del dit mossèn Luys Joan de Vilaplana, fou 
ensaculat a sort mossèn Anthoni Joan de Vilaplana.
A dos de octubre any mil dxxii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Joan de Vilaplana  
de aquest loch de oydor en deputat, fou ensaculat en oydor mossèn micer Anthoni Mercer de 
Jorba, cavaller y doctor.
A v del mes de desembre any Mil dxxviii, per mort del dit micer Anthoni Joan Mercer, fonch 
ensaculat concordament mossèn Miquel Boxadors.
A tres de abril any mdxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Michel de Boxadors de oydor 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Barnat Çaportella, senyor de la Torra.
A xiiii de octubre mdxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Barnat Çaportella d’oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan Çabater, de Castellfollit.
A xxxi del mes de juliol de l’any mdlx, per transferiment del dit mossèn Joanot Çabater de 
oydor en deputat, fonch insaculat concordament mossèn Janot de Reiadell.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Jonot de Rejadell, concordament segons forma 
del nou redrés és ensaculat mossèn Francesch Rovira y de Josa.

153v// Oydors de la vegaria de Cervera
Gismundo de Barberà.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Gismundo de Barbe-
rà de oydor en deputat, fou ensaculat mossèn Johan Móra, cavaller.
A xxiii de noembre mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Joan Móra, fou enseculat a la sort 
mossèn Barnat Ivorra, carlà de la Guàrdia de Cervera.
A xxv de setembre any mdxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Barnat Ivorra de oydor 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Garau de Altarriba, senyor de l’Aranyó.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Garau de Altarriba, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Joan Çabater, de Castellfollit, fill de Joan.

154r// Oydors de comptes de la vegaria de Vich
Martí Joan d’Orís.
A x del mes de setembre mil d, per transferiment del dit mossèn Martí Joan d’Oris en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Jordi Johan de Planella.
Lo derrer del mes de ffebrer mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Jordi Johan de Planella 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Guillem de Malla.
A xviiii del mes de noembre mil dxii, per mort del dit mossèn Guillem de Malla, fou ensaculat 
a sort mossèn Climent de Malla.
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A tres de desembre any mdxx, per mort del dit Climent de Malla, fou insaculat mossèn Martí 
Joan de Orís.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Martí Joan de Orís 
de oydor en deputat, concordablament fou ensaculat mossèn Francesch Malla.
A xi de juliol mdlii, per mort del dit mossèn Francesch Malla, fou enseculat concordament 
mossèn Pons de Malla, donzell.
A vi del mes de noembre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Pons de Malla, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Felip Johan de Olzinelles, senyor de Mollarussa.
A iiii del mes de maig del any mdlxvi, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn 
Felip Olzinelles, fonc enseculat concordament mossèn Miquel de Pons, de Montclar.
A vii de abril mdlxxviiii, per ésser estat a xxvii de noembre proppassat lo dit Miquel de Pons 
transferit de oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Antoni Ribot de Palmerola.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit Antoni Ribot de Palmerola, és ensaculat mossèn Gaspar 
de Prat, donzell.

154v// Oydors de la vegaria de Vich
Bernat de Munredon, menor.
A xxv del mes de setembre any mil dxii, per transferiment dit Bernat de Munredon en deputat, 
fou ensaculat per oydor concordablement mossèn Perot de Munrodon, germà seu.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Perot Muntrodon, 
fonch ensaculat en oydor mossèn Joanot Monredon, donzell.
A viiii del mes de octubre any mil dxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Joanot de Mon-
rodon de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Raphel Quintana, donzell.
A xv del mes de maig any mil dxxxx, per mort del dit mossèn Rafel Quintana, a sort fonch 
ensaculat mossèn Joanot de Malla, donzell, senyor de la Casa de la Sala.
A viiii del mes de desembre any mdlvii, per mort del dit mossèn Janot de Malla, fonc enseculat 
concordament mossèn March de Vergós, senyor de la Parra.
A xvii de setembre mdlxviiii, per transferiment del dit mossèn March de Vergós de oydor en 
deputat, fonch enseculat concordament mossèn Anthoni Vila, donzell.
A viii de octubre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Antoni Vila de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Balthezar de Prats, donzell.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de dit Balthezar de Prat, és ensaculat concordament mos-
sèn Hierònym Carles de Montrodó.
A xxx de janer mdlxxxxvii, per mort de dit Montrodó, és ensaculat concordament mossèn 
Joan Cassador, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Joan Cassador, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Joan de Monrodon, en la vegueria de Vic domiciliat.
A xv de maig mdciiii, per mudament del dit Francesc Joan de Monrodon de hoydor en de- 
putat, és enseculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Bernat de Montrodon, fill 
del dit.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit Bernat de Monrodon, és enseculat concordament confor-
me al nou redrés mossèn March Honofre de Vergós, donzell, senyor de la Parra.
A xv de maig mdcvii, per transferiment de dit mossèn Honofre de Vergós de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Raphael Graell.
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A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Gaspar Graell de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Domingo Monrodon.

155r// Oydors de la vegaria de Manresa
Luys de Raiadell.
A xx del mes de juliol mil dvi, per mort del dit mossèn Luys de Raiadell, fou ensaculat per oydor 
mossèn Bernat de Peguera, menor.
A x del mes de octubre any mdxvi, per mort de mossèn Bernat de Peguera, fou ensaculat con-
cordament mossèn Joan Vilanova.
A xiiii de febrer any mdxxi, per transferiment del dit mossèn Joan Vilanova, fonch ensaculat 
mossèn Bernat Joan de Planella.
A xvii del mes de abril any Mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Bernat de Planella de 
oydor en deputat, fou ensaculat mossèn Bernat Aymarich, donzell de la vegueria de Manresa.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Barnat Aymerich de oydor en 
diputat, fou enseculat concordament mossèn Ramon Planella.
A x del mes de maig any mdlviii, per transferiment del dit mossèn Ramon de Planella de oydor 
en deputat, fonch enseculat concordament mossèn Janot de Gravalosa, senyor de Vecarisses.
A xi del mes d’abril de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Janot de Gravalosa, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Francesc de Copons, de la Manresana.
A xi de juliol mdlxxv, per transferiment de dit mossèn Francesc de Copons de oïdor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Francesc de Gàver.
A xv de matig mdlxxviiii, per mort de dit mossèn Francesc de Gàver, és ensaculat concorda-
ment mestre Henric Solà, donzell, doctor en medicina.
A xxi de juliol mdlxxxi, per transferiment a x de janer proppassat fet de dit mestre Henric Solà 
de oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Hierònym Prats de Bigues, donzell.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Hierònym Prats de Bigues, és enseculat 
concordament mossèn Emanuel de Planella y de Talamancha.

155v// Oydors de la vegaria de [Manresa]
Manuel Joan de Reiadell.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per mort del dit mossèn Manuel Joan de Reiadell, fou 
ensaculat mossèn Nicholau Clergue, cavaller y metge.
A xiiii de febrer mdxxi, per mort del dit Nicolau Clergue, fonch ensaculat mossèn Guillem 
Bellver.
A viiii de noembre mdlii, per transferiment del dit mossèn Guillerm Bellver de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Martí Ioan de Foxà, senyor de Cornet.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Martí Joan de Foxà, és ensaculat concor-
dament mossèn Francesc de Lorde y de Sellent.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit mossèn Francesc de Lorde de hoydor en deputat, 
és estat enseculat concordament mossèn Anton Dezcallar y Roset, de la Pobla de Lillet, donzell.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Anton Dezcallar de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Jaume de Sorribes y del Graner.

156r// [Oïdors de la vegueria de] Manresa
Luys de Gravalosa, de Castellar.
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A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit Luís de Gravalosa, fonch ensaculat son 
fill Luys Gravalosa.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Luys de Gravalosa, concordament fou 
enseculat mossèn Francesch Çorribes, fill de misser Balthesar Çorribes.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit Francesch Çorribes, fou enseculat a la sort mos-
sèn Raphel Ioan de Paguera, de Claret, donzell.
A dos de juny dxxxxviii, per mort del dit Raphel Ioan de Paguera, fou enseculat concordament 
mossèn Raphel Onofre del Graner.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Raphael Onofre del Graner de oïdor 
en deputat de la matexa vegaria, aont ja fou transferit a xiiii de noembre mdlxxvi y per error 
no era encara ensaculat aquest loc; és ensaculat concordament mossèn Joan de Prats, senyor de 
la Casa de Torrents, cavaller.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Joan de Prats, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc de Planella, donzell.

156v// Oydors de la vegaria de [Manresa]
Jaume Riambau.
A xiii del mes de noembre de l’any mil dxxv, per mort del dit mossèn Jaume Riembau, fonch 
ensaculat per oydor mossèn Perot de Peguera.
A xvii del mes de juliol de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Parot de Paguera, fonch ense-
culat a la sort mossèn Marc Lentes.
A xxxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Marc Lentes, és ensaculat concordament 
mossèn Antoni Vidal, cavaller en Barcelona domiciliat.
A xiii de noembre mdlxxxi, per haver sabut que no és mort lo dit mossèn Marc Lentes, desen-
saculat lo dit mossèn Antoni Vidal, és tornat a ensaculat concordament lo matex mossèn Marc 
Lentes.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit Marc Lentes de oïdor en deputat, és ense-
culat concordament segons forma del nou redrés mossèn Nuri Joan de Sorribes.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Nuri Joan de Sorribes, és enseculat concorda-
ment mossèn Raphael Sorribes y de Paguera.

157r// [Oïdors de la vegueria de] Manresa
Jaume Foix.
A iiii de setembre any mil dxi, per mort del dit Jaume Foix, fou ensaculat per oydor concordea- 
blement mossèn Joanot de Gàver.
A xiii de octubre any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Joanot de Gàver, fou enseculat con-
cordament mossèn Alamany Tord, donzell.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per transferiment del dit Alamany Tord de oydor en deputat, fou 
inseculat concordament mossèn Barnat Tord, de Casseres, donzell.
A xxviiii de fabrer mdlvi, per mort del dit mossèn Barnat Tord, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Ricard de Çorribes.
A xii del mes de juliol de l’any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Johan Ricart de Sorribes 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Hugo de Foxà, senyor de Cornet.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Ugo de Foxà, és ensaculat concorda-
ment mossèn Ferrando Oliver, senyor de Belcereny.
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157v// Oydors de comptes de la vegaria de [Puigcerdà]
Miquel Cadell.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit Miquel Cadell, fou ensaculat mossèn 
Ponç Callar, donzell.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per mort del dit mossèn Pons Callar, concordabla-
ment fonch ensaculat mossèn Pere Johan de Foix, donzell.
A vii del mes de octubre mdlx, per mort del dit mossèn Pere Joan de Foix, fonch enseculat a la 
sort mossèn Jaume Johan Solanell.
Al primer de abril mdlxxiiii, per mort de dit Jaume Joan Solanell, és enseculat concordament 
mossèn Jonot Roset.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit Jonot Roset, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Perot Callar.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Pere Dezcallar, és enseculat concordament 
mossèn Anton de Bonaselva, de Prats.

158r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Puigcerdà
Pere Cadell.
A x del mes de octubre any mdxvi, fonch ensaculat mossèn Perot Torrelles, concordablement.
A xviiii de juliol any mdxxi, per mort del dit mossèn Perot Torrelles, ensacularen concordabla-
ment mossèn Pere Joan Còdol.
A xxxi del mes de gener any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Pere Joan Còdol, fou ensacu-
lat mossèn Lorens de Altarriba.
A v de març mdxxxxv, per mort del dit mossèn Lorens de Altarriba, fou enseculat concorda-
ment mossèn Parot Castellarnau, fill del senyor de la Bastida.
A iii del mes de octubre any mdlxii, per mort del dit mossèn Parot Castellarnau, fonc enseculat 
a la sort mossèn Miquel Cadel, senyor de Arsèguel.
A vii de noembre mdlxxv, per transferiment de dit mossèn Miquel Cadell de oïdor en deputat 
a vii de octubre proppassat, és ensaculat concordament mossèn Lorens de Ribes, fill de mossèn 
Perot de Ribes, de Palau de Cerdanya.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Lorens de Ribes, és ensaculat concordament 
mossèn Joanot de Ribes, de Palau.
A xxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Jonot de Ribes, és ensaculat concordament 
misser Miquel Ribes, donzell, doctor en drets.
A xxvii de juny mdlxxxv, per transferiment de dit misser Miquel de Ribes de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Garau de Ribes, son germà.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Garau de Ribes, és ensaculat conforme lo nou re-
drés misser Rafel Rubí y Coll.
A xv de maig mdciii, per transferiment de dit misser Rafel Rubí y Coll de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Climent de Foix, senyor de Olobda y 
Cortàs.

158v// Oydors de la vegaria de [Vilafranca del Penedès]
Mossèn Francí Terré, cavaller.
A iiii del mes de agost any mil dvii, per mort del dit mossèn Ffrancí Terré, cavaller, fou ensacu-
lat per oydor mossèn Bernat Johan Terré, fill seu, senyor de Canyelles.
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A xvii del mes de desembre any mil dxxiii, per mort del dit Bernat Joan Terré, fou ensaculat 
mossèn Francesch Babau, maior de dies.
Lo primer del mes de juliol any mil dxxv, per mort del dit mossèn Ffrancí Babau, ensacularen 
concordablament mossèn Miquel Ferrer.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Michel Farrer, concordament fou en-
seculat mossèn Joanot de Copons, donzell, senyor d’Espilles.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Joanot de Copons de oydor  
en deputat, fou enseculat a la sort mossèn Raphel Calders.
A xxv del mes de agost any mdlvii, per transferiment del dit mossèn Rafel Caldés de oydor en 
deputat, fonch enseculat concordament mossèn Luís Masdeovelles.
A xxvii del mes d’abril any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Luís Masdovelles, enseculen 
concordament mossèn Francesc de Boxadors, de Pontons.
A vi de febrer mdlxxiii, per transferiment de dit mossèn Francesc de Boxadors de Pontons de 
oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Pau Bonaventura Bolet.
A xvi de setembre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Bolet de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Miquel Castelló y de Guardiola, donzell.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Castelló y de Guardiola, és ensaculat concordament 
mestre Onophre Bruguera, doctor en medicina, cavaller, en Barcelona domiciliat.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per ésser dit mestre Bruguera desensaculat de dit loc ab deliberatió 
del die present, ensaculen concordament mossèn Onophre Lorens de Monbuy.

159r// [Oïdors de la vegueria de] Vilafranca de Penedès
Garau Bisbal, donzell.
A xviii del mes de juliol any mil dxii, per mort del dit Garau Bisbal, fou ensaculat concordabla-
ment per oydor mossèn Luys de Peguera.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per transferiment del dit mossèn Luys de Pegue- 
ra de aquest loc en deputat, fonch ensaculat en aquest loch mossèn Bernat Ferrer, senyor de 
Bellvey.
A vi de juliol any mdli, per mort del dit mossèn Barnat Farrer, fou enseculat a sort mossèn 
Jaume Aguilar.
A xxvi de febrer mdlxxiiii, per mort de dit mossèn Jaume Aguilar, és enseculat concordament 
mossèn Làtzer Desbosc y de Vilagayà, senyor de Lorens.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit Làtzer Bosc y de Vilagayà, és ensaculat concorda- 
ment mossèn Pau Salbà, donzell.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Pau Salbà, és enseculat concordament 
mossèn Joatcym Bolet, donzell.

159v// Oydors de la vegaria de [Vilafranca del Penedès]
Marquet d’Ayguaviva.
A xvii del mes de setembre any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Marquet d’Aygua-
viva, fou ensaculat per oydor mossèn Miquel de Monbuy, senyor de la Casa de Çavall.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Michel Monbuy, fou ense-
culat concordament mossèn Parot Çalbà menor, fill de mossèn Parot Salbà.
A xvi de març any mdxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Parot Salbà de oydor en depu-
tat, fou enseculat a la sort mossèn Francesch Bosch, menor.
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A xii del mes de octubre any mdlx, per transferiment del dit mossèn Francesch Bosch de oydor 
en diputat, fonch enseculat a la sort mossèn Jaume Copons, senyor d’Espilles.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Jaume Copons, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Jaume Joan Dezpuny, donzell.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Jaume Joan Spuny, és enseculat concordament 
mossèn Bernat Vilanova, senyor de Rocacrespa.

160r// [Oïdors de la vegueria de] Vilafranca de Penedès
Bernat Marquet.
A xvi del mes de octubre any mil d, per mort del dit mossèn Bernat Marquet, fou ensaculat per 
oydor mossèn Joan de Mas Dovelles de les Pujades.
A xxiii del mes maig mil dxiii, per mort del dit mossèn Johan de Mas Dovelles, fou ensaculat 
per oydor a sort mossèn Ffrancesch Babau, donzell, menor de dies.
A viii del mes de octubre any mdlxii, per mort del dit mossèn Francesc Babau, fonc enseculat 
a la sort mossèn Miquel de Masdovelles.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit mossèn Miquel de Masdovelles, és enseculat concorda-
ment mossèn Francesc Salbà y de Vallseca.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Francesc Salbà y de Vallseca, és ensaculat 
concordament mossèn Bonaventura Bolet y Vilar, donzell.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Bonaventuta Bolet y Vilar, és enseculat concorda-
ment mossèn Joachim Terré, donzell, senyor del castell y terme de Canyelles.

160v// Oydors de la vegaria de Vilafranca de Penedès
Johan de Claramunt de la Torra.
A xxvi de agost mil dxiii, per mort del dit Johan de Claramunt, fou ensaculat per oydor con-
cordablament mossèn Ramon de Claramunt, son fill.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Ramon de Claramunt, fou 
enseculat concordament mossèn Jaume Spuny.
A xxxi de juliol mdxxxxviii, per transferiment del dit mosèn Jaume Spuny de oydor en depu-
tat, fou enseculat a la sort mosssèn Barnat Farrer, menor.
A xvii del mes de juliol mdlxvi, per mort del dit mossèn Barnat Farrer, fonc enseculat concor-
dament mossèn Gaspar Farran.
A xi de juliol mdlxxv, essent de legítima edat lo dit mossèn Gaspar Farran, és enseculat con- 
cordament lo matex mossèn Gaspar Farran.
A iiii de marts mdlxxvii, per transferiment de dit Gaspar Farran de oïdor en deputat, és ensa-
culat concordament mossèn Garau Joan de Barberà y de Cervelló, senyor de Querol.
A xxxi de janer mdlxxviii, per transferiment de dit mossèn Garau Joan de Barbarà y de Cerve-
lló de oïdor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Joan de Claramunt, donzell.
A xii de abril mdlxxviii, per transferiment de dit mossèn Joan de Claramunt de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament mossèn Luís de Claramunt.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Luís de Claramunt, és ensaculat concordament 
mossèn Luís de Masdovelles y de Vilafranca.

161r// Oydors de la vegaria de Muntblanch
Luys Lorach.
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A xxvi del mes de maig ml cccclxxxxv, per transferiment del dit mossèn Luys de Lorach en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch de Passanant.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Ffrancesch de Passanant, fou 
ensaculat per oydor mossèn Bertran de Vilafranca.
A xviiii del mes de janer any mil dxvi, per transferiment de oydor en deputat, fou ensaculat 
mossèn Luys de Boxadors.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Luys de Boxadors 
en deputat, fonch ensaculat mossèn Joan Guimerà, senyor de Belltall.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit mossèn Joan Guimerà, fou enseculat concor-
dament misser Joan de Conesa, doctor.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per transferiment del dit misser Joan de Conesa de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Simeon Farran.
A xviiii del mes de janer mdlviiii, per mort del dit mossèn Simeon Ferran, fonc enseculat a la 
sort mossèn Joan Armengol, baró de Rocafort.
A ii del mes de juny del any mdlxvii, per transferiment de dit mossèn Johan Armengol de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Ortensi Armengol, son jermà.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Ortensi Armengol, és ensaculat 
concordament mossèn Joseph Tormo, en Flix domiciliat.

161v// Oydors de la vegaria de [Montblanc]
Galçeran de Vilafranca.
A xi del mes de maig any mil dviiii, per mort del dit mossèn Galceran de Vilafranca, fou ensa-
culat per oydor mossèn Ffrancesch de Conesa.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per transferiment del dit mossèn Francesch de Conesa de oydor 
en deputat, concordament fou enseculat mossèn Luys Lorach, senyor de Solivella.
A v de març any mdxxxxv, per transferiment del dit mossèn Luys de Lorach de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament mossèn Joanot Lorach, son germà.
Al primer de dehembre mdxxxxv, per mort del dit mossèn Joanot Lorach, fou enseculat con-
cordament mossèn Luys de Copons.
A xxvii d’agost mdlv, per mort del dit mossèn Luys de Copons, fou enseculat concordament 
mossèn Joanot Argensola.
A viii del mes de juliol any mdlviiii. Per quant en la susdita enseculatió consta ab informatió 
verbalment rebuda se errà lo nom, que en loch de ensecular mossèn Onofre Argensola, se ense-
culà mossèn Janot Argensola, y en virtut de la deliberatió lo die present ab consell dels honora-
bles assessors feta, havent per nulla dita inseculatió, concordament enseculen mossèn Onofre 
Argensola.
Al primer del mes de desembre del any mdlxvii, per mort del dit mossèn Onofre Argençola, 
fonc enseculat concordament mossèn Galceran de Armengol.
A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment de dit mossèn Galceran de Armengol de oïdor 
en deputat, és ensaculat concordament mossèn Luís Terré, donzell, senyor del Morell.

162r// [Oïdors de la vegueria de] Muntblanch
Joanot de Boxadós.
Lo derrer de ffabrer any mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Joanot de Boxadós en de-
putat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancí Alenyà.
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A viii de ffebrer any mil dx, per mort del dit mossèn Ffrancí Alenyà, fou ensaculat per oydor 
concordament mossèn Ffrancesch Alenyà, son fill.
Al derrer de juliol any mdxvii, per mort del dit mossèn Ffrancesch Alenyà, fou ensaculat mos-
sèn Joan de Biura.
A xii de noembre mdl, per mort del dit mossèn Joan de Biure, fou enseculat concordament 
mossèn Onofre de Biure.
A xiiii de març mdlii, per transferiment del dit mossèn Onofre de Biure de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Onofre Ioan Cisterer, doctor en leys, senyor de Botarell.
A xiii de noembre mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Onofre Joan Cisterer de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc de Vilafranca, castlà de Monblanc.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit mossèn Francesc de Vilafrancha de oïdor 
en deputat, és ensaculat concordament mossèn Janot de Guimerà.
A xv de maig mdciii, per transferiment de dit mossèn Jonot de Guimerà de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Antoni Frigola, fill de mossèn Antoni Frigola.

162v// Oydors de comptes de la vegaria de [Balaguer]
Mossèn Berenguer Spital, cavaller.
A iiii del mes de agost any mil D e hu, per mort del dit mossèn Berenguer Spital, fou ensaculat 
per oydor mossèn Ffrancí Vedrenya.
A ii del mes de juliol mil dvi, per transferiment del dit mossèn Ffrancí Vedrenya en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Jofre de la Baçerola, menor.
Lo derrer die del mes de ffebrer any mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Jofre de la Ba-
cerola en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Gispert de Pons, fill de mossèn Ffrancesch 
de Pons.
A xiiii del mes de maig any mdlvii, per mort del dit mossèn Gispert de Pons, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Joan Toralla, donzell.
A iiii del mes de maig del any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Miquel Johan Toralla de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Miquel de Olzinelles, senyor de la Tor-
re dels Oms.
A x del mes de maig del dit any mdlxv, inseguint la provisió lo dia present feta ab consell de lurs 
assessors, en loc de dit mossèn Miquel de Olzinelles, qui, per ésser mal enseculat mossèn Miquel 
Johan Torralla en la vegaria de Urgell, fonc tornat en son loc lo dit mossèn Miquel Johan Toralla.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Joan de Alzinelles, és ensaculat 
concordament mossèn Baptista Pons, senyor de Monsonís.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Joan Batista de Pons de hoydor en depu-
tat, és enseculat segons forma del nou redrés mossèn Thomàs Gay, donzell.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit mossèn Thomàs Gay de hoydor en deputat, és 
enseculat concordament conforme al nou redrés mossèn Felip Joan Castells, fill de Bernat.

163r// [Oïdors de comptes de la vegueria de] Balaguer
Mossèn Bernat Joan d’Alzinelles, de la Torra dels Olms.
A xiii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Bernat Joan 
d’Alzinelles en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Garau de Toralla, donzell.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit Garau de Toralla, fou ensaculat mossèn 
Joan Francesch Brescó.
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A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Joan Francesch Brescó, fonch 
ensaculat ab concòrdia mossèn Gaspar de Toralla.
A xv d’abril any mdxxxviii, per transferiment del dit mossèn Gaspar de Toralla de oydor en 
deputat, concordament fou enseculat mossèn Michel Ioan Alzinelles.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per mort del dit mossèn Miquel Joan Alzinelles, fonc 
enseculat concordament mossèn Berenguer de Rius y de Eril, carlà de Albesa.
A viiii de juliol mdlxxviii, per mort de dit mossèn Berenguer de Rius y de Erill, és ensaculat 
concordament mossèn Hierònym de Pons y de Ribelles, donzell.
A xv de matig mdlxxxxii, per transferiment de dit mossèn Hierònym de Pons y de Ribelles de 
oïdor en deputat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc  
de Castellarnau, en la vegueria de Balaguer domiciliat.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Francesc de Castellarnau, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Bernat Joan Castells, de Tartareu.
A xv de maig mdc, per transferiment de dit mossèn Bernat Joan Castells de hoydor en deputat, 
és ensaculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Felip Joan de Castells, donzell.

163v// Oydors de la vegaria de Balaguer
Jofre de la Baçarola.
A xiii del mes de juliol mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Jofre de la Baçero-
la en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Gaspar Joan de Vallseca.
A xi del mes de maig any mil dviiii, per mort del dit mossèn Gaspar Joan de Vallseca, fou ensa-
culat per oydor mossèn Ramon Toralla.
A iiii del mes de agost mdxviiii, per mort del dit mossèn Ramon Toralla, fou ensaculat per 
oydor mossèn Ffrancí Guixós.
A xiiii del mes de ffebrer any mdxxi, per transferiment del dit mossèn Francí Guixós en depu-
tat, fou assí ensaculat mossèn Nicholau Brescó.
A xv de octubre mdli, per mort del dit mossèn Nicholau Brescó, fou enseculat concordament 
mossèn Michel Hierònym de Mayà, senyor de la Sentiu.
A xx del mes de abril any mdlviiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Hierònim de Mayà 
de oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Janot Hospital.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, ab desliberatió en lo concistori de consell dels honorables 
assessors del dit General lo die present feta, precehint informatió verbalment rebuda, ha cons- 
tat que en loch de ensecular mossèn Francesch Hospital fonch enseculat mossèn Janot Ospital. 
Per ço, havent per nulla dita enseculatió, fonch enseculat concordament mossèn Francesch 
Hospital.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per transferiment de dit Francesch Hospital del lloch 
de hoydor en deputat, fonc inseculat concordament mossèn Gismundo de Hortís.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Gismindo Ortís de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Gaspar Toralla, donzell en Leyda domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort del dit mossèn Gaspar Toralla, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Nicholau de Bescó.
A xv de maig mdci, per mort de dit Nicholau de Brescó, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Miquel de Guillemota.
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164r// Oydors de la vegaria de Balaguer224

Perot Olivó.
A ii del mes de abril mdxviiii, per mort del dit Perot Olivó, fonch ensaculat per oydor de comp-
tes mossèn Ffrancesch de Alzinelles, senyor de Molleruça.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit Francesch Alzinelles, fonch ensaculat en 
oydor mossèn Joan de Navés, cavaller.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Johan de Navés, fonc ensaculat 
concordablament mossèn Simon Ratera.
A iiii de fabrer mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Simon Ratera, fou enseculat concorda-
ment mossèn Luys Oluia, donzell.
A vii de fabrer mdlv, per mort del dit mossèn Luys Oluja, fou enseculat concordament mossèn 
Christòfol Guimerà.
A xxi de juliol mdlxxviii, per mort de dit mossèn Christòphol Guimerà, és ensaculat concor-
dament mossèn Gaspar Ivorra, en Tàrraga domiciliat.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de mossèn Gaspar Yvorra, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Pere de Bellver y de Monrós.
A xv de maig mdcvi, per transferiment de dit mossèn Pere de Bellver y de Monrós de oïdor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Hierònim de Averó.

164v// Oydors de la vegaria de Tàrrega
Luys Spilles.
A xxviiii del mes de abril any Mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Luís Spilles, fou ensaculat 
mossèn Jofre de Vergós.
A xvii de noembre mdli, per mort del dit mossèn Jofre de Vergós, fou enseculat concordament 
mossèn Pere Màrtir Vergós, son germà.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Pere Martyr de Vergós, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc de Montserrat, donzell, fill del quòndam mossèn Joan de Monserrat, 
donzella [sic] de la dita vegueria.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Francesc de Montserrat, és ensaculat con-
cordament mossèn Gaspar Rattera y de Yvorra.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Gaspar Rattera y de Yvorra, és enseculat 
concordament mossèn Gaspar de Olivó.
A xv de maig mdc, per mort de dit Gaspar de Olivó, és enseculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Joan de Montserrat, donzell.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Joan de Montserrat de hoydor en deputat, 
és enseculat conforme lo nou redrés mossèn Agustí de Yvorra.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Agustí de Yvorra, és enseculat concordament 
mossèn Gaspar Ferrer de Avinyó.
A xv de juliol mdcxi, per transferiment de dit mossèn Gaspar Ferrer y de Avinyó de oïdor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Miquel de Montserrat, donzell en dita vegueria 
domiciliat.

224. Les inscripcions del foli corresponen en realitat a la vegueria de Tàrrega.
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165r// Oydors de la vegaria de Urgell
Joan de Pinell.
A xviiii del mes de juliol any Mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Johan de Pinell, fou ensacu-
lat mossèn Guillem Ramon de Pons.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Guillem Ramon de Pons, fou 
enseculat a la sort Francesch de Pons.
A viii de noembre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Pons, fou enseculat 
concordament mossèn Onofre Ortís, senyor de Concabella.
A xviii de setembre mdlxxii, per mort del dit mossèn Honofre Ortiz, senyor de Concabella, 
ensecularen concordament mossèn Anthoni Çacosta.
A xxiii de noembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Antoni Çacosta, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Puigvert de Gravalosa, donzell.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit Pere Puigvert de Gravalosa, és enseculat concorda-
ment mossèn Nuri Joan de Ones, senyor del Coch de Rubió.

165v// Oydors de la vegaria de [Urgell]
Johan de Pons.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit mossèn Joan Ponç, fonch ensaculat mos-
sèn Joan Pons, fill seu.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn Joan de 
Pons, fou enseculat concordament mossèn Gispert de Pons, fill del dit mossèn Joan de Pons, 
senyor de Ribelles.
A xxvi del mes de octubre any mdlxviii, per mort del dit mossèn Gispert de Pons, fonc ense-
culat concordament mossèn Johan de Pons, son fill.
A xxiii de noembre any mdlxxiii, per mort de dit mossèn Joan de Pons, és enseculat concor-
dament mossèn Francesc Gispert de Pons, senyor de Monsonís.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Francesc Gispert de Pons, és ensaculat con- 
cordament mossèn Balthezar Pardina, senyor de Vernet.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Balthezar Pardina, és enseculat concordament 
mossèn Francesch Vilalba, donzell.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Francesc de Vilalba de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Joseph Miquel de Barthomeu y Despès, donzell, senyor de 
Florejacs.

166r// [Oïdors de la vegueria d’]Urgell
Luys Meca.
A x el mes de març any mil dii, per transferiment del dit mossèn Luys Meca en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch de Pons e de Perves.
A ii del mes de juliol mil dvi, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch de Pons e de Perves 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Joanot de Camporells.
A xi del mes d’abril any mil dxxxi, per mort del dit mossèn Joanot de Camporrells, fou ensacu-
lat per oydor concordablament mossèn Martí Joan Meca.
A xiii de janer mdxxxii, per puiament del dit mossèn Martí Joan Meca en deputat, fonch ensa-
culat concordablament mossèn Onofre de Alentorn, senyor de Seró.
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A xii de setembre any mdxxxvii, per transferiment del dit mossèn Onofre de Alentorn de 
oydor en deputat, concordament fou enseculat mossèn Michel Dezbrull.
A xiii de octubre any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Michel Dezbrull, concordament fou 
enseculat mossèn Ferrando de Vergós, senyor de Cabanabona.
A xxxi de agost mdlxxiiii, per mort de dit Ferrando de Vergós, és enseculat concordament 
mossèn Joan Soldevila, senyor del terme de Moller.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Joan Soldevila, és enseculat conforme lo nou re-
drés mossèn Gispert de Pons, senyor de Ribelles.
A xv de maig mdcvi, per transferiment de dit mossèn Gispert de Pons de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Sadurní de Òdena y de Peramola.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Sadurní de Òdena, és enseculat concordament 
mossèn Hysidoro de Aguilar.

166v// Oydors de la vegaria de Camprodon
Pere Dezbach, donzell.
Lo derrer del mes de Ffabrer mil dviiii, per mort del dit mossèn Pere Dezbach, donzell, fou 
ensaculat per oydor mossèn Miquel de Montagut, de les Preses.
Lo primer del mes de ffebrer any mdxviii, per transferiment del dit mossèn Miquel de Monta-
gut en deputat, fou ensaculat a sort mossèn Pere Bach de Rocabruna.
A xviiii de juliol mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Bac de Rocabruna, fou ensaculat a 
la sort mossèn Anthoni Dezcall.
A xvii de setembre mdlxviiii, per mort de dit mossèn Anthoni Dezcall, fonch enseculat con-
cordament mossèn Francesc Dezcall, son fill.
A xvi de febrer mdlxxiii, per mort de dit mossèn Francesc Descall, fou enseculat concorda-
ment mossèn Antoni Roset, donzell.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit mossèn Antoni Roset de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Joan Baptista de Gallinés.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Joan Baptista de Gallinés, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mossèn Joan Almera y de Bianya.225

167v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Galceran Carbó.
A xviiii del mes de ffebrer any mil D e hu, per mort del dit mossèn Galceran Carbó, fou ensa-
culat per deputat mossèn Guillem Ramon Dezsoler, ciutedà.
A xxvii de març any mdxx, per mort del dit mossèn Guillem Ramon Dezsoler, fonch ensaculat 
mossèn Antich Cornet.
A xviiii de setembre mdlii, per mort del dit mossèn Antich Cornet, fou enseculat concorda-
ment misser Hierònym Sunyer.
A ii del mes de juny del any mdlxvii, per mort del dit misser Hierònim Sunyer, fonc enseculat 
concordament mossèn Francesc Amat.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit mossèn Francesc Amat, enseculen concordament misser 
Miquel Ferreró.

225. A continuació, el foli 167r apareix buit.
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A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mudament de stament de dit misser Miquel Ferreró de reyal 
en militar, és ensaculat concordament mossèn Joseph de Ferrera, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Joseph de Ferrera, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Joan Pau Bonet, ciutedà.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Joan Pau Bonet, és enseculat segons forma del nou 
redrés misser Baltesar Morell, doctor en drets.

168r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Guillem Ramon Dezvalls.
A iii del mes de ffabrer any mil d, per mort del dit mossèn Guillem Ramon Dezvalls, fou ensa-
culat per deputat mossèn Bernat Dusay, ciutadà.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Bernat Dusay, fonch ensacu-
lat mossèn Guillem Jordà, ciutedà.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Guillem Jordà, fou enseculat a la sort 
mossèn Galceran Carbó Salzet y Ombau, menor de dies.
A xxviiii del mes de abril any mdlxviii, per mort de dit mossèn Galceran Carbó, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Onofre de Marimon.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Honofre de Marimon, fonch inseculat concordament 
mestre Hierònym Magarola, doctor en medecina.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit mestre Hierònym Magarola, és ensaculat concor- 
dament segons forma del nou redrés misser Federic Cornet, doctor en drets, ciutedà de Bar- 
celona.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de estament de misser Federich Cornet de real en 
militar, és enseculat concordament mossèn Guillem Onofre Fàbregues, ciutadà.
A xv de maig mdc, per mort de dit Guillem Onofre Fàbregues, és enseculat concordament con-
forme lo nou redrés mossèn Jaume Bru, ciutadà.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Jaume Bru, és enseculat concordament misser 
Jaume Aymerich.

168v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Guillem Oliver.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Guillem Oliver, ciutedà de Bar-
celona, fou ensaculat per deputat mossèn Ffrancesch Buçot, ciutedà.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit Ffrancesch Buçot, fou ensaculat misser 
Ffrancesch Ubach, doctor.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit misser Francesch Ubac, fou enseculat concor-
dament misser Barthomeu Martí.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mudament de stament del dit misser Barthomeu Martí de 
real en militar, fou enseculat concordament misser Pere Michel Carbonell.
A xiii del mes de abril any mdlxiiii, per mort del dit misser Pere Miquel Carbonell, fonc ense-
culat concordament mossèn Mique[l] Bastida.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Miquel Bastida, és ensaculat concordament mossèn 
Bernat Taverner, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudar de estament lo dit mossèn Bernat Tavarner de real en 
militar, és enseculat concordament misser Hierònym Guialmar, doctor en drets, ciutadà.
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A xv de maig mdc, per mort de dit misser Hierònym Guialmar, és enseculat conforme lo nou 
redrés misser Steve Monfar y Sorts, ciutadà.

169r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Ramon Marquet.
Lo derrer die del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Ramon Mar-
quet, ciutedà de Barcelona, fou ensaculat per deputat mossèn Dionís Pau.
A viiii de juny mdxviii, per mort del dit Dionís Pau, fou ensaculat mossèn Jaumot Bastida, 
ciutadà.
A viii del mes de agost any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Jaumot Bastida, fonch ensacu-
lat concordablament mossèn Pere Galceran de Coromines.
A xiiii del mes de dehembre any mdxxxv, per mort del dit mossèn Pere Galceran de Coromi-
nes, a sort fonc ensaculat misser Michel Quintana, doctor en quiscun dret.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mudament de stament del dit misser Miquel 
Quintana de real en militar, fou enseculat concordament mossèn Galceran Junyent.
A xxii de octubre mdlxxii, per mort del dit mossèn Galceran de Junyent, fou enseculat concor-
dament misser Joan Amell, doctor en drets, ciutadà de Barcelona.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit misser Joan Amell, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés misser Jaume Pineda, doctor en drets.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit misser Jaume Pineda, los senyors deputats enseculen 
concordament mossèn Joan Serinyana, ciutadà.

169v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Bernat Çapila.
A tres del mes de desembre any mdxvi, per mort del dit mossèn Bernat Çapila, ciutadà de Bar-
celona, fou ensaculat mossèn Galceran Lull.
A iiii del mes de juny any mil dxxxv, per quant lo dit mossèn Galceran Lull ha mudat de sta-
ment perquè s’és fet cavaller, fonch ensaculat misser Joan Quintana, doctor, ciutadà de la dita 
ciutat, per deputat del dit braç real.
A viii d’agost mdxxxxvii, per mort del dit misser Joan Quintana, fou enseculat a la sort mossèn 
Pere Joan Roig òlim Soler.
A xxvi del mes d’abril any mdlxi, per mort del dit mossèn Pere Joan Roig òlim de Soler, fou 
enseculat concordament mossèn Joan Miquel Pol.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Joan Miquel Pol, és ensaculat concordament segons 
forma del nou red[r]és mossèn Joan Miquel Çarrovira, fill de misser Miquel.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit misser Joan Miquel Çarrovira, és enseculat concorda-
ment misser Pau Benet Cabrer.

170r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Bernat Miquel.
A iii del mes de janer any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Bernat Miquel, ciutedà 
de Barchinona, fou ensaculat per deputat mossèn Gaspar Vilana, ciutedà.
A xvii del mes de deembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Gaspar Vilana, fou ensaculat 
per deputat mossèn Loys Gibert.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Luys Gibert, fou ensecullat a la sort 
mossèn Parot Salaverdenya.
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A xxxi de janer mdlxxviii, per mort de dit mossèn Perot Salavardenya, és ensaculat concorda-
ment misser Francesc Simon Ferrer, doctor en drets, ciutedà.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mudament de stament de dit misser Francesc Symon Ferrer 
de reyal en militar, és ensaculat concordament misser Miquel Pomet, doctor en drets.
A xv de maig mdcx, per mort de dit misser Miquel Pomet, és enseculat concordament mestre 
Archàngel Queralt, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mestre Archàngel Queralt, és enseculat concordament 
mestre Jaume Ortoneda, doctor en medicina.

170v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancí de Busquets.
A viii del mes de maig any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Ffrancí de Busquets, 
fou ensaculat per deputat mossèn Ffrancesch Buçot de Citges.
A xxviii del mes de maig any Mil dxxx, per mort del dit mossèn Francesch Bussot de Citges, 
fonch ensaculat mossèn Ramon Durall.
A xxiiii de janer any mdliiii, per mort del dit mossèn Ramon Durall, fou enseculat concorda-
ment mossèn Luys Gibert.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Luís Gibert, és ensaculat concordament misser 
Pere Montserrat, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de dit misser Pere Montserrat, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Hierònym Fivaller, ciutedà, doctor en drets.

171r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Pere de Conomines.
A xviiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere de Conomines, 
fou ensaculat per deputat mossèn Bernat Cever Çapila.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Bernat Sever Çapila, fonc en-
saculat mossèn Jaume de Navell.
A xiii de maig any mdxxxiiii, per mort del dit Jaume de Navell, fonch concordablament ensa-
culat mossèn Cristòfol Ramon Çarrovira, ciutadà de dita ciutat.
A xxv de setembre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Christòfol Ramon Çarrovira, fou 
enseculat concordament misser Anthoni Puigvert.
A xxviiii del mes de abril any mdlxviii, per mort del dit misser Antoni Puigvert, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Miquel Àngell de Mitiavila.
A xxvii de juliol any mdlxviiii, per mudament del sit mossèn Miquel Àngell de Mitiavila del 
stament real en militar per ésser-se fet noble, enseculen concordament mossèn Jaume d’Oms.
A iii de setembre mdlxxvii, per mort de dit mossèn Jaume Doms, és ensaculat concordament 
misser Magí Pelegrí, doctor en drets.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mort de dit misser Magí Pelegrí, és ensaculat concordament 
mossèn Phederic Rotig y de Soler.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Federic Rotig y de Soler, és ensaculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Leu, ciutedà de Barcelona.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Gaspar Leu, és enseculat segons forma del nou 
redrés misser Joan Aroles, doctor en drets.
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171v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Pere Buçot.
A xvii del mes de octubre any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Buçot, fou 
ensaculat per deputat mossèn Jaume de Navel.
A xxvi del mes de ffebrer any mil dxii, per mort del dit mossèn Jaume de Navel, fou ensaculat 
a sort mossèn Joanot Deztorrent.
A xxvi de març mdl, per mort del dit mossèn Joanot Desztorrent, fou enseculat concordament 
mossèn Jaume Joan Çapila.
A xviii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Jaume Joan Çapila, fonc inse-
culat a la sort mossèn Enrich Terré de Picalqués, menor.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Henric Terré, és ensaculat concordament 
misser Jaume Pau Janer, doctor en drets.
A xv de juliol mdcviii, per mort de misser Jaume Pau Janer, és enseculat concordament mestre 
Bernat Berenguerí, doctor en drets.

172r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Johan Dusay.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per mort del dit micer Johan Dusay, fou ensaculat per 
deputat mossèn Joan Carles Bellafilla.
A xx de febrer any mil dxxii, per mort del dit mossèn Joan Carles Bellafilla, fou ensaculat  
per deputat micer Vicenç Gibert.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit micer Vicens Gibert, fonch ensaculat 
mossèn Galceran Marquet.
A v del mes de març any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Galceran Marquet, fou enseculat 
concordament misser Francesch Albanell.
A xxviiii del mes de maig del any mdlxv, per mort del dit misser Francesc Albanell, fonc ense-
culat concordament mossèn Miquel d’Oms.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel d’Oms, és ensaculat concordament 
misser Christòphol Fumaz y Desplà.

172v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Micer Jacme Deztorrent.
A xxviii del mes de noembre any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit micer Jaume Deztor-
rent, fou ensaculat per deputat mossèn Rafel Anglès.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Rafel Anglès, fou ensaculat per 
deputat mossèn Pere Miquel de Malla.
A xviii de febrer any mdxx, per mudament de stament de ciutadà fet per lo dit Pere Miquel de 
Malla en militar, fou ensaculat en aquest loch mossèn Miquel Ros.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Miquel Ros, fonch ensaculat 
mossèn Francesch Bosch, de Vilassar.
A tres del mes de fabrer mdlii, per mort del dit mossèn Francesch Bosch, fou enseculat concor-
dament mestre Francesch Osset, doctor en medecina.
A xxviiii de octubre mdlxxv, per mort de dit mestre Francesc Osset, és ensaculat concorda-
ment mossèn Jaume Joan Gener, ciutedà.
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A xxxi de juliol mdlxxxi, per mort de dit mossèn Jaume Joan Gener, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc Terré de Picalquers, ciutedà.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Francesc Terré, és enseculat concordament mis-
ser Joan Baptista Lorens.

173r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Jacme de Gualbes.
A xxvii del mes de juliol any mil dx, per mort del dit Jaume de Gualbes, fou ensaculat per de-
putat mossèn Ffrancesch Ballester.
A xv del mes de febrer any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Francesch Ballester, fonch en-
saculat mossèn Guillem Ramon Dezsoler, ciutedà.
A xx del mes de dehembre any mdliiii, per mort del dit mossèn Guillerm Ramon Soler, fou 
enseculat concordament mossèn Galceran Rovira, ciutedà.
A v del mes de satembre del any mdlxv, per mort del dit mossèn Galceran Rovira, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Nicolau Dezvalls.
A xvi de octubre mdlxxvii, per mort de dit Nicholau Desvalls, ensaculen concordament mos-
sèn Ferrando de Mitjavila, ciutedà.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Ferrando de Mitjavila, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Cebrià Caralps, ciutadà.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Cebrià Caralps, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Francesch Tristany.

173v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Baltesar de Gualbes.
A xx del mes de juliol any mil diii, per mort del dit mossèn Baltesar de Gualbes, fou ensaculat 
per deputat mossèn Miquel Soler.
A xviiii de juliol any mdxxi, per mort del dit mossèn Miquel Soler, fou ensaculat misser Stheve 
Salaverdenya.
A xvi del mes de dehembre any mdxxxxv, per mort del dit misser Steve Salaverdenya, fou en-
seculat concordament mossèn Enrich Michel Tarré de Picalqués.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit Enric Miquel Terré de Picalquers, és ensaculat 
concordament mossèn Perot Amat.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Perot Amat, és insiculat concordament segons for-
ma del nou redrés mossèn Miquel Doms, menor.
A xv de maig mdc, per haver mudat de estament dit mossèn Miquel Doms de real en militar, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés misser Pau Moet, doctor en drets.

174r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Joan Ros.
A xviiii del mes de octubre any mil D e hu, per mort del dit mossèn Joan Ros, fou ensaculat per 
deputat micer Pere Jaume Botaller.
A xviiii del mes de desembre mdxvii, per mort del dit misser Pere Jaume Botaller, fonch ensa-
culat a sort miçer Ffelip de Ferrera.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mort del dit misser Felip de Farrera, fou enseculat concor-
dament mossèn Felip de Farrera, ciutedà, son fill.
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A xxvi del mes de octubre any mdlviii, per mort del dit mossèn Felip de Farrera, fonc enseculat 
concordament misser Steve Riusech.
A xxvi del mes de abril de l’any mdlxiiii, per mort del dit misser Steve Riusec, fonc enseculat 
concordament mossèn Berenguer Çapila.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Berenguer Çapila, fonch enseculat concordament mes-
tre Francesch Castelló, doctor en medecina.
A viii de juny mdlxxvii, per mort de dit mestre Francesc Castelló, és ensaculat concordament 
misser Joan Xicot, doctor en drets, maior de dies.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit misser Joan Xicot, és ensaculat concorda- 
ment misser Jaume Dalmau, doctor en drets.

174v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Jacme Ros.
Lo primer del mes de abril any mil diiii, per mort del dit mossèn Jaume Ros, fou ensaculat per 
deputat micer Romeu Amat.
A xiii del mes de juliol any mil diiii, per mort del dit micer Romeu Amat, fou ensaculat per de-
putat micer Luys Salgueda.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit micer Luys Salgueda, fou ensaculat per 
deputat mossèn Ffrancesch Johan Gerona, ciutedà.
A viiii del mes de agost any mil dviii, per mort del dit mossèn Ffrancesch Johan Gerona, fou 
ensaculat per deputat mossèn Johan de Gualbes.
Lo primer del mes de setembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Joan de Gualbes, fonch 
ensaculat mossèn Joan Miquel de Bellafilla, ciutedà.
A xxvii de agost mdlv, per mudament de stament del dit mossèn Joan Miquel Bellafilla de real 
en militar, fou enseculat concordament misser Ambròs Ollés.
A xviii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort del dit misser Ambròs Ollers, fonch inseculat 
a la sort mossèn Miquel Joan de Junyent.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Joan de Junyent, és ensaculat 
concordament misser Miquel Quintana, doctor del reyal Consell Criminal.
A xv de juliol mdlxxxx, per mudament de dit misser Miquel Quintana de stament laic en 
ecclesiàstic, ensaculen concordament mossèn Joan Dusay.

175r// [Diputats de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Berenguer de Junyent.
A xxii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Berenguer de Junyent, 
fou ensaculat per deputat mossèn Berenguer Monmany.
Lo derrer del mes de juliol any mil diiii, per mort del dit mossèn Berenguer Monmany, fou 
ensaculat per deputat micer Johan Ribalter, doctor en leys.
A xxi del mes de maig any mil dv, per mort del dit micer Joan Ribalter, doctor en leys, fou en-
saculat per deputat micer Johan Lonch.
Lo darrer del mes ffebrer any mil dviiii, per mort del dit micer Johan Lonch, fou ensaculat per 
deputat mossèn Karles Setantí.
A xvii de deembre any mil dxxiii, per mort del dit Carles Setantí, fou ensaculat micer Ramon 
Çarovira.
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A xxx del mes de juliol any mil dxxiiii, per mort del dit misser Ramon Çarrovira, fou ensaculat 
concordablament misser Romeu de Ollers.
A xx de març any mdxxxviiii, per mort del dit misser Romeu de Ollers, concordament fou 
enseculat misser Luys Vilana.
A xxvii de agost mdlv, per mort del dit misser Luys Vilana, fou enseculat concordament misser 
Josef Montaner.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit misser Joseph Montaner, és ensaculat concorda-
ment misser Joan Puigvert, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Joan Puigvert, és ensaculat concordament mos-
sèn Joseph Maduxer.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per haver mudat de estament dit mossèn Josef Maduxer de real en 
militar, és enseculat concordament misser Pere Aymerich, doctor en drets.
A xiiii de agost mdcxii, per mort de dit misser Pere Aymerich, és enseculat concordament 
misser Pere Boix, doctor en drets.

175v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Johan Lull.
A vii del mes de agost any mil dx, per mort del dit mossèn Johan Lull, fou ensaculat per deputat 
mossèn Johan Àngel Dezpuig.
A vi del mes de ffebrer any mil dxi, per mort del dit mossèn Joan Àngel Dezpuig, fou ensaculat 
per deputat mossèn Johan Benet Ros.
A xv de abril any mdxviii, per mort de mossèn Benet Johan Ros predit, fonch ensaculat a sort 
mossèn Pere Benet Squerit, ciutadà de Barcelona.
A xxxi de gener any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Pere Benet Squerit, fonch ensaculat 
mossèn Francesch Stela.
A xx del mes de març any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Stela, fonc enseculat y 
tret a sort mossèn Michel Salgueda, ciutedà de Barcelona.
A vii de abril mdlxxviiii, per mort de dit Miquel Salgueda, és ensaculat concordament mossèn 
Conrat Doms, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Conrat Doms, és ensaculat conforme lo nou redrés 
misser Salvador Pi, doctor en drets.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit misser Salvador Pi, és enseculat conforme lo nou redrés 
misser Pere Ayllà, doctor en drets.

176r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Ffrancí Setantí.
A v del mes de març any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Ffrancí Setantí, fou ensacu-
lat per deputat Johan Dezvalls.
Lo primer del mes de ffebrer any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Johan Dezvalls,  
fou ensaculat per deputat mossèn Ffrancí de Marimon, fill de mossèn Johan Marimon, del 
Born.
A xxii del mes de març any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Francí de Marimon, fonch en-
saculat per deputat mossèn Valentí Gibert.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Valentí Gibert, fou ensaculat 
mossèn Berenguer Çarrocha de Massanet.
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A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Berenguer Çarroca de Massa-
net, fonch ensaculat mossèn Àngel Bastida.
A v del mes de desembre del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Àngel Bastida, fonc ensecu- 
lat concordament mossèn Pere Barnat Codina.
A xvii de setembre mdlxviiii, per mort de dit mossèn Pere Bernat Codina, fonch enseculat 
concordament mossèn Joan Làtzer de Puigdepons.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Joan Làtzer de Puigdepons, és ensaculat concor-
dament misser Miquel Çarrovira.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit misser Miquel Çarrovira, és enseculat conforme lo nou 
redrés mossèn Pau Puigianer, ciutadà.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit Pau Puigjaner, és enseculat concordament misser Hierò-
nim Ollers, ciutedà de Barcelona, doctor en drets.

176v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancí de Vallseca.
A x del mes de noembre any mdxvii, per mort del dit mossèn Ffrancí de Vallseca, fou ensaculat 
en deputat mossèn Jaume de Vernigal.
A xiiii del mes de febrer any mdxxi, per mort del dit mossèn Jaume Vernigal, fou ensaculat 
misser Martí Joan Sunyer.
A xxiii del mes de dehembre any mdxxxvi, per mort del dit misser Martí Joan Sunyer, fou 
enseculat mossèn Luys Setantí, ciutedà de Barcelona, fill de mossèn Carles Setantí, quòndam 
ciutedà.
A xxvi de febrer mdlxxiiii, per mort del dit Luís Setantí, és enseculat concordament mossèn 
Phederic Vilana, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per aver mudat de estament dit mossèn Federich Vilana de real en 
militar, és enseculat concordament misser Josef Ylla, doctor en drets.

177r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Garau de Vallseca.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Garau de Vallseca, fou ensaculat 
per deputat mossèn Johan Pujades.
A viii del mes de juny any mdxviiii, per haver mudat son stament lo dit mosssèn Joan Pujades 
per ésser-se fet cavaller, fou ensaculat ab concòrdia mossèn Galceran Carbó Salzet Ombau, 
ciutadà.
A xxi de març any mdli, per mort del dit mossèn Galceran Carbó, fou enseculat a la sort mossèn 
Felip de Farrera, ciutedà.
A vi de juliol mdli, haguda per nulla la dita enseculatió feta del dit mossèn Felip de Farrera, qui 
ia ere enseculat per a deputat, fou enseculat concordament, per mort del dit mossèn Galceran 
Carbó Salzet y Onbau, misser Joan Agostí Gallart.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mudament de stament del dit misser Joan Agostí 
Gallart de real en nobble, fonc enseculat a la sort misser Damià Osset.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit misser Damià Osset, és ensaculat concordament 
misser Pere Calvó, doctor en drets.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit misser Pere Calvó, és ensaculat concordament mos-
sèn Raphael Cervera.
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177v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Pere Lull.
A iii del mes de ffebrer mil Dxxxi, per mort del dit mossèn Pere Lull, fonch ensaculat concor-
dablament mossèn Joan Coll.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mudament de stament del dit mossèn Ioan Coll 
de real en militar faent-se noble, fou enseculat concordament mossèn Hierònym Farrer.
A xxv de setembre mdlxxiii, per mort de dit mossèn Hierònym Ferrer, fonch enseculat con-
cordament mossèn Luys Salgueda.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Luís Salgueda, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Hierònym Miquel.

178r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Ffrancesch Marquet.
A viii del mes de març mil dxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Marquet, fou ensaculat per 
deputat a sort micer Ffrancesch Vallseca, doctor.
A viiii del mes de desembre any mdlvii, per mort del dit misser Francesch Vallseca, fonc ense-
culat concordament mossèn Guillem de Sanctcliment, ciutedà de Barcelona.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Guillem de Santcliment, és ensaculat conforme lo 
nou redrés mestre Joan Francesc Rossell, doctor en medicina.

178v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Galceran Cestrada.
A xviiii del mes de juliol any Mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Galceran Cestrada, fou en-
saculat mossèn Joanot de Ferrera.
A viii de noembre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Joanot de Farrera, fou enseculat con-
cordament misser Dionís Clariana.
A xvii del mes de satembre de l’any mdlx, per mort del dit misser Dionís Clariana, fonch ense-
culat concordament mestre Garau Boquet, doctor en medesina.
A xxxi de juliol mdlxxxvii, per mort de dit mestre Garau Boquet, és ensaculat concordament 
mestre Francesc Domingo, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mestre Francesc Domingo, és ensaculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés mossèn Pau Moradell.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de estament de dit mossèn Pau Moradell de real 
en militar, los senyors deputats y hoydors ensacularen concordament misser Felip Dimas Mon-
taner, doctor en drets.

179r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Rafel Romeu.
A xxvi del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Rafel Romeu, fou ensaculat per 
deputat mossèn Pere Johan Vicens, ciutedà.
A xvii del mes de març any mdxviii, per mort del dit mossèn Pere Joan Vicens, fou ensaculat 
en deputat mossèn Romeu Lull.
A tres del mes de desembre mdxx, per mort del dit Romeu Lull, fonch ensaculat miçer Joan 
Miquel Bastida.
A xx del mes de febrer any mil dxxii, per mort del dit micer Johan Miquel Bastida, fou ensacu-
lat micer Geroni Dalmau.
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A xviiii de setembre mdxxxxviii, per mort del dit misser Hierònym Dalmau, fou enseculat 
concordament mossèn Joan Coma, ciutedà de Barcelona.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Joan Coma, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mestre Vicents Castelló, doctor en mediecina.

179v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Johan Berenguer Aguilar.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Berenguer Aguilar, fonch 
ensaculat mossèn Perot Fivaller.
A viiii del mes de octubre any mil dxxxiiii, per mort del dit mossèn Perot Fiveller, concorda-
blament fonch ensaculat mossèn Galceran Rovira, ciutedà.
A xxiii de noembre any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Galceran Rovira, fou enseculat 
concordament mossèn Luys Durall, ciutedà.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per mort del dit mossèn Luís Durall, fonch enseculat a la 
sort micer Miquel Farrer.
A xxx del mes de agost any mdlviiii, per renuntiatió del dit misser Miquel Farrer, doctor del 
real Consell, feta a xxvi del present mes en mans y poder dels senyors diputats, fonc enseculat 
a la sort misser Jaume Pocurull.
A xxxvii del mes de març any mdlxi, per mort del dit misser Jaume Pocurull, fonc enseculat a 
la sort misser Benet Farran.
A xvi de octubre mdlxxii, per mort de dit misser Benet Ferran, fonc enseculat concordament 
misser Pau Benet Preixana.
A xi de agost mdlxxxii, per mort de dit misser Pau Benet Prexana, és ensaculat concordament 
mossèn Joatchim de Settantí, ciutadà.
A xv de maig mdcx, per haver mudat de stament dit mossèn Joachim Setantí de real en noble, 
és enseculat concordament mossèn Francesc Bru, ciutadà.

180r// [Diputats de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Johan Çapila.
A vi del mes de juliol any mil dviii, per mort del dit mossèn Johan Çapila, fou ensaculat per 
deputat micer Perot Ferrer.
A xx de febrer any mil dxxii, per mort del dit micer Perot Ferrer, fou ensaculat per deputat 
micer Luís de Sanctcliment.
A xxiii de deembre mdxxxi, per mort del dit mossèn Sancliment, fonch ensaculat concorda-
blament miçer Perot Onofre Font, doctor en drets.
A viii del mes de agost any mdxxxxii, per mort del dit misser Pere Onofre Font, fou enseculat 
concordament mossèn Garau Marquet.
A xxviiii de fabrer mdlvi, per mort del dit Garau Marquet, fou enseculat concordament mos-
sèn Joan Luys Cornet.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Joan Luís Cornet, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Francesc Bonet, doctor en drets, ciutedà de Barcelona.

180v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Gabriel Sampsó.
A iii del mes de janer any mil dx, per mort del dit mossèn Gabriel Sampsó, fou ensaculat per 
deputat micer Johan Pasqual, doctor en leys.
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A xx del mes de març any mdxxxviiii, per mort del dit misser Joan Pasqual, concordament fou 
enseculat mossèn Jaume de Migevila, ciutedà.
A xxvii del mes de juliol any mdlxviiii, per mudament del dit mossèn Jaume de Mitiavila del 
stament real en militar per ésser-se fet nobble, ensecularen concordament mossèn Loís Dusay.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Luis Dusay, és ensaculat concordament mossèn 
Onofre de Ferrera, ciutadà.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Onofre de Ferrera, és ensaculat concorda-
ment mestre Onofre Burguera, doctor en medicina.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mudament de stament de dit mossèn Onophre Bruguera de 
reyal en militar, és ensaculat concordament misser Carlos de Ollers, ciutedà, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Carlos de Ollers, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Miquel Joan Bastida.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Miquel Joan Bastida, és enseculat concordament 
misser Luís Bertran, doctor en drets.

181r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Romeu Lull.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Romeu Lull, fou ensa-
culat per deputat mossèn Jaume Pau.
A v de desembre any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Jaume Pau, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Pere Joan de Sanctcliment, ciutadà.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Pere Ioan de Sanctcliment, fou 
enseculat a la sort mossèn Barthomeu Gironella, ciutedà.
A iiii de fabrer any mdxxxxxviiii, per mort del dit mossèn Barthomeu Gironella, fou enseculat 
concordament mossèn Joan Luys Lull.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit mossèn Joan Luís Lull, és ensaculat concorda-
ment misser Jaume Agostí, ciutedà.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit misser Jaume Agostí, és ensaculat concordament 
misser Antoni Olibà, ciutedà de Barcelona.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit misser Antoni Olibà, és enseculat conforme lo nou redrés 
mossèn Joachim Montalt, ciutadà.

181v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Joan de Migevila.
A xxviii del mes de noembre any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit mossèn Johan de Mi-
gevila, fou ensaculat per deputat mossèn Perot Miquel.
A viii del mes de gener any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Perot Miquel, fonch ensaculat 
en aquest loch micer Anthoni Piquer, doctor en leys, ciutadà de Barcelona.
A xxx del mes de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit misser Anthoni Piquer, fou ensecu-
lat a la sort misser Francesch Salaverdenya, doctor en leys.
A xxxi de juliol mdlxxii, per mort de dit misser Francesc Salvardenya, fonch enseculat concor-
dament misser Francesch Sans, doctor en drets, ciutadà de Barcelona.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mudament de stament de dit misser Francesc Sans de reyal en 
militar, és ensaculat concordament misser Joseph Dalmau, doctor en drets.
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182r// [Diputats de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Pere Deztorrent.
A tres del mes de octubre any mdxvii, per mort del dit mossèn Pere Deztorrent, fonch ensaculat 
per deputat micer Ffrancesch Solzina, doctor en quiscun dret.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per mort del dit micer Francesch Solzina, fonch en-
saculat per deputat concordablament mossèn Steve Çapila, ciutadà.
A xii d’agost mdxxxi, per mort del dit mossèn Steve Çapila, fonch ensaculat concordablament 
mossèn Jonot Àngell Dezpuig y Ferrer, del matex estament.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Joan Àngel Dezpuig y Farrer, fonc 
enseculat concordament mossèn Galceran de Navell.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Galceran de Navel, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Domingo Campamar.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit Domingo Campamar, és ensaculat concordament 
mossèn Raphael Balcells, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, és ensaculat de nou lo dit mossèn Rafel Balcells, ciutadà, concor-
dament.

182v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Pere Girgós.
A xiii de noembre any mdxxv, per mort del dit mossèn Pere Girgós, fonch ensaculat mossèn 
Miquel de Vallseca, per deputat.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Miquel de Vallsecca, fonch enseculat concordament 
misser Francesc Çaragossa, doctor en drets.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Francesc Çaragossa, és enseculat concorda- 
ment mossèn Jaume Luc, ciutedà.

183r// [Diputats de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Johan de Marimon.
A xi del mes de deembre any mil D e hu, per mort del dit mossèn Johan de Marimon, fou ensa-
culat per deputat mossèn Ffrancí Alegre.
A vi del mes de juliol any mil dviii, per mort del dit mossèn Ffrancí Alegre, fou ensaculat per 
deputat mossèn Bertran Dezvalls.
A xv de abril mdxxxviii, per mort del dit Bartran Dezvalls, concordament fou enseculat misser 
Martí Ioan Tarré, doctor en leys.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per mort del dit misser Martí Ioan Tarré, concordament fou 
enseculat misser Francesch Muntaner, doctor en leys del real Consell.
A ii de matig mdlxxiii, per mudament de stament de dit misser Muntaner, ara ecclesiàstic y 
real canceller, fonc enseculat concordament misser Joan Raphel Masnovell, doctor en leys.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mudament de stament de dit misser Raphel Joan Manovell de 
reyal en militar, és ensaculat concordament misser Joan Castelló, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per mudament de estament de dit misser Joan Castelló de reyal en 
militar, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Alexandre Cordelles.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de estament de dit mossèn Alexandre Corde- 
lles de real en nobble, és enseculat concordament mestre Hierony Mediona, doctor en me- 
decina.
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A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Hierony Mediona, és enseculat concordament 
conforme al nou redrés mossèn Miquel Montserrat Grau.

183v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancesch Santiust.
A xiii del mes de noembre any mil dxxv, per mort del dit mossèn Francesch Sanctiust, fonch 
ensaculat mossèn Francesch Terré de Picalqués.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per mort del dit mossèn Francesc Tarré de Picalqués, juxta for-
ma de la letra de la Cort celebrada en Monçó en lo any dxxxvii, fonc enseculat y descrit mossèn 
Francesch Amat, ciutedà de Barcelona.
A xxx del mes de octubre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Francesch Amat, fonch 
enseculat concordament mossèn Guillem Ramon Dezvalls.
A xxi del mes de juliol del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Guillem Ramon Dezvalls, 
fonc enseculat concordamet misser Francesc Fort, doctor en drets.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mudament de stament de dit misser Francesc Fort de reyal en 
militar, és ensaculat concordament misser Thomàs Carrera, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit misser Thomàs Carrera, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Julià de Navel, ciutedà de Barcelona.

184r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Johan Bastida.
A xx del mes de febrer any mil dxxii, per mort del dit mossèn Johan Bastida, fonch ensaculat 
mossèn Gaspar Terré de Picalqués.
A xii del mes de març de l’any mil dxxv, per mort del dit mossèn Gaspar Terré, fou ensaculat 
en deputat micer Bernat Vilana.
A ii del mes de abril de l’any mdlx, per mort del dit misser Bernat Vilana, fonc enseculat con-
cordament mossèn Joan Valentí de Farrera.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Joan Valentí de Ferrera, és ensaculat concordament 
misser Hyerònim Mollet, doctor en drets.
A xi de agost mdlxxxii, per mort de dit misser Hierònym Mollet, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Cornet, ciutadà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de stament de dit mossèn Francesc Cornet de real 
en militar, és enseculat concordament misser Lorens Jover, doctor en drets.

184v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Arnau Durall.
A xiiii de febrer mdxxi, per mort del dit mossèn Arnau Durall, fou ensaculat mossèn Pere Ra-
mon Vicens de Sanctmanat.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per quant lo dit Pere Ramon Vicens de Sanctmenat és 
stat fet cavaller mutant d’aquest stament a militar, fou ensaculat en aquest loch micer Francesch 
Romeu, juriste.
A vi de març any mdliiii, per mort del dit misser Francesch Romeu, fou enseculat concorda-
ment misser Francesch Balle, doctor en lleis.
Al primer de marts mdlxxviii, per mort de dit misser Francesc Balle, és ensaculat concorda-
ment mossèn Gaspar Font y de Ferrera.
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A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Gaspar Font y de Ferrera, és ensaculat segons forma 
del nou redrés mestre Bernat Caxanes, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mestre Bernat Caxanes, és enseculat conforme lo nou re-
drés mossèn Bernat Romeu, ciutadà.

185r// [Diputats de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Andreu Solzina.
A ii del mes de juny any mil d, per mort del dit micer Andreu Solzina, fou ensaculat per deputat 
mossèn Felip de Ferreres.
A xv del mes de setembre any mil dviiii, per mort del dit mossèn Felip de Ferreres, fou ensacu-
lat per deputat mossèn Baltesar de Gualbes.
A xxi del mes de juliol any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Baltesar de Gualbes, fonch 
ensaculat a sort micer Bernat Ribalter, doctor en leys.
A xii de juliol any mdxxxxii, per mort del dit misser Barnat Ribalter, fou enseculat a sort misser 
Joan Grimosachs, mestre en medecina.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit mestre Grimosacs, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Pere Serra, doctor en drets.

185v// Deputats de la ciutat de [Barcelona]
Micer Hierònim Albanell.
A xii del mes de març any mil dv, per mort del dit micer Hierònym Albanell, fou ensaculat per 
deputat micer Hierònim Coll, doctor.
A v de juny mdxxxxiii, per mudament d’estament del dit misser Hierònym Coll en lo stament 
militar per ésser stat fet noble, fou enseculat concordament misser Steve Navés, doctor en leys.
A viiii de janer mdliii, per mudament d’estament del dit misser Steve Navés, qui s’és fet militar, 
ensecularen concordament misser Miquel Terçà, menor, doctor en lleis.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per mudament de stament de dit misser Miquel Terçà de reyal en 
militar, és ensaculat concordament misser Jaume Mir, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Jaume Mir, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Gaspar Montaner.

186r// [Diputats de la ciutat de] Barçelona
Micer Johan May.
A xv del mes de janer any mil dvi, per mort del dit micer Johan May, fou ensaculat per deputat 
micer Domingo Boffill.
A xxiii del mes de maig mil dxiii, per mort del dit micer Domingo Boffill, fou ensaculat per 
deputat a sort micer Guillem Jordà, doctor en quiscun dret.
A xxvi de agost mdxviii, per mort del dit misser Guillem Jordà, fonch ensaculat mossèn Jordi 
Benet de Marimon en deputat.
A xx de març any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Jordi Benet de Marimon, concordament 
fou enseculat mossèn Matheu Sancliment.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mudament del dit mossèn Matheu de Sancliment del sta-
ment real en militar, fou enseculat concordament misser Steve Puig, doctor en leys, ciutedà de 
Barcelona.
A dos de juny mdxxxxviii, per mudament del dit misser Steve Puig del stament real en militar, 
fou enseculat a la sort misser Ivo de Gualbes.
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A xiii de noembre mdlv, per mort del dit mossèn Ivo de Gualbes, fou enseculat concordament 
mossèn Pere Farreres.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Pere Farreres, és enseculat concordement conforme 
lo nou redrés misser Miquel Llavaneres, doctor en drets.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit misser Llavaneres, és enseculat concordament mossèn 
Joan Francesc Codina, ciutadà.

186v// Deputats de la ciutat de Barçelona
Micer Ffrancesch Franch.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per mort del dit misser Francesch Franc, fonch ensaculat 
concordablament mossèn Johan Miquel Pol.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Joan Michel Pol, fou ense-
culat concordament mossèn Francesch Grau.
A v del mes de satembre del any mdlxv, per mort del dit mossèn Francesch Grau, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Jaume Vila.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit mossèn Jaume Vila, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan Benet Codina, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Joan Benet Codina, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mossèn Hierònym Vila, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de stament de dit mossèn Hieroni Vila de real en 
noble, és enseculat concordament misser Pere Amell, doctor en drets, ciutadà.
A xv de maig mdcvii, per haver mudat de stament de real en ecclesiàstic dit misser Pere Amell, 
és enseculat concordament mossèn Miquel Spano, ciutedà.

187r// Deputats de la ciutat de Leyda
Mossèn Vicens Navarra.
A xviiii del mes de ffebrer any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Vicens Navarra, fou 
ensaculat per deputat mossèn Johan Serra.
A xiii del mes de noembre any mil dxxv, per mort del dit mossèn Johan Serra, fonch ensaculat 
micer Jordi Johan Aler en deputat.
A xii de setembre any mdxxxiii, per mort del dit miçer Aler, fonch ensaculat concordablement 
mossèn Miquel Joan Botella, ciutedà de dita ciutat.
A xxii del mes de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Michel Ioan Botella, fou 
enseculat a la sort mossèn Melchior Monyós.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Melchior Monyós, és ensaculat concor-
dament mestre Guillem Noguers, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mestre Guillem Nogués, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Joseph Benac.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Joseph Benac, és enseculat concordament mossèn 
Nicholau Soquet, ciutedà de Leyda.

187v// Deputats de la ciutat de [Lleida]
Micer Vicens Orrit.
Lo primer del mes de juliol de l’any mil dxxv, per mort del dit micer Vicens Orrit, fonch ensa-
culat en aquest lloch concordablament mossèn Steve Botella.
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A xxvii de febrer mdxxxv, per mort del dit mossèn Steve Botella, concordablement fonch in-
saculat mossèn Francesch Mongay, ciutedà de dita ciutat.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per mudament de stament del dit mossèn Francesch Mongay de 
real en militar, concordament fou enseculat misser Nadal Ciurana, ciutedà de Leyda.
A xxvii de mars mdlxxi, per mort de dit micer Nadal Ciurana, qui morí deputat real, fonc in-
seculat concordament misser Baltazar del Pla y Fumàs.
A xviii de juliol any mdlxxii, lo dit misser Baltazar del Pla y Fumàs fonch desenseculat, per ço 
que en la habilitació qu·es féu a xxviii de mars mdlxxi per la extractió del magnífic misser Joan 
Perpinyà, vuy deputat real, consta que ere natural del lloch de Benavarri, en lo qual no·s paguen 
los drets del General, y per ço no fonch la hora habilitat segons la constitutió del any mdxxxiiii, 
capítol iii. Y en lloch de aquell fonch inseculat a la sort Matheu Mongay.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de mossèn Matheu Mongay, és ensaculat segons forma del 
nou redrés mossèn Philip Aguiló.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Philip Aguiló, és ensaculat concordament 
misser Miquel Ribes, doctor en drets.
A xv de maig mdci, per quant lo dit misser Miquel Ribes és tornat en lo lloch de hoydor real de 
Leyda, ab sentèntia dels visitadors del General de ii de marc proppassat, y en virtut de dita sen-
tèntia lo present lloch vacca, és enseculat concordament segons forma del nou redrés misser 
Josef Sabata, doctor en drets.

188r// [Diputats de la ciutat de] Leyda
Mossèn Martí Johan Botella.
A viii del mes de març mil dxiiii, per mort del dit mossèn Martí Johan Botella, fou ensaculat 
concordablement micer Thomàs Torres.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit misser Pere Thomàs Torres, fonc en-
seculat cordament mestre Felip de Soldevila, metge.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per privatió del dit mestre Felip de Soldevila, fonc ense-
culat cordament misser Joan Torres, doctor en leys.
A xii de juny mdlxvi, per mort del dit misser Johan Torres, fonc enseculat concordament mis-
ser Francesc Botella.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit misser Francesc Botella, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Pere Ferruz, ciutedà de Leyda.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Pere Ferrús, és enseculat concordament 
mestre Melchior Pastor, doctor en medicina.

188v// Deputats de la ciutat de [Lleida]
Mossèn Pere Gomar.
A vi del mes de juliol any mil dviii, per mort del dit mossèn Pere Gomar, fou ensaculat per 
deputat micer Johan Sunyer.
Al primer de febrer mdxxxii, per mort del dit miçer Joan Sunyer, fonch ensaculat en son loch 
concordablament mossèn Pere Ciurana, ciutedà de dita ciutat de Leyda.
A viii de noembre any mdxxxii, per mort del dit mossèn Pere Ciurana, concordablement fonch 
ensaculat son fill mossèn Joan Ciurana.
A x de juny any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Joan Ciurana, fonch ensaculat concordable-
ment mossèn Miquel Soler, ciutedà de la dita ciutat de Leyda.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   267 20/03/15   09:07



268 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A xvii de setembre mdlxviiii, per mort de dit mossèn Miquel Soler, fonch enseculat concorda-
ment misser Agostí Calaf, doctor, ciutadà de Leyda.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit misser Agustí Calaf, és ensaculat conforme lo nou 
redrés mestre Antoni Ardió, doctor en medicina.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mestre Antoni Ardió, és enseculat concordament confor-
me al nou redrés misser Gaspar Sagarra.

189r// [Diputats de la ciutat de] Leyda
Mossèn Gispert Mateu.
A xxvii del mes de febrer any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Gispert Matheu, fou ensa-
culat micer Pere Arnau Gort.
A xiiii de febrer mdxxxiiii, per mutació de stament del dit micer Pere Arnau Gort, fet cavaller, 
concordablement insacularen misser Francí Morelló, doctor, ciutedà de Leyda.
A xiiii del mes de juny any mil dxxxv, per mort del dit micer Ffrancí Morelló, fonch ensaculat 
mossèn Miquel Remolins, ciutadà de la dita ciutat, per deputat del dit braç reyal de la dita ciutat 
de Leyda.
A xxviiii de maig mdxxxxviiii, per mort del dit Michel Remolins, fou enseculat concorda-
ment mestre Simó Pla, doctor en medecina.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mudament de stament de dit mestre Simon Pla de reyal en 
militar, és ensaculat concordament misser Joseph Crespo.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de dit misser Joseph Crespo, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Pere Stheve, doctor en drets, ciutedà de Leyda.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit misser Pere Steve, és ensaculat conforme lo nou re-
drés misser Marc Barbarà.
A xv de maig mdcx, per mort de dit misser March Barbarà, és enseculat concordament mossèn 
Joseph Pastor, ciutedà de Leyda.

189v// Deputats de la ciutat de [Lleida]
Mossèn Joan Romeu.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit mossèn Johan Romeu, fonch ensaculat 
mossèn Noffre Pou, ciutadà de Leyda.
A dos de octubre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Nofre Pou, ensacularen mossèn Mi-
quel Cerveró.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per mort del dit Miquel Cerveró, fonch ensaculat mossèn 
Miquel Voltor.
A xviii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Miquel Voltor, fonch inseculat 
a la sort misser Francesch Bafart.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de dit misser Francesc Bafart, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Luís Vilaplana, doctor en drets, ciutedà de Leyda.

190r// [Diputats de la ciutat de] Leyda
Micer Johan Rossell.
A xxx del mes de agost any mdx, per mort del dit micer Johan Rossell, fou ensaculat per deputat 
micer Miquel Johan Pastor.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit misser Michel Joan Pastor, fou enseculat con-
cordament misser Gaspar Bonet, doctor en leys, ciutedà de Leyda.
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A iii de agost any mdxxxxvi, per mort del dit misser Gaspar Bonet, fou enseculat concorda-
ment misser Parot Robió.
A viiii de janer any mdliii, per mudament de stament del dit misser Parot Robió, qui s’és fet 
militar, fou enseculat concordament misser Francesch Masquerell, doctor en leys.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit misser Francesc Mascarell, és ensaculat conforme 
lo nou redrés mestre Mathià Çabata, doctor en medicina.

190v// Deputats de la ciutat de [Girona]
Mossèn Guillem Sunyer.
A xxvii del mes de janer any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Guillem Sunyer, fou 
ensaculat per deputat mossèn Silvestre Llor.
Lo segon die del mes de deembre any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Silvestre Llor, 
fou ensaculat per deputat mossèn Ffrancesch Beuda, ciutedà.
A v del mes de noembre de l’any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Beuda, fou 
ensaculat per deputat mossèn Francesc de la Via, ciutadà.
A xxvii del mes de gener any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Francesch de la Via, fonch 
ensaculat mossèn Benet Cases, ciutadà de Gerona.
A xxx de octubre any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Benet Cases, fou enseculat a la sort 
misser Pere Cella.
A xxviii d’abril mdxxxxvii, per la inhabilitat del dit misser Pere Cella, fou enseculat a la  
sort mossèn Michel Samsó.
A iiii de juliol mdlxxiii, per mort de dit Miquel Sampsó, és enseculat concordament mossèn 
Raphael Vivet, ciutedà de Gerona.

191r// [Diputats de la ciutat de] Gerona
Mossèn Raphel Sampçó.
Lo primer del mes de desembre any mdxviii, per mort del dit Raphel Sampsó, fonch ensaculat 
ab concòrdia en deputat mossèn Galceran Llor.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Galceran Lor, fonc ensaculat 
concordament mossèn Hierònim de Belloch.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Hieroni de Belloch, és ensaculat concor-
dament misser Joan Vivet, doctor en drets, ciutedà de Gerona.

191v// Deputats de la ciutat de [Girona]
Mossèn Jaume Scales.
A v del mes de març any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Jaume Scales, fou ensa-
culat per deputat mossèn Ffrancesch Rafel.
A xviii de ffebrer mdxx, per mort del dit Ffrancesch Rafel, fou ensaculat mossèn Galceran  
Scales.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Galceran Scales, fonch ensa-
culat mossèn Rafel Agullana.
A xvii del mes de fabrer del any mdlxvii, per mort del dit mossèn Rafel Agullana, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Johan Samsó, fill de mossèn Miquel.
A xxx de matig mdlxxiii, per mort de dit mossèn Joan Samsó, fou enseculat concordament 
mossèn Francesc Benet de Terrades.
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A xiii de noembre mdlxxiiii, per mort de dit Francesc Benet de Terrades, és enseculat concor-
dament misser Salidoni Valencas.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit misser Salidoni Valencas, és ensaculat concorda-
ment misser Jaume Vives.

192r// [Diputats de la ciutat de] Gerona
Mossèn Aymerich de la Via.
A xxii del mes de març any mil dviiii, per mort del dit mossèn Aymerich de la Via, fou ensacu-
lat per deputat mossèn Ffrancesch Sabestià Terrades.
A xxxi de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Sebestià Terrades, fou 
enseculat a la sort mossèn Raphel Sunyer.
A xxi de ianer any mdxxxxvi, per mort del dit Raphel Sunyer, fou enseculat concordament 
misser Francesch Vivet, doctor en leys.
A viiii del mes de matx any mdlxx, per mort del dit misser Francesc Vivet, fonc enseculat  
concordament mossèn Rafel Loís de Terrades.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Rafel Luís de Terrades, és enseculat con-
cordament mossèn Miquel Vedruna, ciutadà de Gerona.
A xv de maig mdc, per mort de dit Miquel Vedruna, és enseculat concordament misser Fran-
cesc Ferrer, ciutadà.
A xiii de agost mdcviii, per mort de dit misser Francesc Farrer, és enseculat concordament 
mossèn Joan Rafel de Belloch, ciutadà.

192v// Deputats de la ciutat de [Girona]
Mossèn Jaume Rafel.
A xiii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Jaume Rafel, fou ensa-
culat per deputat mossèn Joan Terrades de Celelles.
A xxvi del mes de setembre any mil dii, per mort del dit mossèn Joan Terrades de Selellers, fou 
ensaculat per deputat mossèn Jaume Guinart, ciutedà de Gerona.
A xi del mes de deembre any mil diii, per quant lo dit mossèn Jaume Guinart mudà de stament 
fahent-se cavaller, en loch seu fou ensaculat per deputat mossèn Gaspar de la Via.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per mort del dit mossèn Gaspar de la Via, fonch ensacu- 
lat concordablament mossèn Joan Agullana, ciutadà.
Al primer de dehembre any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Joan Agullana, fou enseculat 
concordament misser Pere Nató.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit misser Pere Nató, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Moner, ciutedà.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, perquè dit Joan Moner no és ciutedà y així fou ensaculat per error, 
per ço y en virtut de deliberació de xxviii de setembre mdlxxxiii, és ensaculat concordament 
mossèn Perot Çacoromina.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per ésser ensaculat per error lo dit mossèn Perot Çacoromina, pen-
sant ensacular mossèn Miquel Coromines, desensaculant lo dit Perot Çacoromina, és ensaculat 
concordament lo dit mossèn Miquel Coromines.
A ii de abril mdlxxxx, és corregit lo error comès en aquest propdit cognom, que no és Coromi-
nes sinó Çaconomina, y així és Miquel Çaconomina.
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193r// [Diputats de la ciutat de] Gerona
Mossèn Luys Struç.
A xviiii de juliol any mdxxi, per mort del dit mossèn Luys Struc, fou ensaculat a sort mossèn 
Ramon Sampsó.
A xxvii de setembre any mil dxxx, per mort del dit mossèn Remon Sampsó, fou ensaculat 
concordablament micer Joan Sunyer, doctor.
A xxiii de juny mdliiii, per mudament de stament del dit misser Joan Sunyer, qui és estat armat 
cavaller, fou enseculat concordament mossèn Guillerm Sunyer, ciutedà de Gerona.
A xv de matig mdlxxxxii, per haver dit mossèn Guillem Sunyer dexat lo stament reyal y haver 
eligit lo militar, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Raphael Cam-
many y Descoll, maior de dies.
A xv de maig mdc, per mort de dit Rafel Cammany y Deszcoll, és enseculat concordament 
mestre Làtzer Scura, doctor en medicina.

193v// Deputats de la ciutat de [Girona]
Mossèn Pere Agullana.
A v del mes de març any mil cccclxxxxv, per mort del dit micer Pere Agullana, fou ensaculat 
per deputat micer Ffrancí Miquel.
A vi del mes de juny any mil dx, lo dit micer Ffrancí Miquel, qui fou ensaculat per deputat del 
bras real, mudà de stament fahent-se cavaller, fou ensaculat en loch seu per deputat mossèn 
Joan Sampsó.
A dos del mes de octubre de l’any mil dxxii, per mort del dit mossèn Johan Sampsó, fou ensa-
culat micer Guillem Fabra.
A xiii del mes de juliol any mil dxxviiii, per mort del dit micer Guillem Fabra, fou ensaculat 
micer Rafel Cases, doctor en leys.
A xiii de octubre any mil dxxviiii, per mort del dit micer Rafel Cases, fonch ensaculat mossèn 
Guillem Sunyer, ciutadà.
A xxi de noembre mdxxxi, per mort del dit mossèn Guillem Sunyer, fonch ensaculat concor-
dablament mossèn Francesch Agullana, del matex estament.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Francesc Agullana, és ensaculat concor-
dament mossèn Hyerònim Civera y de Querol, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Hieroni Civera y de Querol, és enseculat 
concordament mossèn Antich Rafel Raset y de Trullàs, ciutedà de Gerona.

194r// [Diputats de la ciutat de] Gerona
Mossèn Pere Terrades.
A xvii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Pere Terrades, fou 
ensaculat per deputat mossèn Pere Francesch de Sant Seloni.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Pere Francesch Sanctceloni, fou enseculat 
concordament mossèn Pere Terrades.
A xviiii de juliol any mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Terrades, fou enseculat a la sort 
mossèn Hierònym Campmany.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Hierònym Campmany, fonch inseculat concordament 
misser Miquel Andreu, doctor en drets.
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A xxviii de abril mdlxxxvii, per mort de dit misser Miquel Andreu, és ensaculat concorda-
ment mossèn Hierònym Çaconomina, fill de Pere Çaconomina.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Hierònim Çaconomina, és enseculat concor- 
dament misser Làtzer Çaconomina, ciutedà de Gerona.

194v// Deputats de la ciutat de [Girona]
Mossèn Johan Vicens de Terrades.
Lo primer dia del mes de desembre any mdxviii, per mort del dit mossèn Johan Vicens de Ter-
rades, concordament fou ensaculat per deputat micer Karles Vivet.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per mort del dit misser Carles Vivet, fou enseculat concorda-
ment mossèn Hierònym Scales.
A iiii de maig mdliii, per mort del dit mossèn Hierònym Scales, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Raphel, ciutedà.
A xii del mes de satembre de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Francesc Rafel, fonc ense-
culat concordament misser Ivo Ornós.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dir misser Ivo Ornós, és ensaculat concordament mos-
sèn Hierònym Nató, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Hierònym Nató, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Pere Çaconomina, ciutadà de Gerona, de present oïdor reyal.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Pere Çaconomina, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mestre Grau Scura, doctor en medicina, ciutedà.

195r// [Diputats de la ciutat de] Gerona
Mossèn Baldiri Agullana.
A x de ffabrer any mil dxii, per mort del dit mossèn Baldiri Agullana, fou ensaculat a sort per 
deputat micer Bernat de Belloch.
A xvii de abril any mdxxxiii, per mort de dit mossèn Bernat de Belloch, concordablement 
fonch ensaculat miçer Narcís Nató, qui era ensaculat en oydor de comptes.
A xvi de setembre any mdxxxxv, per mort del dit misser Narcís Nató, fou inseculat a la sort 
mestre Pere Parella, metge.
A xvi del mes de setembre any mdlviii, per mort del dit mestre Pere Parella, fonch enseculat a 
la sort mossèn Francesch Rafel.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per quant en la susdita enseculatió consta se errà lo 
nom de fonts de mossèn Narcís Rafel y se enseculà son jermà, mossèn Francesch Rafel, qui  
stava ja enseculat per a diputat real de la dita ciutat de Girona. Per ço, havent per nulla la dita 
enseculatió, fonc enseculat concordament mossèn Narcís Rafel.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Narcís Rafel, fonc enseculat 
concordament mossèn Janot Serdà.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit mossèn Janot Serdà, és enseculat concordament 
misser Joan Climent Rodés.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit misser Joan Climent Roders, és enseculat concorda- 
ment conforme al nou redrés misser Joan Fontanet, doctor en drets.
A xv de maig mdcvii, per mort de dit misser Joan Fontanet, és enseculat concordament mossèn 
Joan Raphael Capmany.
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A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Raphael Capmany, és ensaculat concordament 
mossèn Hierònim Andreu, ciutedà.

195v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Jordi Pinya.
A xvii del mes de octubre any mil cccclxxxxviiii, per mort del dit mossèn Jordi Pinya, fou 
ensaculat per deputat mossèn Pere Deví, burgès.
A iii de setembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Pere Deví, concordablement fonch ensacu-
lat micer Joan Delpàs, doctor de Perpinyà.
A xxvii del mes de abril del any mdlxvi, per mort del dit misser Johan del Pas, fonc enseculat 
concordament mossèn Antic Camprodon.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit Antic Camprodon, és ensaculat concordament 
mossèn Antic Camprodon, fill de aquell.

196r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Johan Jou.
A xii del mes de juliol any mil dii, per mort del dit mossèn Johan Jou, fou ensaculat per deputat 
mossèn Ffelip Grimau.
A xvii de març any mdxviii, per mort del dit mossèn Ffelip Grimau, fonch ensaculat micer 
Johan Ffrancesch Tolosa.
A xiiii de octubre any mdxxxxviiii, per mort del dit misser Joan Francesch Tolosa, fou ense-
culat concordament mossèn Anthoni Trinyach.
A vii de dehembre mdliiii, per mort del dit mossèn Anthony Trinyach, fou enseculat concor-
dament misser Jordi Ortolà, doctor en leys.
A iiii del mes de noembre del any mdlxvi, attès que conforme los mèrits de la enquesta pressa 
contra de misser Francesc Descamp, misser Pere Balle, maior, misser Jordi Ortolà y de misser 
Johan Ivallar, doctors, habitants en Perpinyà, és estat proveït a xxxi del mes de octubre prop-
passat que aquells fossen desensaculats dels oficis de diputats y oydors respective en los quals 
estaven enseculats, per haver iniuriat y damnificat lo General de Cathalunya y impedit lo líbero 
excercissi de aquell, segons que ab dita enquesta contra de ells rebuda, més largament apar, y 
que altres en lurs lochs fossen enseculats. Per ço, per execució de dita provisió, en loch del dit 
misser Jordi Ortolà, enseculen concordament mossèn Loís Paulet.
A xi de agost mdlxxxii, per mort de dit mossèn Luís Paulet, és ensaculat concordament mos-
sèn Bernat Jolí, burgès.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Bernat Jolí, és ensaculat concordament mos-
sèn Galceran de Vilaseca, burgès.
A xv de maig mcviiii, per mort de dit mossèn Galceran de Vilaseca, és enseculat concordament 
mossèn Antic Hierònim Bosch, burgès de Perpinyà.

196v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Ffrancí Pinya.
A xxii del mes de setembre any mil dviii, per mort del dit mossèn Ffrancí Pinya, burgès, fou 
ensaculat per deputat Miquel Vola.
A xxvii del mes de gener any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Miquel Vola, fonch ensacu-
lat mossèn Anthoni Cisteró, burgès.
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A vii del mes de noembre any mdlxii, per mort del dit mossèn Antoni Cisteró, fonc enseculat 
a la sort misser Pere Illà.
A xiiii de noembre mdlxxxv, per mort de dit misser Pere Ayllà, és ensaculat concordament 
mossèn Pere Bramon, burgès.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Pere Bramon, és enseculat conforme lo nou redrés 
misser Jaume Nebot.

197r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Miquel Cardona.
A ii del mes de juliol any mil dvi, per mort del dit mossèn Miquel Cardona, fou ensaculat per 
deputat mossèn Jaume Cahors.
A xviiii del mes de juliol any mil dviiii, fou atrobat que lo dit Jacme Cahors no era àbil en op-
tenir dit offici, per ço, en loch seu, fou ensaculat per deputat Joanot Cahors, son fill.
A xvii de noembre any mdli, per mort del dit mossèn Joanot Cahors, fou enseculat concorda-
ment misser Pere Balle, doctor en leys.
A iiii del mes de noembre del any mdlxvi, attès que conforme los mèrits de la enquesta pressa 
contra de misser Francesc Descamp, misser Pere Balle, maior, misser Jordi Ortolà y misser Joan 
Joallar, doctors, habitants en Perpinyà, és estat proveït a xxxi del mes de octubre proppassat 
que aquells fossen desensaculats dels officis de diputats y oydor respective en los quals staven 
enseculats, per haver iniuriat y damnificat lo General de Cathalunya y impedit lo líbero excer-
cissi de aquell, segons que ab dita enquesta contra de ells rebuda més largament apar, y que al-
tres en lurs lochs fossen enseculats. Per ço, per execució de dita provisió, el loch del dit misser 
Pere Balle, per dita causa vagant, enseculen en son loc concordament misser Johan Perpinyà.
A xv de maig mdci, per mort de dit misser Joan Perpinyà, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Rafel Alzina, burgès de Perpinyà.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit misser Rafel Alzina, és enseculat conforme lo nou redrés 
mossèn Luys Lobera, burgès.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Luís Lobera, és enseculat misser Mathià Girau, 
doctor en drets de la vila.

197v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Johan Andreu.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit mossèn Joan Andreu, fonch ensaculat 
mossèn Bernat Garriga, burgès.
A xi del mes de desembre de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Bernat Garriga, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Hierònim Balle.
A v del mes de noembre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Hierònim Batlle, fonc ense-
culat concordament mossèn Àngel Tort.
A x de decembre mdlxxxv, per mudament de stament de dit mossèn Àngel Tort de reyal en 
militar, és enseculat concordament mossèn Raphael Retix.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mort de dit Raphael Retig, és ensaculat concordament mossèn 
Honorat Coma.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Honorat Coma, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Luís Paulet, burgès.
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198r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Nicolau Ballaró.
Al primer del mes de setembre mdxvi, per mort del dit mossèn Nicolau Ballaró, fou ensaculat 
ab concòrdia mossèn Bernat Jou.
A viii de juny mdxviiii, per haver mudat lo dit mossèn Bernat Jou son stament e fet-se cavaller, 
fou ensaculat ab concòrdia mossèn Anthoni Traginer, burgès.
A xx del mes de juliol any mdxxxxv, per mort del dit Anthoni Traginer, és estat enseculat con-
cordament mossèn Francesch Vilasecha.
A tres del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit Francesch Vilaseca, fonc enseculat con-
cordament misser Phelip Saura, doctor en leys.
A xviii de juliol any mdlxxii, <fonch> en lloc y per mort de dit misser Phelip Saura, fonch 
inseculat a la sort mossèn Joan Perpinyà, menor. A xxi de juliol any mdlxxii, fonch desensacu-
lat lo dit mossèn Joan Perpinyà, per ço que ha constat que no tenie la edat de trenta anys que 
havie de tenir, ni tenie domicili en Perpinyà.
A xxii del dit mes de juliol any mdlxxii, en lloch de dit mossèn Joan Perpinyà com dit és  
desanseculat, fonch inseculat concordament misser Jaume Perpinyà, doctor en drets de Per- 
pinyà.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit misser Jaume Perpinyà, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Pere Montalt.

198v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Joan Anthoni Grimau.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Anthoni Grimau, 
burgès, fou ensaculat per deputat micer Gabriel Serradell, doctor.
A xxii del mes de agost any mil ccclxxxxv, per mort del dit micer Gabriel Serradell, doctor, 
fou ensaculat per deputat mossèn Ffrancí Alfonso.
A x del mes de maig any mil diiii, per mort del dit mossèn Francí Alfonso, burgès, fou ensaculat 
per deputat mossèn Huguet Paulet.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per mort del dit mossèn Huguet Paulet, fou ensaculat per 
deputat micer Pere Modaguer, doctor.
A v del mes de desembre any mil dxxviii, per mort del dit micer Pere Modaguer, fonch ensa-
culat concordament micer Johan Noguers, doctor, per deputat del bras real.
A xiii del mes de agost any mdxxxxviiii, per mort del dit misser Joan Noguers, fou enseculat 
concordament misser Garau Sobirà.
A xxiiii del mes de fabrer del any mdlxviii, per mort del dit misser Garau Subirà, fonch ense-
culat concordament mossèn Hierònim Baldó, burgès de dita vila.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de dit mossèn Hierònym Boldó, és ensaculat concorda-
ment mossèn Jaume Riu, burgès.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit Jaume Riu, és enseculat concordament conforme al nou 
redrés mossèn Francesc Reart, fill de Andreu.

199r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Lorens Vilanova.
A xxvi del mes de juliol any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Lorens de Vilanova, fou 
ensaculat per deputat mossèn Johan Çarriera, burgès.
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A xiii del mes de janer any mil dviii, per mort del dit mossèn Johan Çarriera, fou ensaculat per 
deputat mossèn Miquel Girau.
A xxi de juliol mil dxv, per mort del dit Miquel Girau, fou ensaculat per deputat micer Ffran-
cesch Billerach.
A dos de setembre any mdxvii, per mort del dit Ffrancesch Billerach, fou ensaculat Jaume Ca-
horts, fill d’en Jaume Cahorts.
A xviii de ffebrer any mdxx, per quant lo dit Jaume Cahorts mudà de aquest stament en cava-
ller, fonch ensaculat en aquest loch Galceran Cahorts.
A xxi del mes d’abril any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Galceran Cahorts, fonch ensa-
culat mossèn Perot Cisteró, burgès.
A v del mes de juny any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Parot Cisteró, fou inseculat concor-
dament mossèn Pere Oliva, burgès.
A xiiii de juliol any mdxxxvii, per mort del dit mossèn Pere Oliva, fou inseculat concordament 
mossèn Galderich Maler, burgès.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per mort del dit Galderich Maler, concordament fou 
enseculat mossèn Antich Coll, burgès.
A v de maig mdliiii, per mort del dit mossèn Antich Coll, fou enseculat concordament mossèn 
Joan Francesch Sabater, burgès.
A ii del mes de matig any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Francesc Sabater, fonc enseculat 
concordament mossèn Johan Bolet.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Joan Bolet, és ensaculat concordament mossèn 
Francesc Alzina.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Francesc Alzina, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Joseph Descamps.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Joseph Descamps, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Antoni Ferrer, burgès.

199v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Pere Blanca.
A v del mes de maig any mil d e hu, per mort del dit mossèn Pere Blanca, fou ensaculat per 
deputat mossèn Thomàs de Vilanova.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Thomàs de Vilanova, fou en-
saculat mossèn Francesch Giginta, burgès.
A iii del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit mossèn Francesch Giginta, fonc ensecu-
lat concordament misser Jaume Relló, doctor en leys.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit misser Jaume Relló, enseculen concordament mossèn 
Nicholau Jordà, burgès.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Nicholau Jordà, és ensaculat concordament mossèn 
Onophre Lobet.

200r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Bernat Aybrí.
A xxvi del mes de maig any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Bernat Aybrí, burgès, fou 
ensaculat per deputat micer Joan Aybrí, doctor.
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A xi del mes de deembre any mil diii, per quant lo dit micer Joan Aybrí ha mudat de stament 
fahent-se cavaller, fou ensaculat en loch seu per deputat mossèn Jaume Traginer, burgès.
A xxviiii del mes d’abril mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Jaume Traginer, fou ensaculat 
micer Barthomeu Coll.
A xvii del mes de juliol de l’any mdlx, per mort del dit misser Barthomeu Coll, fonch ensecu- 
lat a la sort mossèn Honorat Sunyer.
A xxviii de janer mdlxxvi, per mort de dit Honorat Sunyer, és ensaculat concordament mos-
sèn Galderic Maler, burgès.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Galderic Maler, és enseculat conforme lo nou re-
drés mossèn Jaume Antoni Paulet, burgès.

200v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Galceran Canta.
A x del mes de octubre any mil dxiiii, per mort del dit mossèn Galceran Canta, fou ensaculat 
mossèn Francí Bellaró.
A xviiii de juliol mdxxi, per mort del dit mossèn Francí Bellaró, fou ensaculat a sort mossèn 
Joan Puig, burgès.
A vii del mes de maig any mil dxxiii, per mort del dit Johan Puig, fou ensaculat a sort micer 
Johan Ros.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mort del dit misser Joan Ros, fou enseculat concor-
dament mossèn Barthomeu Treginer, burgès.
A xxii de juny any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Barthomeu Traginer, fou enseculat a 
la sort mossèn Joan Prancasi Salvatat.
A xxvi de juny mdliii, per mort del dit mossèn Joan Prancasi Salvatat, fou enseculat concorda-
ment mossèn Ramon Ereter.
A ii del mes de abril de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Ramon Arater, fonch enseculat 
concordament Hierònim Arater, son fill.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Hierònym Hereter, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Reart.
A xiiii de agost mdcviii, per mort de dit mossèn Francesc Reart, és enseculat concordament 
mossèn Gaspar Terrena.

201r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Bernat Castelló.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit mossèn Bernat Castelló, fou ensaculat 
miçer Honorat Nom de Déu.
A xi del mes de març any mil dxxv, per mort del dit micer Honorat Nom de Déu, fou ensaculat 
mossèn Guillem Joan, burgès de dita vila.
A xxii de juny any Mil dxxx, per mort del dit mossèn Guillem Joan, concordablament fonch 
ensaculat mossèn Vidal Grimau.
A xxvi de janer mdxxxiiii, per mudament de stament del dit mossèn Vidal Grimau, fet cava-
ller, concordablement insacularen miçer Georgi Camprodon, doctor de Perpinyà.
A xxviii del mes de janer mdlviii, per mort del dit misser Georgi Camprodon, fonc enseculat 
concordament misser Anthoni Moner.
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A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Antoni Moner, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Jaume Delpàs.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Jaume Delpàs, és ensaculat concordament misser 
Francesc Ribes, doctor en drets de dita vila.

201v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Lorens Paulet.
A xv del mes de noembre any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Lorens Paulet, fou 
ensaculat per deputat mossèn Bernat Giginta.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Bernat Giginta, fou ensaculat 
per deputat mossèn Galceran Ballaró. Bastat nam supradictus Galcerandus Bellaro vivit et restat 
insaculatus precedente informatione.
A xviii d’agost any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Galceran Balleró, concordablament 
fonch ensaculat mosèn Lorens Tort, burgès de dita vila.
A viii del mes de janer de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Lorens Tort, fonc enseculat 
concordament misser Johan Francesc Croses, doctor en medesina.
A xviii del mes de juny de l’any mdlxv, per mort del dit misser Johan Francesc Croses, fonc 
enseculat concordament misser Francesc Tarascó.
A xxxi del mes de juliol del any mdlxx, per mort del dit misser Francesc Tarascó, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Jaume Antoni de Vilanova.
A xxvii de noembre mdlxxviii, per mort de dit mossèn Jaume Antoni de Vilanova, és ensacu-
lat concordament mossèn Miquel Sardà, burgès.

202r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Jaume Johan.
Lo primer del mes de octubre any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Jaume Joan, fou 
ensaculat per deputat mossèn Brancat Salvetat.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Brancat Salvedat, fou ensaculat 
per deputat micer Johan Clauses.
A xxii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit micer Johan Clauses, fou ensaculat per 
deputat concordablament micer Johan Maler.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit misser Joan Maler, fou enseculat 
concordament mossèn Francesch Giginta menor, fill de mossèn Francesch Giginta.
A xvii de juny mdlvi, per mort del dit mossèn Francesch Giginta menor, fou enseculat concor-
dament mossèn Francesch Masdemunt, burgès.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Francesc Masdemunt, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Coronat.

202v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Garau Çarriera.
A x del mes de maig any mil diiii, per mort del dit mossèn Garau Çarriera, burgès, fou ensacu-
lat per deputat mossèn Ffrancesch Aybrí, burgès.
A xv del mes de janer any mil dvi, per mort del dit mossèn Ffrancesch Aybrí, fou ensaculat per 
deputat micer Johan Tort.
A xii de agost mdxxxi, per mort del dit miçer Joan Tort, fonch ensaculat a sort miçer Joan Ge-
ner, doctor.
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A xxiii de dehembre mdxxxvi, per mort del dit misser Joan Iener, fou enseculat concordament 
mossèn Ferrando Ballaró, burgès.
A xviii de juny mdxxxviii, per mudament del dit mossèn Farrando Ballaró del stament real en 
stament militar, concordament fou enseculat mossèn Anthoni Solanell.
A xxiii de juliol any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Anthoni Solanell, fou enseculat a la 
sort mossèn Diego Paulet.
A xvii de octubre any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Diego Paulet, fou enseculat a la sort 
mossèn Francesch Clauses.
A xvi del mes de satembre del any mdlxvii, per mort del dit mossèn Francesc Clauses, fonc 
enseculat concordament mossèn Pere Lobet.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Pere Lobet, és ensaculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Joan Antoni Bonost.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit Joan Antoni Bonost, és enseculat concordament 
mossèn Rafel Riu, burgès de dita vila.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Rafel Riu, és ensaculat concordament conforme 
al nou redrés mossèn Honofre Ivallar.

203r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Rafel Andreu.
A x del mes de octubre any mdvi, per mort del dit mossèn Rafel Andreu, fou ensaculat concor-
dablament mossèn Ffrancesch Paulet.
A xx del mes de abril any mdlviiii, per mort del dit mossèn Francesch Paulet, fonch enseculat 
a la sort misser Galderich Coll.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Galderic Coll, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Raphel Masdemont.

203v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Micer Ffrancesch Grimau.
A viiii de juny mdxviii, per mort del dit mossèn Francesch Grimau, fonch insaculat mossèn 
Garau Giginta, burgès.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit Garau Giginta, concordament fou enseculat 
mossèn Barthomeu Traginer.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per quant lo dit mossèn Barthomeu Traginer fou ense-
culat, per mort del dit mossèn Garau Giginta, e aprés és estat trobat e se ha haguda vera notícia 
no ésser mort lo dit Garau Giginta, per ço tornaren en son loch lo dit mossèn Garau Giginta, 
burgès.
A xxi de març mdli, per mort del dit mossèn Garau Giginta, fou enseculat concordament mis-
ser Joan Reart, doctor en leys.
A xxiiii de juliol mdliiii, per mort del dit misser Joan Reart enseculat, fou concordament mos-
sèn Joan Puig, burgès.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Johan Puig, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Giginta, burgès.
A ii del mes de matig mdlxviiii, com per error en loc de ensacular mossèn Francesc Giginta 
ensecularen mossèn Miquel Giginta, per ço revocada dita enseculació, enseculen concorda-
ment mossèn Francesc Giginta.
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A xv de maig mdcvii, per mort de dit mossèn Francesc Giginta, és enseculat concordament 
mossèn Francesc Trinyac, burgès.

204r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Mossèn Onorat Andreu.
A vi de deembre mil dxiiii, per mort del dit mossèn Honorat Andreu, fou ensaculat mossèn 
Miquel Moner.
A xviii de febrer any mdxx, per mort del dit Miquel Moner, fou ensaculat mossèn Johan Tra-
giner, burgès.
A vii del mes de desembre any Mil dxxvi, per mort del dit mossèn Johan Traginer, fonch ensa-
culat mossèn Honorat Forner, burgès.
A xviii de març mdxxxxvi, per mort del dit Onorat Forner, fou enseculat concordament mos-
sèn Luys Saguer, burgès.
A xxiii del mes de maig de l’any mdlxi, per mort del dit mossèn Loís Saguer, fonch ensaculat 
concordament mossèn Rafel Balle, fill de mossèn Hierònim Balle.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de dit Raphael Balle, és ensaculat concordament mossèn 
Andreu Reart, burgès.

204v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Armangau Martí.
A iii del mes de febrer any mil dxxx, per mort del dit mossèn Armengau Martí, fonch ensaculat 
micer Julià Perpinyà, doctor en leys e burgès de Perpinyà.
A v de juny mil dxxxv, per quant lo dit misser Julià Perpinyà ha mudat de stament, que s’és fet 
cavaller, fonch ensaculat mossèn Antoni Jou, burgès de la dita vila de Perpinyà.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Anthoni Jou, concordament fou ense-
culat misser Francesch Dezcamp, doctor en leys.
A iiii del mes de noembre del any mdlxvi, attès que conforme los mèrits de la enquesta pressa 
contra de dit misser Francesc Descamp, misser Pere Balle, maior, misser Jordi Ortolà y misser 
Johan Ivallar, doctors, habitants en Perpinyà, és estat proveït a xxxi del mes de octubre proppas-
sat que aquells fossen desensaculats dels officis de diputats y oydors respective en los quals esta-
ven enseculats, per aver iniuriat y damnificat lo General de Cathalunya y impedit lo líbero excer-
cissi de aquell, segons que ab dita enquesta contra de ells rebuda largament apar y que altres en 
lurs lochs fossen ensaculats. Per ço, per execució de dita provisió, en loc del dit misser Descamp, 
per dita causa vagant, en son loc enseculen concordament mossèn Lorens Loís Giginta.
A xxi de juliol mdlxxviii, per mort de dit mossèn Lorens Luís Giginta, és ensaculat concorda-
ment mossèn Jaume Nebot, burgès.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Jaume Nebot, és enseculat concordament mis-
ser Hierònim Soler, doctor en drets, burgès de dita vila.

205r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Micer Anthoni Tort.
A ii de mes de juliol any mil dvi, per mort del dit micer Anthoni Tort, fou ensaculat per deputat 
mossèn Johan Ballaró.
A xviii de juny mdxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Ballaró, concordament fou inseculat 
mossèn Palladí Maler, burgès.
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A xiiii del mes de octubre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Pallarí Maler, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Thomàs Taularí.
A xxvii de febrer mdlxxvi, per mort de dit mossèn Thomàs Taularí, és ensaculat concorda-
ment mossèn Antoni Sapta, burgès.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Antoni Sapta, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Julià Pellisser, burgès de Perpinyà.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Julià Pellicer, és enseculat concordament mos- 
sèn Antoni Trinyac, burgès.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Antoni Trinyac, és enseculat concordament mos-
sèn Honofre Çabater, burgès de dita vila.

205v// Deputats de la vila de [Perpinyà]
Micer Ffrancesch Giginta.
A xxii del mes de juliol any mil dvi, per quant lo dit micer Ffrancesch Giginta mudà de stament 
fahent-se cavaller, en loch seu fou ensaculat per deputat mossèn Anthoni Taquí.
A xviiii de juliol mdxxi, per mort del dit Anthoni Taquí, fou ensaculat a sort micer Rafel Tarba.
A xxiii de maig mdxxxvi, per mort del dit misser Raphel Tarba, concordament fou enseculat 
misser Joan Cetviles, àlies Clauses, doctor en quiscun dret de Perpinyà.
A viiii de janer mdliii, per mudament de stament del dit misser Joan Cetviles àlies Clauses, 
faent-se militar, és estat enseculat concordament mossèn Jaume Antich Trinyac, burgès.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per mort del dit mossèn Jaume Antic Trinyac, fonc ense-
culat concordament misser Francesc Torrelles, doctor en medesina.
A xii de setembre any mdlxxii, per mort de dit mestre Francesch Torrelles, fonch enseculat 
concordament mossèn Antoni Joan Bolet, burgès.
A xi de juliol mdlxxv, essent de legítima edat lo dit Antoni Joan Bolet, és enseculat concorda-
ment lo matex mossèn Antoni Joan Bolet.
A xi de agost mdlxxxii, per mudament de stament de mossèn Antoni Joan Bolet, ço és de reyal 
a militar, és ensaculat concordament mossèn Gaspar Payrat, burgès.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Gaspar Peyrat, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Pellicer, burgès.
A xv de juliol mdcii, per mort de mossèn Francesc Pellicer, és enseculat segons forma del nou 
redrés mossèn Antoni Seragut, burgès.

206r// [Diputats de la vila de] Perpinyà
Micer Bernat Benet.
A xxiiii del mes de octubre any mil dx, per mort del dit micer Bernat Benet, fou ensaculat per 
deputat mossèn Luys Galceran Canta, fill de mossèn Galceran Canta, burgès de Perpinyà.
A xv del mes de febrer mil dxxxv, per mort del dit mossèn Luys Galceran Canta, fonch ensacu-
lat per deputat micer Bernat Masdemunt, doctor en drets.
A viii del mes de juliol de l’any mdlviiii, per mort del dit micer Bernat Mas de Munt, fonch 
enseculat concordament mossèn Anthoni Masdemunt, jermà seu.
A xxi del mes de agost mdlxii, per mort del dit mossèn Antoni Masdemont, fonc enseculat a 
sort mossèn Bernat Pallisser.
A xxxi del mes de juliol any mdlxx, per mort del dit mossèn Barnat Pallisser, fonc inseculat 
concordament mossèn Barnat Boscarrons.
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A iiii de juny mdlxxiiii, per mort de dit Bernat Busquerrons, és enseculat concordament mos-
sèn Luís Terrena.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Luís Terrena, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Miquel Subirà, burgès de Perpinyà.
A xv de maig mdcx, per mort de dit misser Miquel Subirà, és enseculat concordament mossèn 
Francesc Torrelles, burgès de dita vila.

206v// Deputats de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Pere Corder.
A xviii del mes de març any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Pere Corder, fou en-
saculat per deputat mestre Anthoni Botaller, metge.
A ii del mes de juliol any mil dv, per mort del dit mestre Anthoni Botaller, metge, fou ensaculat 
per deputat mossèn Johan Bonet.
A viii del mes de març any mil dxiiii, per mort del dit Johan Bonet, fou ensaculat concordabla-
ment micer Pere Amich, doctor. A x del mes de octubre mil dxiiii, per quant per error fou en-
saculat micer Pere Amich per mort de mossèn Joan Bonet, qui vivia, com appar en l’acte fet  
a viii de març mil dxiiii, fou corregida dita error e resta ensaculat el dit mossèn Joan Bonet.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit Joan Bonet, fonch ensaculat mossèn Pere 
Ramon Jordà.
A iiii del mes de agost de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Pere Ramon Jordà, fonc ense-
culat concordament mossèn Johan Jordà.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Joan Jordà, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Antoni Miró, ciutadà.
A xv de maig mdlxxxxvii, per deliberació dels senyors deputats feta en l’acte d’esta y altres 
ensaculations del present die, és desensaculat lo dit Antoni Miró y en son loc és ensaculat con-
cordament mossèn Raphael Torres, ciutedà.
Per deliberatió de ses senyors de xvi de juliol mdlxxxxviiii, inseguint la sentèntia feta en son 
consitori a 14 de dit mes, attès és stat ixen[t] de dit loch dit mossèn Rafel Torres, és restituhit en 
aquell dit mossèn Antoni Miró, ciutadà.

207r// [Diputats de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Johan Iordà, maior.
A viiii del mes de maig any mil ccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Johan Jordà, maior, fou 
ensaculat per deputat mossèn Steve Curto.
A xvii de setembre any mdxvii, per mort de dit mossèn Stheve Curto, fou ensaculat en concòr-
dia mossèn Matheu Botaller.
A xiii del mes de noembre any mil dxxv, per mort del dit mossèn Matheu Boteller, fou ensacu-
lat mossèn Joan Luís Jordà per deputat.
A xxxi de octubre mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Luys Iordà, fou enseculat a la sort 
mossèn Matheu Curto.
A xi de setembre mdxxxxvi, per ésser per error enseculat lo dit mossèn Matheu Curto, per 
mort del dit mossèn Joan Luys Iordà, qui viu de present, com fos enseculat per mort de mossèn 
Joan Iordà, mijà, lavors defunct, és remogut d’assí lo dit mossèn Matheu Curto y roman ense-
culat lo dit mossèn Joan Luys Iordà.
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A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Joan Luís Jordà, fonc enseculat 
concordament mossèn Pere Josef Sebill.
A xviii de agost mdlxxvi, per mort de dit Pere Joseph Cibil, és ensaculat concordament mos-
sèn Antoni Joan Castelló.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Antoni Joan Castelló, és ensaculat concordament con-
forme lo nou redrés misser Andreu Rius.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit misser Andreu Rius, és ensaculat concordament conforme 
lo nou redrés mestre Pau Astor, doctor en medicina.

207v// Deputats de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Miquel Botaller.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Miquel Botaller, fou 
ensaculat per deputat mossèn Barthomeu Muntornès.
A viii del mes de ffabrer any mil dx, per mort del dit Barthomeu Muntornès, fou ensaculat 
concordablement per deputat mossèn Perot Puig.
A xxvi de agost mil dxiii, per mort del dit mossèn Perot Puig, fou ensaculat concordablament 
per deputat mossèn Guillem Jordà, fill de mossèn Johan Jordà.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Guillem Iordà, concordament fou 
enseculat mossèn Barnat Liula.
A xiiii de maig any mdlii, per mort del dit mossèn Barnat Liula, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Montornès.
A xxvi del mes de fabrer de l’any mdlxi, per mort del dit mossèn Joan Montornès, fonc ense-
culat concordament mossèn Francesch Corder.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Francesc Corder, és ensaculat concordament 
mossèn Miquel Joan Miró, ciutedà.
A xv de maig mdlxxxxvii, per deliberació dels senyors deputats feta en l’acte d’esta y altres 
ensaculations del mateix die, és desensaculat lo dit Miquel Joan Miró y en són loc és ensaculat 
concordament mossèn Pere Andreu, ciutedà.
Per desliberació dels senyors deputats de xvi de juliol mdlxxxxviiii, inseguint la sentèntia 
fetta en son consistori a xiiii de dit mes, attès és estat tret de dit lloch dit mossèn Pere Andreu, 
és restituhit en aquell dit mossèn Miquel Joan Miró, ciutadà.
A xv de maig mdc, per mort de dit Miquel Joan Miró, és ensaculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Jaume Oriol.

208r// [Diputats de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Johan de Almanar.
A x del mes de noembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Johan de Almenar, fou ensaculat 
per deputat mossèn Gonçalvo Garidell.
A xx de juliol any mil dxv, per mort del dit mossèn Golçalvo Garidell, fou ensaculat mossèn 
Matheu Breçó en deputat.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Matheu Bressó, fou inseculat a 
la sort mossèn Joan de Pereiordà.
A xx del mes de setembre any mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Joan de Pereiordà, fou en-
seculat concordament mossèn Jaume Batista Iordà.
A xvii de octubre mdxxxxxvii, constant que lo dit mossèn Joan de Pereiordà vivia lo die que 
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fou enseculat lo dit Jacme Batista Iordà, fou desenseculat y romàs dit mossèn Joan de Pereiordà.
A x de dehembre mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Joan de Pereiordà, fou enseculat concor-
dament mossèn Parot Boteller.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Perot Boteller, fonch inseculat concordament mossèn 
Martí Brassó.
A xxviii de janer mdlxxv, essent de legítima edad lo dit mossèn Martí Bressó, és enseculat 
concordament lo matex mossèn Martí Bressó.
A viiii de juliol mdlxxviii, per mort de dit Martí Bressó, és ensaculat concordament mestre 
Pere Bonamic, doctor en medecina, ciutedà de Tortosa.
A xv de maig mdlxxxxvii, per deliberatió dels senyors deputats feta en l’acte d’esta y altres 
ensaculations del present die, és desensaculat lo dit mestre Pere Bonamic y en son loc és ensa-
culat concordament misser Andreu Ribelles, doctor en drets.
Per desliberatió dels senyors deputats de xvi de juliol mdlxxxxviiii, inseguint la sentèntia feta 
en son consistori a xiiii de dit mes, attès és estat tret de dit lloch dit misser Andreu Ribelles, és 
restituhit en aquell dit mestre Pere Bonamich, doctor en medecina.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit Pere Bonamich, és enseculat concordament mossèn 
Raphael Torres.

208v// Deputats de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Joan Iordà, mijà.
A xi de setembre any mdxxxxvi, en virtut de delliberatió dit die feta y de altra a xiii de maig 
prop passat, cosida en libre de enseculations, en virtut de la enseculació feta a xxxi de octubre 
mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Iordà, mijà, fou enseculat mossèn Matheu Curto.
A xii del mes de juliol de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Mateu Curto, fonc enseculat 
concordament mossèn Johan Jener.
A xvi del mes de desembre del any mdlxviiii, per mort de dit mossèn Johan Jener, fonc ense-
culat concordament mossèn Melchior Cluha.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Melchior Clua, és enseculat concordament mos-
sèn Joseph Baptista Xivellí.

209r// [Diputats de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Ffrancesch Oliver.
A viiii del mes de janer any mil dxii, per mort del dit Ffrancesch Oliver, fou ensaculat per de-
putat a sort mossèn Johan Burguès.
A xxii de dehembre mdli, per mort del dit mossèn Joan Burguès, fou enseculat concordament 
mossèn Pere Lorens, maior de dies.
A xiii de noembre mdlxxii, per mort de dit mossèn Pere Lorens, fou enseculat concorda- 
ment mossèn Jaume Fontunyó.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit Jaume Fortunyó, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Montserrat Joan Pasqual.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Montserrat Joan Pasqual, és enseculat concorda-
ment conforme lo nou redrés mossèn Francesc Stor, ciutadà de Tortosa.

209v// Deputats de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Perot Burguès.
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A xxi del mes de març any mil dvi, per mort del dit mossèn Perot Burguès, fou ensaculat per 
deputat mossèn Luys Corder.
A xiii del mes de noembre any mil dxxv, per mort del dit mossèn Luís Corder, fonch ensaculat 
mossèn Pau Cerdà en deputat.
A xxiiii del mes de abril mdlx, per mort del dit mossèn Pau Cerdà, fonch enseculat concorda-
ment misser Gaspar Jordà.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per mudament de stament de dit misser Gaspar Jordà de reyal en 
ecclesiàstic, és ensaculat concordament mossèn Antoni Francesc Castelló.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Antoni Francesc Castelló, és ensaculat concorda-
ment conforme lo nou redrés mossèn Matià Joan Thomàs, ciutadà.

210r// [Diputats de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Joan Jordà, menor.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per mort del dit mossèn Joan Jordà, menor, fou ensaculat 
per deputat mossèn Joanot Prades.
A xiii del mes de noembre any mil dxxv, per mort del dit mossèn Jaume Granell, fonch ensa-
culat micer Martí Vilar en deputat.
A xxv de agost any mdxxxiii, per mort del dit micer Martí Vilar, fonc enseculat concordable-
ment mossèn Miquel Xifrè, ciutedà de dita ciutat de Tortosa.
A xxii del mes de maig any mdxxxxiii, per mort del dit Michel Xifrè, fou enseculat concorda-
ment misser Joan Amich.
A xiiii de maig mdlv, per mort del dit misser Joan Amich, fou enseculat concordament mossèn 
Joan Canyissar de Sebil.
A xvi de abril mdlxxvii, per mort de dit mossèn Joan Canyissar de Sebil, és ensaculat concor-
dament mossèn Monserrat Canyissar de Sebil, son fill, senyor de Paüls.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de dit Montserrat Canyissar de Sebil, és ensaculat concor-
dament mossèn Francesc Sebil, ciutedà.
A xv de maig mdlxxxxvii, per deliberatió dels senyors deputats, feta en l’acte d’esta y altres 
ensaculations del present die, és desensaculat lo dit mossèn Francesc Sibil y en son loc és ensa-
culat concordament misser Pere Giner de Faneca.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Francesc Sibil, qui, ab sentèntia dels de-
putats de dit mes, és stat restituhit en son loch y tret de aquell dit misser Faneca, qui també és 
mort, és enseculat concordament mossèn Hieroni Marcella.

210v// Deputats de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Joan Boteller, fill d’en Pere.
A xv del mes de setembre any mil dv, per mort del dit mossèn Joan Boteller, fill d’en Pere, fou 
ensaculat per deputat mossèn Anthoni Boteller.
A xviii de febrer mdxx, per mort del dit Anthoni Boteller, fonch ensaculat mossèn Pere Lorens.
A tres del mes de desembre any mdxx, per mort del dit Pere Lorenç, fonch ensaculat mossèn 
Pere Joan Çebil.
A xxi de janer any mdxxxxvi, per mort del dit mossèn Pere Ioan Sibil, fou enseculat concorda-
ment mossèn Nicolau Cerveró.
A ii del mes de abril de l’any mdlx, per mort del dit mossèn Nicolau Cerveró, fonc enseculat 
concordament mossèn Jaume Batista Jordà.
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A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit Jaume Baptista Jordà, és enseculat concordament 
mossèn Nicholau Parent.
A xv de matig mdlcccviiii, per mort de dit mossèn Nicholau Parent, és ensaculat concorda-
ment segons forma del redrés mossèn Francesc Amic, ciutedà de Tortosa.
A xv de maig mdcx, per mort de dit mossèn Francesch Amic, és enseculat concordament misser 
Andreu Ribelles, doctor en drets.

211r// [Diputats de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Joan Curto.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Curto, fou ensa-
culat per deputat mossèn Joan Corder.
A xxi del mes de març any mil dvi, per mort de dit mossèn Joan Corder, fou ensaculat per de-
putat mossèn Thomàs de Vilanova.
A xv de juliol any mil dxv, per mudament de stament, com se sia fet cavaller lo dit mossèn 
Thomàs de Vilanova, fou ensaculat mossèn Luys Oliver Boteller.
A xxi del mes de juliol any mil dxxviii, per mudament de stament del dit mossèn Oliver de real 
en militar, fonch ensaculat ab concòrdia mossèn Johan Cerveró, maior de dies.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Cerveró, fou enseculat a la 
sort mossèn Pere Ioan de Iordà.
A xxi de març any mdli, per mort del dit mossèn Pere Ioan de Iordà, fou enseculat concorda-
ment mossèn Ramon Iordà.
A xiii de noembre mdlxxxi, perquè lo dit Ramon Jordà, qui lo dit die de xxi de marts mdli fou 
ensaculat, se deya y·s diu Pere de Ramon Jordà, corregint lo error del nom de dita sua ensacula-
tió, és tornat ensacular concordament lo dit mossèn Pere de Ramon Jordà.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Pere de Ramon Jordà, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Jaume Cerveró.

211v// Deputats de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Perot Iordà.
A xxviii de març any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Perot Jordà, fou ensaculat a la sort 
mossèn Joan Ferrer.
A xvii de deembre any mil dxxiii, per mort del dit Johan Ferrer, fou ensaculat micer Miquel 
Terçà.
A xviii de juny any mdxxxviii, per mudament de stament del dit misser Michel Terçà de l’es-
tament real en militar, concordament fou enseculat mossèn Marc Boix.
A vi del mes de setembre any mdlviii, per mort del dit mossèn Marc Boix, fonc enseculat con-
cordament mossèn Luís de Ramon Jordà.
A xv de juliol mdclxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Onofre Jordà de real en militar, 
és enseculat concordament mossèn Miquel Sans, ciutadà de Tortosa.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Luís de Ramon Jordà, és ensaculat concor-
dament mossèn Onophre Jordà, ciutedà, fill de Christòphol.

212r// [Diputats de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Joanot Boteller, fill d’en Miquel.
A xi del mes de setembre mdviii, per mort del sobredit Joanot de Miquel Boteller, fou ensaculat 
concordament miçer Pere Amich.
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A xiii del mes de noembre any mil dxxv, per mort del dit miçer Pere Amich, fou ensaculat mi-
cer Joan Bages per deputat.
A xxii del mes de març any mil dxxvi, per mort del dit micer Johan Bages, fou ensaculat per 
deputat micer Guillem Mur.
A xxx del mes de agost any mdlviiii, per mort del dit micer Guillem Mur, fonch enseculat 
concordament mossèn Christòfol Jordà.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Chistòphol Jordà, fonc ense-
culat concordament mossèn Pau Jordà.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mudament de stament de dit mossèn Pau Jordà de reyal en 
militar, és enseculat concordament mossèn Pere Jordà, menor.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mudament de stament de dit mossèn Pere Jordà de reyal en 
militar, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Andreu Sentís.
A x de setembre mdcv, per mort de dit mossèn Andreu Sentís, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Onofre Rovira, ciutadà de Tortosa, qui ja ere enseculat en 
oydor real per ditta ciutat.

212v// Oydors de comptes de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Dalmau de Navel.
A xvi del mes de juliol any mil D e hu, per mort del dit mossèn Dalmau de Navel, fou ensaculat 
per oydor micer Benet Guinart.
A xv del mes de janer any mil dvi, per mort del dit micer Benet Guinart, fou ensaculat per 
oydor mestre Bernat Casaldòval, físich.
A xx del mes de juliol any mil dx, lo dit mestre Casaldòval, qui era ensaculat per oydor del braç 
real, mudà de stament fahent-se cavaller, fou ensaculat en loch seu per oydor mossèn Miquel 
Çapila.
A xx de juliol any mil dxii, per mort del dit mossèn Miquel Çapila, fou ensaculat a sort per 
oydor mossèn Galceran Lull, ciutedà.
A tres de desembre any mdxvi, per transferiment del dit mossèn Galceran Lull en deputat, fou 
ensaculat per oydor en loch seu Ffrancesch Solzina, doctor.
A tres del mes de octubre mdxvii, per transferiment del dit micer Francesch Solzina en deputat, 
fou ensaculat per oydor en loch seu mossèn Stheve Çapila, ciutadà.
A vii de desembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Steve Çapila en deputat, 
fonch ensaculat mossèn Ramon Durall, ciutadà.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Ramon Durall de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Guillem Oliver, ciutadà.
A xiii de juny mdlxxiii, per mort de dit mossèn Guillem Oliver, és enseculat concordament 
misser Magí Palegrí, doctor el leys, ciutedà de Barcelona.
A iii de setembre mdlxxvii, per transferiment de dit misser Magí Pelegrí de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament misser Joan Cotxí, doctor en drets.
A xv de maig mdlxxviii, per mort de dit misser Joan Cotxí, és ensaculat concordament mossèn 
Perot Amat, ciutedà.
A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment de dit mossèn Perot Amat de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament misser Miquel Pomet, doctor en drets.
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A xxiiii de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit misser Pomet de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mestre Bernat Caxanes, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mestre Bernat Caxanes de oïdor en deputat, 
és ensaculat coforme lo nou redrés misser Balthezar Morell.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit misser Baltesar Morell de hoydor en deputat, és 
enseculat misser Jaume Regàs, ciutedà.

213r// [Oïdors de comptes de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Pere Squerit.
A xv d’abril mdxviii, per transferiment de mossèn Pere Squerit en deputat, fou ensaculat per 
oydor de comptes reyal a sort micer Ffrancesch Castelló, juriste, ciutadà de Barcelona.
A xxvi de janer mdxxxiiii, per mudament d’estament del dit micer Francesch Castelló, con-
cordablement insacularen miçer Luys Vilana, doctor, ciutedà de Barchinona.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per transferiment del dit misser Luys Vilana de oydor en 
deputat, concordament fou enseculat mestre Francesch Osset, doctor en medecina.
A tres de fabrer mdlii, per transferiment de oydor en deputat del dit mestre Francesch Osset, 
fou enseculat concordament misser Damià Osset, doctor en leys.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per transferiment del dit misser Damià Osset de oydor 
en deputat, fonc enseculat a la sort mossèn Hierònim Vilana.
A xxxi de juliol mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Hierònym Vilana, fonch enseculat 
concordament mossèn Conrat Homs, ciutedà de Barcelona.
A vii de abril mdlxxviiii, per transferiment de dit mossèn Conrat Doms de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament misser Berthomeu Boer, doctor en drets.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit misser Berthomeu Boer, és ensaculat concorda-
ment mossèn Francesc Cornet.
A xi de agost mdlxxxii, per transferiment de dit mossèn Francesc Cornet de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament misser Hierònym Miquel, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit misser Hierònym Miquel de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés misser Hierònym Guialmar.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Hieroni Guialmar de oïdor en 
deputat, és enseculat concordament misser Domingo Fargues Cotxí, doctor en drets.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit misser Domingo Fargues Cotxí, és enseculat concorda-
ment conforme al nou redrés misser Francesc Gaell, doctor en drets.

213v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Dionís Pau.
Lo derrer del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Dionís Pau 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Joan Albanell.
A xviiii del mes de noembre any mil diiii, per mort del dit mossèn Joan Albanell, fou ensaculat 
per oydor mestre Pere Guillem Comes.
A xx de juliol any mil dxv, per mort del dit micer Pere Guillem Comes, fou ensaculat mossèn 
Benet Pasqual.
A xxii de juliol any mil dxv, fou declarat lo dit mossèn Benet Pasqual per no tenir la edat que lo 
capítol dispon, e en loch seu fou ensaculat micer Johan Xetard, doctor.
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A v de juny any mdxxxvi, per mort del dit misser Joan Xetard, fou ensaculat a la sort mossèn 
Ferrando Migevila, ciutedà.
A xvi de octubre mdlxxvii, per transferiment de dit Ferrando Mitjavila de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Joseph de Ferrera, ciutedà.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit mossèn Joseph de Ferrera de oïdor en 
deputat, ensaculen concordament misser Joan Pau Spano, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit misser Spano, és enseculat concordament mestre 
Hieroni Joan Roig, doctor en medicina.

214r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Ffelip de Ferrera.
A ii del mes de juny any mil d, per transferiment del dit mossèn Ffelip de Ferreres en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Joanot Romeu.
A xi del mes de deembre any mil diii, per quant lo dit mossèn Joanot Romeu mudà de stament 
fahent-se cavaller, fou ensaculat en loch seu per oydor micer Felip de Ferrera.
A xviiii de desembre any mdxvii, per transferiment del dit miçer Felip de oydor en deputat, fou 
ensaculat concordes micer Matheu Carbonell.
A xxxi del mes de gener de l’any mil dxxvii, per mort del dit micer Matheu Carbonell, fonch 
ensaculat mossèn Ramon Ros.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Ramon Ros, fonch ensaculat 
mestre Pere Rabassa, metge.
A xxvii de setembre any mil dxxx, per mort del dit mestre Rabassa, fou ensaculat mestre Chris-
tófol Castellví, metge.
A xvii de setembre any mdxxxiii, attès que consta lo dit mestre Christòfol Castellví és nat fora 
Catalunya, los senyors deputats ab consell dels honorables assessors del General declararen dit 
Castellví ésser desensaculat y altre en son loch ésser posat. A xviii de dit mes de setembre 
dxxxiii, los senyors deputats concordablement ensacularen en loch del dit Castellví al honora-
ble miçer Ffrancesch Salverdenya, doctor, ciutedà de Barchinona.
A vii de noembre any mdxxxxiiii, per transferiment del dit misser Francesch Salaverdenya de 
oydor en deputat, fou ensecculat concordament mossèn Guillerm de Sancliment.
A viiii del mes de desembre any mdlvii, per transferiment del dit mossèn Guillem de Sanctcli-
ment de oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Pere Bernat Codina.
A v del mes de desembre del any mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Pere Barnat Codina 
de oydor en deputat, fonc enseculat concordament misser Miquel Çarrovira.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit misser Miquel Çarrovira de oïdor en deputat,  
és ensaculat concordament misser Joan Damià Ripoll, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit misser Joan Damià Ripoll, és ensaculat concordament 
mossèn Antoni Nagrell, ciutedà.

214v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Arnau Bastida.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Arnau Bastida, fou en-
saculat per oydor mossèn Joanot de Gualbes.
A viiii del mes de agost any mil dviii, per transfferiment del dit mossèn Joanot de Gualbes en 
deputat, fou ensaculat per oydor micer Johan Guillem Jordà, doctor.
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A xxiii de maig mil dxiii, per transferiment del dit micer Johan Guillem Jordà, a sort fou ensa-
culat per oydor en loch seu micer Steve Salaverdenya.
A xviiii de juliol any mil dxxi, per transferiment del dit micer Stheve Salaverdenya en deputat, 
fou ensaculat ab concòrdia micer Perot Onofre Font.
A xxiii de deembre mdxxxi, per puiament de miçer Font, concordablament ensacularen mos-
sèn Joan Amell, ciutedà.
A vi de setembre mdlxxvi, per mort de dit mossèn Joan Amell, ensaculen concordament mis-
ser Joan Castelló, doctor en drets.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit misser Joan Castelló de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Miquel Doms, menor, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxx, per ésser ensaculat lo dit Miquel Doms en temps que era de menor 
edat, és ensaculat concordament conforme lo nou redrés lo matex mossèn Miquel Doms,  
menor.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit Miquel Doms, menor, de oïdor en deputat, 
és enseculat per ésser admès de terna segons forma del nou redrés mossèn Francesc Vilana, fill 
de Hierònim.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per aver mudat de stament dit Francesc Vilana de real en militar, 
és enseculat concordament misser Pau Moet, doctor en drets.
A xv de maig mdc, per transferiment de dit misser Pau Moet de oydor en deputat, és enseculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Càrcer, ciutadà.

215r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Bernat Cever Çapila.
A xviiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Bernat Cever 
Çapila en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Joan Dezpuig.
A vii del mes de agost any mil dx, per transferiment del dit mossèn Joan Àngell Dezpuig en 
deputat, fou ensaculat per oydor micer Anthoni Meix.
A xxvi del mes de ffebrer any mil dxii, per mort del dit micer Anthoni Meix, fou ensaculat a 
sort per oydor mossèn Miquel Çabastida.
A xx del mes de juliol any mil dxv, per transferiment del stament reyal en militar del dit mossèn 
Miquel Çabastida, fou ensaculat mossèn Pere Galceran de Coromines.
A viii del mes de agost any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Pere Galceran de Co-
romines en deputat, fonch ensaculat micer Pere Garró, doctor en leys.
A xxii del mes de juny, any mil dxxx, per mort del dit micer Pere Garró, concordablament 
fonch ensaculat mossèn Christòfol Ramon Çarrovira.
A xiii de maig any mdxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Christòfol Ramon Çarrovira, 
concordablement fonch ensaculat en hoydor mossèn Hierònym Àngel Çarrovira.
A iii del mes de juliol any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Hyerònim Àngel Çarrovira, fonc 
ensaculat mossèn Enrich Miquel Terré de Picalquers.
A xvi del mes de dehembre any mdxxxxv, per transferiment del dit mossèn Enrich Michel 
Tarré de Picalqués de oydor en deputat, fou enseculat concordament misser Raphel Ioan Tor-
roella, doctor en leys.
A xv de maig mdlxxviii, per mort de dit misser Rafel Joan Torroella, és ensaculat concorda-
ment misser Jaume Dalmau, doctor en leys.
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A xxvii de noembre mdlxxviii, per transferiment de dit misser Jaume Dalmau de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament misser Jaume Mir, doctor en drets.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per transferiment de dit misser Jaume Mir de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Bernat Taverner, menor, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per ésser ensaculat lo dit Bernat Taverner, menor, en temps que  
era de menor edat, és ensaculat de nou segons forma del nou redrés lo matex Bernat Taverner, 
menor.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per aver mudat de estament dit mossèn Bernat Tavarner, de real 
en militar, és enseculat concordament mestre Rafel Mox, doctor en medecina.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mestre Raphael Moix, és enseculat concordament mossèn 
Damià Janer, ciutadà.

215v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Bernat Dusay.
A iii del mes de febrer any mil d, per transferiment del dit mossèn Bernat Dusay en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Çapila.
A xxii de juliol any mil dxxiiii, per mort de mossèn Ffrancesc Çapila, fonch ensaculat micer 
Francesch Rafel Muntaner.
A xvi de agost any mdxxxviiii, per transferiment del dit misser Francesch Rafel Muntaner de 
oydor en deputat, concordament fou enseculat misser Joan Lorens.
A vi de març mdliii, per mort del dit misser Joan Lorens, fou enseculat concordament mossèn 
Miquel Bastida.
A xiii del mes de abril de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Bastida de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament misser Francesc Boquet.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per mort de dit misser Francesc Boquet, és ensaculat concorda-
ment mestre Vicens Castelló, doctor en medicina.
A xv de matig mdlxxxviiii, per transferiment de dit mestre Vicens Castelló de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Bernat Romeu, ciutedà.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit misser Bernat Romeu de oydor en deputat, és 
enseculat conforme lo nou redrés mestre Bernat Berenguerí, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit mestre Bernat Berenguerí de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament misser Hierònim Puigvert.

216r// [Oïdors de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Galceran Coromines.
A xxii del mes de agost any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Galceran Coromines, 
fou ensaculat per oydor mossèn Miquel Çatorra.
A xxi del mes de juny any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Miquel Çatorra, fonch ensaculat 
mossèn Agostí Ros.
A xxiiii del mes de janer de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Agostí Ros, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Johan Junyent y de Rovira.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per transferiment de dit mossèn Miquel Joan Junyent, 
lo qual de hoydor és pujat a deputat, fonc inseculat concordament mestre Enric Solà, doctor en 
medecina.
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A xiii de agost mdlxxviiii, per ésser trobat dit mestre Henric Solà militar, y, a xv de matig 
proppassat, ésser estat ensaculat en oïdor militar de la vegaria de Manresa, és ensaculat concor-
dament mossèn Alexandre Cordelles, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxx, per trasferiment de dit Alexandre Cordelles de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Guillem Honofre Fàbregas.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Guillem Honofre Fàbregues de 
hoydor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Rafel Llaudes, ciutadà.

216v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Galceran Fivaller.
A v del mes de gener any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Galceran Fivaller, fonch ensa-
culat mossèn Climent May, ciutadà de Barcelona.
A xiii de octubre any mdxxxvii, per transferiment e mudament de stament de ciutedà en lo 
estament ecclesiàstich del dit Climent May, qui de present és abat de Ripoll, concordament fou 
enseculat mossèn Anthoni Pol, ciutedà de Barcelona.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit Anthoni Pol, fou enseculat concordament mos-
sèn Francesch Nicolau Sbert, ciutedà de Barcelona.
A viii de noembre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Nicolau Sbert, fou ensecu-
lat concordament mossèn Luys Dusay, menor.
A xxvii de juliol any mdlxviiii, per transferiment del dit mossèn Loís Dusay de oydor en de-
putat, fonc enseculat concordament mossèn Pere Farreres, menor.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Pere Ferreres, és ensaculat concordament mestre 
Antic Roca, doctor en medicina.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mestre Antic Roca, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Baptista Salgueda.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Joan Baptista Salgueda, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan Pau Bonet, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit Joan Pau Bonet de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés misser Steve Monfar y Sors.
A xv de maig mdc, per transferiment de dit misser Steve Monfar y Sors, és enseculat concorda-
ment segons forma el nou redrés misser Miquel Llavaneres, doctor en drets.
A xv de maig mdci, per transferiment de dit misser Miquel Lavaneres de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament conforme lo nou redrés misser Joan Oliver, doctor en drets.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit misser Joan Oliver, és enseculat segons forma del nou re-
drés mestre Joan Amat, doctor en medicina.

217r// [Oïdors de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Jaume de Navel.
A xv del mes de noembre any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit Jaume Denavel en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Valentí Gibert.
A xxii del mes de març any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Valentí Gibert de oydor 
en deputat, fonch ensaculat micer Bernat Ribalter.
A viii del mes de agost any mil dxxviii, per transferiment del dit micer Bernat Ribalter de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Pere Benet Puig, ciutadà de Barcelona.
A xxiiii de maig any mdxxxiii, attès que per delliberatió fete en lo consistori a vi del dit mes de 
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maig consta que lo dit mossèn Pere Benet Puig no és stat bén ensaculat en dit loch per ésser 
mercader e no ciutedà, fonch ensaculat en hoydor en loch del dit miçer Bernat Ribalter lo ho-
norable mossèn Joan Miquel de Bellafilla, ciutedà de dita ciutat.
Lo primer de setembre any mdxxxvi, per transferiment del dit Joan Michel de Bellafilla de 
oydor en deputat, fou enseculat mossèn Luys de Farrera, ciutedà de la dita ciutat.
A xxi del mes de juliol any mdxxxxii, per mudament de stament del dit mossèn Luys de Farre-
ra, qui s’és promogut a les sagrades òrdens, fou enseculat concordament misser Ambròs Romeu 
Ollers, doctor en leys.
A xxvii de agost mdlv, per transferiment del dit misser Ambròs Romeu Ollés de oydor en de-
putat, fou enseculat concordament misser Joan Piquer.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit misser Joan Piquer, és ensaculat concordament 
misser Francesc Bonet, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxxii, per transferiment de dit misser Francesc Bonet de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés misser Miquel Sala, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per haver mudat de stament lo dit misser Miquel Sala de real en 
militar, és stat enseculat concordament misser Luys Vidal, doctor en drets.

217v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ramon Soler.
A xviiii del mes de ffebrer any mil D e hu, per transferiment del dit mossèn Guillem Ramon 
Dezsoler en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Joanot Marquet.
A xviiii del mes de setembre any mil dx, per mort del dit Joanot Marquet, fou ensaculat per 
oydor Miquel de Junyent.
A xxi del mes de gener any mil dxxx, per mort del dit mossèn Miquel de Junyent, fou ensaculat 
per oydor mossèn Joan Ribes, ciutadà.
A xxiii del mes de maig any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Ribes, fou enseculat con-
cordament mossèn Garau Sanct Just, ciutedà de Barcelona.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Garau Sanjutst, fou enseculat 
concordament mossèn Luys Sancliment, ciutedà.
A xv de febrer any mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Luys Sancliment, fou inseculat con-
cordament misser Anthoni Puigvert, doctor en leys.
A xxv de setembre de dit any mdxxxxviiii, per transferiment del dit misser Anthoni Puigvert 
de oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan Luys Cornet.
A xxviiii de fabrer mdlvi, per transferiment del dit mossèn Joan Luys Cornet de oydor en de-
putat, fou enseculat concordament misser Barnat Çafont.
A xiii de setembre mdlxxv, per mort de dit misser Bernat Çafont, és ensaculat concordament 
misser Francesc Ubac.
A xii de setembre mdlxxxv, per mudament de stament de dit misser Ubac de reyal en militar, 
és enseculat concordament mossèn Joan Saurí, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Joan Saurí, és ensaculat segons forma del nou redrés 
misser Gaspar Sagarra.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit misser Gaspar Sagarra de hoydor en deputat, és 
enseculat concordament conforme al nou redrés misser Francesc Corts.
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218r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Miquel de Sos.
A xiiii del mes de febrer any mdxxi, per mort del dit mossèn Miquel de Sos, fou ensaculat miçer 
Ffrancesch Manresa.
A v de març any mdxxxxv, per mort del dit miser Francesch Manresa, fou enseculat concorda-
ment misser Joan Josef Montaner
A xxvii de agost mdlv, per transferiment del dit misser Joan Josef Montaner de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament misser Luys Sos.
A vii de octubre mdlxxv, per mort de dit misser Luís Sors, és ensaculat concordament mestre 
Pere Benet Soler, doctor en medicina.
A xv de maig mdc, per mudament de stament de dit mestre Soler de real en militar, fonch en-
seculat concordament mossèn Sebrià Caralps, ciutadà.
A xv de maig mdci, per mudament de dit mossèn Sebrià Caraps en deputat, és enseculat con-
cordament conforme lo nou redrés mossèn Pau Puigianer, ciutadà.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit mossèn Pau Puigianer de hoïdor en deputat, és 
enseculat conforme al nou redrés mossèn Jaume Lluch, ciutadà.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit mossèn Jaume Luc de oïdor en deputat, és en-
seculat concordament mossèn Francesc Palau, ciutedà.

218v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancí Gerona.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Gerona en 
deputat, fou ensaculat per oydor en Bertran Dezvall, ciutadà.
A viiii del mes de agost any mil dviii, per transferiment del dit mossèn Bertran Dezvall en de-
putat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancí Terré de Picalquers.
A xvi de noembre any mil dxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Terré de Picalques 
en deputat, fonch ensaculat per oydor en aquest lloch micer Pere Puigdepons, doctor.
A xxi del mes de gener any mil dxxx, per mort del dit micer Pere Puigdepons, fonc ensaculat 
mossèn Pere Durall.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Pere Durall, concordament fou 
enseculat mossèn Francesch Albanell, ciutedà.
A v de març mdxxxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Albanell de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament misser Parot Camps.
A vii del mes de març del any mdlxvi, per mudament de stament del dit misser Perot Camps, 
per ésser se fet militar, fonc enseculat concordament misser Joan Amell.
A xxii del mes de octubre mdlxxii, per transferiment del dit misser Joan Amell en deputat, fou 
enseculat per oydor misser Jaume Pineda.
A xxi de juliol mdlxxviii, per ésser novament trobat que dit misser Jaume Pineda fou ensacu-
lat en dit loc tenint benefici ecclesiàstic, lo qual consta que ha renuntiat, és ensaculat concorda-
ment lo matex misser Jaume Pineda.
A xv de matig mdlxxxxii, per transferiment de dit misser Jaume Pineda de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mestre Gabriel Antoni Bosser, doc- 
tor en medicina.
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A xv de maig mdlxxxxviiii, per haver mudat de stament dit mestre Gabriel Antoni Bosser de 
real en militar, és enseculat concordament mossèn Magí Grau, ciutadà.

219r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Miquel de Maçanet.
A xxv del mes de maig any mil dx, per mort del dit mossèn Miquel de Maçanet, fou ensaculat 
per oydor mossèn Jaumot Romeu.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit mossèn Jaumot Romeu, fonch ensaculat 
mossèn Ferrando Vernigal, ciutadà.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Ferrando Vernigal, fonch in-
seculat concordament misser Bernardí Coromina, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit misser Bernadí Corimina, és ensaculat conforme 
lo nou redrés misser Lorens Jover, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Lorens Jover de hoydor en depu-
tat, és enseculat concordament misser Joan Fontanet, doctor en drets.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit misser Pau Fontanet de hoydor en deputat real  
per Gerona, és enseculat concordament conforme al nou redrés mossèn Francesc Dalmau,  
ciutadà.

219v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Perot Miquel.
A xxviii del mes de noembre any mil cccclxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Perot 
Miquel en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Baltesar de Gualbes, menor.
A xv de setembre any mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Baltazar de Gualbes, menor, 
en deputat, fou ensaculat per oydor micer Hierònym Franch, doctor en leys.
A xxv del mes de maig any mil dx, lo dit micer Hierònym Franch, per haver mudat de stament 
reyal en militar, en loch seu fou ensaculat per oydor mossèn Miquel Ros.
A xviii de febrer mdxx, per haver mudat lo dit Miquel Ros son estament en militar, fou ensa-
culat en aquest loc micer March Johan Sunyer.
A xiiii del mes de ffebrer mdxxi, per transferiment del dit micer Sunyer en deputat, fou assí 
ensaculat per oydor reyal mossèn Berenguer de Massanet, àlies Çaroca.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Berenguer Çarrocha 
y de Massanet de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Jaume de Navell.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Jaume de Navel de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Miquel Pol.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per mudament de stament del dit mossèn Michel Pol, 
fet cavaller, concordament fou enseculat mossèn Pau Michel Carbó, ciutedà.
A xxxi de octubre mdxxxxiiii, per mort del dit Pau Michel Carbó, fou enseculat a la sort misser 
Onofre Tarré, doctor en leys.
Al primer de dehembre any mdxxxxv, per mort del dit misser Onofre Tarré, fou enseculat con-
cordament misser Benet Ferran.
A xxvii del mes de març de l’any mdlxi, per transferiment del dit misser Benet Ferran de oydor 
en diputat, fonc enseculat concordament misser Francesch Puig.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit misser Francesc Puig, és ensaculat concordament 
misser Miquel Arles, doctor en drets.
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A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit misser Miquel Arles, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Domingo Campamar, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit Domingo Campamar de oïdor en deputat, 
és ensaculat conforme lo nou redrés misser Miquel Rollan.
A 15 de juliol 1599, per aver mudat de stament dit misser Miquel Rollan de real en militar, és 
enseculat concordament misser Luys Besturs, doctor en drets.

220r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Melcior Oliver.
A xx del mes de juliol any mil dvi, per mort del dit mossèn Melcior Oliver, fou ensaculat per 
oydor mossèn Ffrancesch de Sancliment.
A xxxi del mes de juliol any mil dxxi, per mutació de stament del dit mossèn Francesch de 
Sanct Climent de ciutadà en cavaller, ensacularen en aquest loch concordablament per oydor 
micer Christòfol Farrer, juriste de la ciutat de Barcelona.
A xvi de setembre any mdxxxxv, per mort del dit misser Christòfol Farrer, fou enseculat a la 
sort misser Joan Axerrat.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit misser Joan Exerrat, és enseculat cconcordament 
segons forma del nou redrés misser Josef Ylla.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Josef Ylla de oydor en deputat, és 
ensaculat concordament misser Jaume Aymeric, doctor en drets.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit misser Jaume Aymeric de oïdor en deputat,  
és enseculat concordament misser Jaume Rovira, doctor en drets.

220v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Jaume Alzina.
A viiii del mes de janer any mil D e hu, per mort del dit mossèn Jaume Alzina, fou ensaculat per 
oydor mossèn Miquel Soler.
A xx del mes de juliol any mil diii, per transferiment del dit mossèn Miquel Soler en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Marquilles.
A xviiii de juliol any mdxxi, per mort del dit Ffrancesch Marquilles, fou ensaculat a sort miçer 
Gabriel Johan.
A xx de març any mdxxxviiii, per mort del dit misser Gabriel Ioan, concordament fou ensecu-
lat mossèn Nicolau Dezvalls, ciutedà.
A v del mes de satembre de l’any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Nicolau Dezvalls de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Jaume d’Oms.
A xxvii del mes de juliol any mdlxviiii, per transferiment del sit mossèn Jaume d’Oms de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesch Benet Codina.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Francesc Benet Codina, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Benet Codina, son fill.
A xv de matig mdlxxxviiii, per transferiment de dit Joan Benet Codina de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Hierònym Vila, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Hierònym Vila de oïdor en depu-
tat, és ensaculat conforme lo nou redrés misser Christòphol Dezplà y Fumaz.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit misser Christòphol Fumaz y Desplà, és 
ensaculat concordament mossèn Pere Ferreres, nét de Pere.
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A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Pere Farreres, és enseculat concordament 
misser Pere Güell, doctor en drets.

221r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Gabriel Pujades.
A xviiii del mes de ffebrer any mil D e hu, per mort del dit mossèn Gabriel Pujades, fou ensa-
culat per oydor micer Domingo Boffill.
A xv del mes de janer any mil dvi, per transferiment del dit micer Domingo Boffill en deputat, 
fou ensaculat per oydor micer Onoffre Salgueda.
A vii de juliol mdxviii, per transferiment de stament del dit micer Salgueda, qui se és fet cava-
ller, fou ensaculat mossèn Ramon Marquet, ciutadà.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mudament de stament del dit mossèn Ramon 
Marquet de real en militar, fou enseculat concordament mossèn Pere Puig, mercader, maior de 
dies, fill de Nicodemus Puig, quòndam.
A xviii de març mdxxxxvi, per mort del dit Pere Puig, fou enseculat a la sort mossèn Rafell 
Anthoni Farrer Coll, mercader.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Rafel Anthoni Farrer Coll, fonc 
enseculat concordament mossèn Miquel Monserrat Fàbragues, mercader.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Miquel Montserrat Fàbregas, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Jaume Losada, mercader.
A xv de maig mdciiii, per ésser estat privat dit Jaume Llosada de dit lloch, ab provisió dels se-
nyors deputats de concell de don Climent de Cardona, altre dels assessors, és ensaculat confor-
me lo nou redrés mossèn Pere Joan Cellers, mercader.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Pere Joan Cellers, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Onofre Palau, mercader.

221v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Pere Joan Vicens.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per transferiment del dit mossèn Pere Joan Vicens en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Thomàs Dezpuig.
A xviii de agost any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Thomàs Dezpuig, fonch enseculat con-
cordablement mossèn Antoni Augustí Çarrovira, ciutedà de dita ciutat.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de dit mossèn Antoni Çarrovira, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Joan Dusay, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit mossèn Joan Dusay de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Jaume Janer.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Jaume Gener, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Philip Gallego, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit misser Philip Gallego, és enseculat per ésser admès 
de terna segons forma del nou redrés mossèn Joan Amat, ciutedà.
A xv de maig mdc, per mudament de stament del dit mossèn Joan Amat de real en noble, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joachim Montalt, ciutadà.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit mossèn Joachim Montalt de hoydor en deputat, 
és enseculat segons forma del nou redrés misser Jaume Massaguer, doctor en drets.
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A xv de maig mdcxii, per mort de dit misser Jaume Massaguer, és enseculat concordament 
mossèn Agustí Pexau, ciutadà, senyor de la Morana.

222r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Raffel Anglès.
A xxviii del mes de noembre any mil cccclxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Rafel 
Anglès en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Garau Çatorra.
A xviii del mes de febrer any mdxx, per mort del dit mossèn Garau Çatora, fonch ensaculat en 
oydor mossèn Galçeran Rovira.
A viiii del mes de octubre, per transferiment del dit mossèn Galceran Rovira de oydor en depu-
tat, fonch ensaculat micer Martí Terré, doctor en leys, ciutadà.
A xv de abril any mdxxxviii, per transferiment del dit misser Martí Tarré de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament misser Galceran Mas, doctor en quiscun dret.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per mort del dit misser Galceran Mas, concordament 
fou enseculat mossèn Hierònym Sancliment, ciutedà.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Hierònim Sanctcliment, fonc 
enseculat concordament mossèn Loís Salgueda.
A xxv de setembre mdlxxiii, per transferiment del dit mossèn Luys Salgueda de aquest lloch en 
deputat, fonch enseculat concordament misser Joan Puigvert, doctor en quiscun dret.
A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment de dit misser Joan Puigvert, és ensaculat con-
cordament mestre Bernadí Romà Folquès, doctor en medicina.

222v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Joan Puiades.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per transferiment del dit mossèn Joan Pujades en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Galceran Ombau, àlies Carbó.
A viii del mes de juliol any mdxviiii, per transferiment del dit mossèn Galçeran Ombau, àlies 
Carbó, en deputat, fou ensaculat en oydor mossèn Bernat Dusay, menor.
A xvii del mes de dezembre mil dxxiii, per mort del dit mossèn Bernat Dusay, fou ensaculat 
micer Bernat Vilana.
A xi del mes de març del dit, micer Bernat Vilana en deputat [sic], ensacularen mossèn Miquel 
Vallseca, ciutadà de Barcelona.
A xvi del mes de noembre any mil dxxv, per transferiment del dit mossèn Miquel Vallseca en 
deputat, fonch ensaculat en aquest loch per oydor micer Jaume Salgueda, doctor en leys, ciuta-
dà de Barcelona.
A xxx del mes de agost any mil dxxvii, per mort del dit micer Jaume Salgueda, fonch ensaculat 
concordablament mossèn Joan Miquel Pol.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Joan Miquel Pol, 
concordablament fou ensaculat micer Joan Elies, doctor.
A xxv del mes de maig any mdlvii, per mort del dit misser Joan Elies, fonc enseculat concorda-
ment misser Monserrat Tries, doctor en leys.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit misser Montserrat Tries, és ensaculat concor- 
dament mossèn Onofre de Ferrera.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Onofre de Ferrera de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament mossèn Phederic Rotig y de Soler.
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A xxiiii de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit mossèn Phederic Rotig y de Soler de oï-
dor en deputat, és ensaculat concordament mossèn Gaspar Muntaner, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit mossèn Gaspar Muntaner de oïdor en de- 
putat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés misser Francesc Riera y de Olzi-
nelles.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit misser Francesc Riera y de Olzinelles, és ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés misser Francesc Rodés, doctor en drets.
A xv de juliol 1596, per mort de dit misser Francesc Rodés, és enseculat concordament mestre 
Pere Font, doctor en medicina.

223r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Melcior Sunyer.
A iiii del mes de juny any mil diiii, per mort del dit mossèn Melcior Sunyer, fou ensaculat per 
oydor micer Hierònym Malet, doctor en leys.
A xviii del mes de març any mil dxxviiii, per mort del dit micer Hierònym Malet, fou ensacu-
lat mossèn Luís Setantí.
A xxiii de dehembre any mdxxxvi, per transferiment del dit mossèn Luys Setantí de oydor en 
deputat, fou enseculat per oydor concordament misser Perot Gort, doctor en leys, ciutedà de 
Barcelona.
A xiii de octubre any mdxxxvii, per quant ha constat que lo dit misser Perot Gort és del sta-
ment militar, per ço en son loch concordament és estat enseculat mestre Garau Boquet, doctor 
en medicina.
A xvii del mes de satembre de l’any mdlx, per transferiment del dit mestre Garau Boquet  
de oydor en deputat, fonch enseculat concordament mestre Onofre Bruguera, doctor en me- 
dicina.
A xviiii de juliol mdlxxii, en lloch y per mort de dit mestre Honofre Bruguera, fonch inseculat 
concordament misser Miquel Puixventós, doctor en leys.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit misser Miquel Puigventós, és ensaculat concorda-
ment misser Francesc Sala, menor, ciutedà.

223v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Bertran Boscà.
A xx del mes de febrer any mil dxxii, per mort del dit mossèn Bertran Boscà, fonc ensaculat per 
oydor micer Ffrancesch Romeu.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per transferiment del dit micer Francesch Romeu de 
aquest loch en deputat, fonc ensaculat en aquest lloch mossèn Joanot Àngel Dezpuig, àlies Ferrer.
A xii d’agost mdxxxi, per puiament del dit mossèn Puig a deputat, fonch ensaculat concorda-
blament mossèn Hierònym Benet Albanell.
A xviiii de juliol mdxxxiii, per mort del dit Hierònym Benet Albanell, fonc a sort ensaculat 
mossèn Miquel Salgueda, ciutedà.
A xx de març any mdxxvi, per transfariment del dit mossèn Michel Salgueda de oydor en de-
putat, fonc enseculat y tret a sort mossèn Guillem Ramon Dezvalls, ciutadà de Barcelona.
A xxx del mes de octubre de l’any mdlxiii, per transferiment del dit mossèn Guillem Ramon 
Dezvalls de oydor en diputat, concordament fonc enseculat mossèn Jaume Vila, ciutadà de 
Barcelona.
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A v del mes de satembre del any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Jaume Vila de oydor 
en diputat, fonc enseculat concordament misser Francesc Farraró.
A xiii del mes de març del any mdlxx, per mort del dit misser Francesc Farraró, fonc enseculat 
concordament Francesc Casademunt, ciutedà de Barcelona.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit mossèn Francesc Casademunt, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Hierònym Montaner.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Hieroni Montaner, és enseculat mossèn Francesc 
Farrer, ciutadà.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Francesc Ferrer, és enseculat concordament 
misser Joan Baptista Gori.

224r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Ffrancí Queralt.
A xxvi del mes de juny any mil dxi, per mort del dit mossèn Ffrancí Queralt, fou ensaculat per 
oydor a sort micer Miquel May, doctor en cascun dret.
A xiiii del mes de febrer any mdxxi, per pujament de stament reyal en militar, en loch del dit 
micer Miquel May, fou ensaculat assí per oydor reyal micer Bernat Rovira, mossèn Francí Oli-
ver [sic].
A xxvii del mes de febrer any mil dxxiiii, per mudament de aquest stament en ecclesiàstich, 
fou ensaculat en aquest lloc micer Pere Torredemer.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit micer Pere Torrademer, fonch ensa-
culat micer Miquel Quintana, doctor en leys.
A xiiii del mes de dehembre any mdxxv, per transferiment del dit misser Michel Quintana  
de oydor en deputat, concordablament fou ensaculat mossèn Garau Marquet, ciutedà de Bar- 
celona.
A viii de agost any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Garau Marquès de oydor en 
deputat, concordament fou enseculat mossèn Luys Gibert, menor.
A xxiiii de janer mdliiii, per transferiment del dit mossèn Luys Gibert de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament misser Miquel Quintana, fill de misser Joan Quintana, de la Llacuna.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per transferiment de dit misser Miquel Quintana de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Julià de Navel.
A xv de juliol mdlxxxx, per ésser ensaculat dit Julià de Navel en temps que era de menor edat, 
és de nou ensaculat concordament segons forma del nou redrés lo matex mossèn Julià de Navel.
A xv de matig mdlxxxxi, per transferiment de dit mossèn Julià de Navel de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou redrés misser Pere Ayllà, doctor en drets, 
ciutedà de Barcelona.
A xv de juliol mdcii, per transferiment de dit misser Ayllà de hoydor en deputat, és enseculat 
conforme lo nou redrés mossèn Francesc Salavardenya, fill de Luís.

224v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancí Oliver.
A xxiii del mes de desembre any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Francí Oliver, fonch 
ensaculat ab concòrdia mossèn Luys Dusay.
A xxiii de nohembre mdxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Luys Dusay de oydor en 
deputat, fou enseculat a la sort misser Michel Farrer.
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A xxx del mes de agost any mdlviiii, per transferiment del dit misser Miquel Farrer de oydor 
en deputat, fonch enseculat concordament micer Andreu Farrer, son fill.
A x del mes de maig del any mdlxv, per mudament de stament del dit misser Andreu Farrer de 
real en militar, enseculen concordament mestre Francesc Castelló, doctor en medesina.
A viiii de mars mdlxxi, per transferiment de dit mestre Francesc Castelló de hoydor en depu-
tat, fonch inseculat concordament mossèn Federich Vilana.
A xxvi de febrer mdlxxiiii, per transferiment de dit Phederic Vilana de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament misser Miquel Ferreró, doctor en drets.
A xi de juliol mdlxxv, per transferiment de dit misser Miquel Ferreró de oïdor en deputat,  
és enseculat concordament misser Pere Calvó.
A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment de dit misser Pere Calvó de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament misser Joseph Dalmau, doctor en drets.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit misser Joseph Dalmau de oïdor en depu-
tat, ensaculen concordament mossèn Hierònym de Ollers, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxxi, per ésser dit Hierònym de Ollers ensaculat en temps que era de me-
nor edat y per ço desensaculat de dit loc, és ensaculat concordament segons forma del nou re-
drés lo mateix misser Hierònym de Ollers, ciutedà.
A xv de maig mdcvii, per transferiment de dit misser Hierònim de Ollers de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Francesc Bonaventura Martí.

225r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Jaume Vermigal.
A x del mes de noembre de l’any mdxvii, per transferiment del dit Jaume Vernigal en deputat, 
fou ensaculat en aquest loch mossèn Perot Çapila.
A xviii de ffebrer mdxx, per haver mudat de stament lo dit Perot Çapila de reyal en militar, fou 
ensaculat en aquest loch miçer Barthomeu Martí.
A iiii de dehembre mdxxxx, per transferiment del dit misser Barthomeu Martí de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament misser Francesch Cerdà.
A iii d’agost any mdxxxxvi, per mort del dit misser Francesch Cerdà, fou enseculat concor- 
dament misser Pere Ioan Sabater.
A viiii de juliol mdlxxviii, per mort de dit misser Pere Joan Çabater, és ensaculat concorda-
ment misser Joan Çabater, doctor en drets, son fill.
A xxiiii de marts mlxxxvi, per mudament de stament de dit misser Joan Çabater de reyal en 
militar, és ensaculat concordament misser Philip Dimas Muntaner, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Felip Dimas Montaner de hoydor 
en deputat, és enseculat concordament misser Domingo Prexana, doctor en drets.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Domingo Prexana, és enseculat concordament 
misser Pere Pineda.

225v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Baltesar Buçot.
A xxvi del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per mort del dit mossèn Baltesar Buçot, fou 
ensaculat per oydor mossèn Pere Ramon Vicent de Santmenat.
A xiiii del mes de ffebrer any mdxxi, per transferiment del dit mossèn Pere Ramon Vicens de 
Sanctmenat en deputat, fou assí ensaculat per oydor mossèn Joan Serra. Aprés, fou verificat en 
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consistori a xx de juliol mdxxi que lo dit Joan Serra se anomenave Jaume, e com no hi hage tal 
nom de Joan, volgueren que fos continuat assí que és lo verament ensaculat. Jaume Serra, ciu-
tadà de Barcelona.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per mort del dit mossèn Jaume Serra, fonch ensaculat 
mossèn Francesch Soler.
A v del mes de juny mil dxxxv, per quant lo dit mossèn Francesch Soler ha mudat de stament, 
car és se fet cavaller, fonch ensaculat mossèn Barthomeu Geronella, ciutadà de la dita ciutat.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Barthomeu Gironella 
de oydor en deputat, concordament fou enseculat misser Joan Jofre.
A xv de juny mdlxxvi, per mort de dit misser Joan Jofre, és ensaculat concordament mossèn 
Miquel Joan Bastida.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit mossèn Miquel Joan Bastida de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Clement Rovira.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Climent Rovira, és enseculat concorda-
ment misser Jaume Joan Busquets, doctor en drets.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Jaume Joan Busquets, és enseculat concordament 
mossèn Jaume Sala, ciutedà.

226r// [Oïdors de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Berenguer Mutmany.
A xxii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Berenguer 
Muntmany en deputat, fou ensaculat per oydor mestre Miquel Monleó, metge.
A xxiii de maig mil dxiii, per mort del dit mestre Miquel Monleó, fou ensaculat concordable-
ment micer Luys Sancliment.
A xx del mes de febrer any mil dxxii, per transferiment del dit micer Luís Sanctcliment en de-
putat, fou ensaculat per oydor mossèn Pere Çarrovira.
A v del mes de setembre any mil dxxiii, per mort del dit mossèn Pere Çarrovira, fonch ensacu-
lat a sort mossèn Francesch Vernigal.
A xviiii de juliol any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Vernigal, fou ensaculat 
mossèn Francesch Deztorrent.
A iii de setembre mdxxxii, per mort del dit mossèn Francesch Deztorrent, concordablement 
ensacularen mossèn Mateu de Sencliment, ciutedà de Barchinona.
A xx del mes de març any mdxxxviiii per transferiment del dit mossèn Matheu de Sancliment 
de oydor en deputat, concordament fou enseculat misser Steve Navés, doctor en leys.
A v de juny mdxxxxiii, per transferiment del dit misser Steve Navés de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Domingo Moradell, mercader, ciutedà de Barcelona.
A xviiii de setembre mdlii, per mort del dit Domingo Moradell, fou enseculat a la sort mossèn 
Francesch Xifré, mercader.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Francesch Xifré, fonc enseculat 
a la sort mossèn Francesc Palau, mercader.
A xiiii del mes de juny any mdlxiii, per mort del dit Francesc Palau, fonc enseculat a la sort 
mossèn Benet Gatell, mercader.
A xxvi del mes de octubre del any mdlxviii, per mort de dit mossèn Benet Gatell, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Francesc Hierònim Bonet, mercader.
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A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Francesc Hierònym Bonet, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Jaume Genovès, mercader de Barcelona.

226v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancí Ballester.
A xxvii del mes de juliol any mil dx, per transferiment del dit mossèn Ffrancí Ballester en de-
putat, fou ensaculat per oydor micer Ffrancesch de Vallseca.
A viii del mes de març any mil dxiiii, per transferiment del dit micer Ffrancesch de Vallseca en 
deputat, fou ensaculat per oydor en loch seu micer Romeu d’Ollers.
A xxx del mes de juliol any mil dxxiiii, per pujament del dit micer Romeu de Ollers en deputat, 
fonch ensaculat en aquest loch per oydor mossèn Miquel Francesch Çatorre.
A xxii de maig any mdxxxxvi, per mudament de stament del dit mossèn Miquel Francesch 
Çatorra, fou enseculat concordament mossèn Matià Farrer, mercader.
A dos de juny mdxxxxviii, per mort del dit mossèn Matià Farrer, fou enseculat cconcordament 
mossèn Pere Pau Sala, mercader.
A x de marts any mdlxxiii, per mort del dit mossèn Pere Pau Sala, fou enseculat concordament 
mossèn Dalmau Ros, mercader.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Dalmau Ros, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Melchior Bertrolà, mercader.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per aver mudat de estament, de real en militar, dit mossèn 
Melchior Bertrolà, és enseculat concordament mossèn Pere Ferran, mercader.

227r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Romeu Lull, menor.
A xvii de mars mdxviii, per transferiment del dit mossèn Romeu Lull en deputat, fou ensaculat 
per oydor mossèn Luys Ros.
A xxii del mes de març any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Luís Ros, fonch ensaculat per 
oydor mossèn Francesch Sampsó.
A xx del mes de juliol any mdxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Samsó, fou enseculat 
concordament mossèn Francesch Lacera.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit Francesch Lassera, fou enseculat concordament 
mestre Joan Bofill, metge.
A ii del mes de abril del any mdlxvi, per mort del dit metge mestre Johan Bofill, fonc enseculat 
concordament misser Francesc Saragossa.
A viiii de mars mdlxxi, per lo transferiment de dit misser Francesch Çaragossa de hoydor en de-
putat, fonch inseculat concordament en son lloc mestre Francesc Domingo, doctor en medecina.
A xxxi de juliol mdlxxxvii, per transferiment de dit mestre Francesc Domingo de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Joseph de Rovirola, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Joseph de Rovirola, és ensaculat segons forma del 
nou redrés mossèn Raphael Cervera.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Joseph de Rovirola, és ensaculat 
conforme lo nou redrés concordament mossèn Pere Bernat Codina.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de stament de dit mossèn Pere Bernat Codina de 
real en noble, los senyors deputats enseculan concordament mestre Jaume Ortoneda, doctor en 
medecina.
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A xv de juliol mdcxi, per transferiment de dit mestre Jaume Ortoneda de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Raphael Çafont, ciutedà de Barcelona.

227v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Francí Alegre, menor.
A xi del mes de deembre any mil D e hu, per transferiment del dit mossèn Ffrancí Alegre, me-
nor, en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Buçot.
A xxvii de juliol Mdvii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Buçot en deputat, fou 
ensaculat per oydor micer Ramon Çarrovira, doctor.
A xxvii de febrer any mil dxxiiii, per puiament del dit micer Ramon Çarrovira en deputat,  
fou ensaculat en aquest loch mossèn Perot Montmany.
A v del mes de juny any mil dxxxv, per quant lo dit mossèn Perot Montmany ha mudat de es-
tament, que s’és fet cavaller, fonch ensaculat mossèn Galceran Carbó Çalzet y Ombau, menor 
de dies, ciutadà de Barchinona.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Galceran Carbó Salzet y Om-
bau de oydor en deputat, fou enseculat a la sort mossèn Berenguer Çapila.
A xxvi del mes d’abril de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Baranguer Çapila de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Miquel d’Oms, menor.
A xxviiii del mes de maig del any mdlxv, per transferiment de dit mossèn Miquel d’Oms, fonc 
enseculat concordament misser Johan Rafel Masnovell.
A ii de matig mdlxxiii, per transferiment de dit misser Joan Raphael Masnovell de oïdor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Antic Muntaner.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mudament de estament de mossèn Antic Montaner sobredit, 
qui és entrat y ha fet professió en lo monestir de Escala Dei del orde de Cartoxa, és ensaculat 
concordament misser Hierònym Fivaller, ciutedà, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxviii, per transferiment de dit misser Hierònym Fivaller de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Gervasi Çapila, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per aver mudat de estament dit mossèn Gervasi Sapila, de real en 
militar, és enseculat concordament misser Pau Benet Cabrer, doctor en drets, ciutedà de Barce-
lona.
A xv de maig mdcvii, per transferiment de dit misser Pau Benet Cabrer, és enseculat misser 
Miquel Ximenis.

228r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Gaspar Terré.
A vi del mes de setembre any mil d e hu, per mort del dit mossèn Gaspar Terré, fou ensaculat 
per oydor mossèn Ffrancesch Gili.
A xxxi del mes de juliol any mil dxxi, per mort del dit mossèn Ffrancesch Gili, ensacularen 
concordablament mossèn Joanot de Ferrera, ciutadà.
A xviiii de juliol any mil dxxiiii, per pujament del dit Joanot de Ferrera de aquest lloch en 
deputat, fou ensaculat mossèn Perot Amat.
Lo primer del mes de juliol any mil dxxv, per mort del dit mossèn Perot Amat, fonch ensaculat 
concordablament mossèn Francesch Amat.
A vii de fabrer any mdxxxviii, per transferiment del dit mossèn Francesch Amat de oydor en 
deputat, concordament fou enseculat mossèn Ivo Gualbes.
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A dos de juny mdxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Ivo de Gualbes de oydor en depu-
tat, fou enseculat a la sort misser Joan Agostí Gallart.
A vi de juliol mdli, per transferiment del dit misser Joan Agostí Gallart de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Pere Farreres.
A xiii de noembre mdlv, per transferiment del dit mossèn Pere Farreres de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Joan de Puigdepons.
A xvii de setembre mdlxviiii, per transferiment del dit mossèn Joan de Puigdepons de oydor 
en deputat, fou ensaculat concordament mossèn Francesc Monserrat Grau. A viiii de setembre 
mdlxxxvii, és declarat y corregit lo error comès en aquest propdit nom propi, que no és Fran-
cesc Montserrat Grau sinó Miquel Montserrat Grau.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit mossèn Miquel Montserrat Grau de hoydor en 
deputat, és enseculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Francesc Bru, ciutadà.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Francesc Bru de oïdor en deputat, és en-
seculat concordament mossèn Bertran Dezvalls, ciutedà de Barcelona.

228v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancesch de Junyent.
A xi del mes de deembre any mil diii, per quant lo dit mossèn Ffrancesch de Junyent mudà de 
stament fahent-se cavaller, en loch seu fou ensaculat per oydor micer Joan Pasqual, doctor.
A iii dies del mes de janer any mil dx, per transferiment del dit micer Joan Pasqual en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Antich Cornet, ciutedà.
A xxvii de març mdxx, per transferiment del dit Antich Cornet en deputat, fou ensaculat per 
oydor Guillem Ramon Dezsoler.
A xv del mes de febrer any mil dxxxv, per transferiment del dit mossèn Guillem Ramon Dez-
soler de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Miquel Bussot, ciutedà.
A xiii de octubre any mdxxxvii, per mort del dit Michel Bussot, concordament fou enseculat 
mossèn Galceran Junyent, ciutedà.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Galceran de Ju-
nyent de oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan Arles, mercader.
A xv de octubre mdli, per mort del dit Joan Arles, fou enseculat concordament mossèn Joan 
Claret, mercader.
A xvii del mes de satembre mdlx, per mort del dit mossèn Joan Claret, fonch enseculat concor-
dament mossèn Pere Pau Farran, mercader.
A xiii del mes de abril any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Pere Pau Ferran, fonc enseculat 
concordament mossèn Johan Servera.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Joan Cervera, és enseculat per ésser admès de terna 
segons forma del nou redrés mossèn Miquel Onjós, mercader.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Miquel Onyós, és enseculat concordament confor-
me al nou redrés mossèn Miquel Bertran, mercader.

229r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Nicholau Roig.
A xxii de juny mdxxxxvii, per mort del dit mossèn Nicolau Roig, fou enseculat concordament 
mossèn Pere Ioan Roig òlim Soler.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   305 20/03/15   09:07



306 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A viii de agost mdxxxxvii, per transferiment de oydor en diputat del dit mossèn Pere Ioan 
Roig òlim Soler, fou enseculat a la sort misser Hierònym Balaguer.
A x de dehembre dxxxxvii, per mort del dit misser Hierònym Balaguer, fou enseculat a la sort 
misser Pere Cucurella.
A xxxi de juliol mdlxxii, en lloch y per mort de dit misser Pere Cucurella, fonc enseculat con-
cordament mestre Honofre Bruguera, doctor en medecina.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per transferiment de dit mestre Onofre Bruguera de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament mestre Hierònym Mediona, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mestre Hieroni Mediona de oydor en 
deputat, és enseculat concordament misser Joan Batista Llorens, doctor en drets.
A xv de maig mdlcxii, per transferiment de dit misser Joan Baptista Lorens de oïdor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Gaspar Gabriel Càrcer, ciutadà.

229v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Micer Johan Olibà.
A iiii de setembre any mil dxi, per mort del dit micer Joan Olibà, fou ensaculat a sort per oydor 
mossèn Ffrancesch Stela.
A xxxi del mes de gener any mil dxxvii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Stela de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Onofre Pau.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Onofre Pau, fonc enseculat 
concordament mestre Nicolau Rayó, doctor en medesina.
A xviiii de juliol mdlxxv, en lo qual die, precehint informatió en lo present consistori a suppli-
catió del procurador del General rebuda, és estat declarat, ab consell dels magnífics assessors 
ordinaris de dit General, que lo dit mestre Nicholau Reyó no podia ésser estat enseculat per 
ésser mallorquí y estranger del present Principat. En son loc, és enseculat concordament misser 
Pere Monserrat.
A xv de juliol mdlxxxi, per transferiment de dit misser Pere Montserrat de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament misser Francesc Quintana, doctor en drets.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit misser Francesc Quintana, és ensaculat concorda-
ment mestre Gaspar Ferrer, doctor en medicina.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per haver-se pretès, aprés de la precedent ensaculatió, que dit 
mestre Gaspar Ferrer no és natural de Cathalunya y per ésser estat aprés habilitat per català per 
los tres staments de la última Cort General, desensaculant lo dit mestre Gaspar Ferrer de dit loc, 
és ensaculat concordament en aquell de nou lo matex mestre Gaspar Ferrer.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit mestre Gaspar Ferrer, és ensaculat segons forma del 
nou redrés mestre Gaspar Molera, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mudament de estament de real en militar de dit mestre Gaspar 
Molera, és enseculat concordament misser Francesc Aguiló, doctor en drets, ciutadà de Barce-
lona.

230r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Micer Jaume Botaller.
A xviiii del mes de octubre any mil d e hu, per transferiment del dit micer Jaume Botaller en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Miquel Falcó.
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A xi del mes de setembre any mdxviii, per mort del dit Miquel Falcó, fou ensaculat mossèn 
Perot Fivaller per oydor.
A xxi del mes de maig any mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Perot Fivaller de 
oydor en deputat, fou ensaculat micer Pere Miquel Carbonell, doctor en leys.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per transferiment del dit misser Pere Michel Carbonell de oydor 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Hierònym Franch, ciutedà.
A xii de noembre mdl, per transferiment del stament del dit mossèn Hierònym Franc de real 
en militar, fou enseculat concordament misser Francesch Busquets, doctor en leys.
A xi de octubre mdlii, per mort del dit misser Francesch Busquets, fou enseculat concordament 
mestre Hierònym Osset, doctor en medicina.
A xiii de juny mdlxxiii, per mort de dit mestre Hierònym Osset, és enseculat concordament 
misser Galceran Grimosacs, doctor en leys, ciutedà de Barcelona.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit misser Galceran Grimosacs, és ensaculat concor-
dament misser Guillem Joseph Mur, doctor en drets.
A xv de maig mdc, per haver mudat de stament dit misser Mur de real en noble, és enseculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Hieroni Ciurana, ciutadà.
A xv de juliol mdcxi, per mort de dit mossèn Hierònim Ciurana, és enseculat concordament 
mossèn Barthomeu Sala, ciutedà de Barcelona.

230v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Micer Johan Ribalter.
Lo derrer del mes de juliol any mil diiii, per transferiment del dit micer Joan Ribalter en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Johan Lull, fill de mossèn Pere Lull.
A xvii del mes de deembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Johan Lull, fou ensaculat per 
oydor micer Perot Ferrer.
A viiii del mes de agost any mil dviii, per transferiment del dit micer Perot Ferrer en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Joan Lull, qui té la torra en Sants.
A xxx del mes de març any mil dxii, per mort del dit Joan Lull, fou ensaculat per oydor a sort 
mossèn Pere Joan de Sancliment.
A v del mes de desembre any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Pere Joan de 
Sanctcliment de oydor en deputat, concordament fou ensaculat per oydor micer Hierònym 
Font, doctor, ciutadà de Barcelona.
A xviii de agost any mdxxxiii, per mort del dit mossèn Hierònym Font, fonch ensaculat con-
cordablement mossèn Hierònym Ferrer, ciutedà de dita ciutat.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Hierònym Farrer 
de oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Galceran Dezllor, àlies Albanell.
A viiii del mes de janer del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Galseran Dezlor, àlies Alba-
nell, fonc enseculat concordament mossèn Guillem Oliver, menor de dies.
A xvii del mes de matig del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Guillem Oliver, fonc ense-
culat concordament mossèn Enric Terré de Picalqués, menor.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per transferiment de dit mossèn Enric Terré de Pical-
qués, menor, lo qual de hoydor és estat pujat a deputat, fonch inseculat concordament mestre 
Steve Guardiet, doctor en medecina.
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A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mestre Steve Guardiet, és ensaculat concorda-
ment mossèn Sagimon Ferreres, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Sagimon Ferreres, és ensaculat conforme lo nou 
redrés misser Pere Aymeric.
A xv de juliol 1599, per transferiment de dit misser Pere Aymerich, de oydor en deputat, és 
enseculat misser Francesc Tristany, doctor en drets.
A xv de maig mdciii, per transferiment de dit mossèn Francesc Tristany de oïdor en deputat,  
és ensaculat concordament misser Bernat Sala.

231r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Joanot Torrent.
A xxvi del mes de ffabrer any mil dxii, per transferiment del dit mossèn Joanot Torrent en 
deputat, fou ensaculat a sort micer Hierònym Dalmau.
A xx del mes de febrer any mil dxxii, per transferiment del dit micer Hierònym Dalmau en 
deputat, fonch ensaculat per oydor mossèn Gaspar Puiades.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Gaspar Puiades, fonch ensa-
culat mossèn Joan Luís Lull.
A v del mes de juny de l’any mil dxxxv, per quant lo dit mossèn Joan Loys Lul ha mudat de 
estament, que s’és fet cavaller, fonch ensaculat misser Joan Boquet, doctor en quiscun dret, 
ciutadà de Barchinona.
A xxii de juny mdxxxvii, per mort del dit misser Joan Boquet, fou enseculat a la sort misser 
Steve Riusech.
A xxvii del mes de octubre any mdlviii, per transferiment del dit misser Steve Riusech de 
oydor en deputat, fou enseculat a la sort mossèn Guillem Guirses.
A xvii de setembre mdlxviiii, per mort de dit mossèn Guillem Guirzes, fonch enseculat mos-
sèn Francesc Ferrer Dezpuig, concordament.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Francesc Ferrer Despuig, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Pere Amell.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Pere Amell de oydor en deputat, 
és enseculat concordament misser Magí Font, doctor en drets.
A xv de maig mdcvii, per haver mudat de stament dit Magí Font de real en ecclesiàstic, és en-
seculat concordament mossèn Vicens Ortolà.

231v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Karles Setantí.
Lo derrer del mes de febrer any dviiii, per transferiment del dit mossèn Karles Setantí en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Hierònym Albanell.
A xii del mes de abril any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Hierònim Albanell, fonch ensa-
culat concordablament mossèn Jaume de Mijavila, ciutedà.
A xx del mes de març any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Jaume de Migevila de 
oydor en deputat, concordament fou ensecullat mossèn Onofre de Marimon, ciutedà.
A xxviiii del mes de abril del any mdlxviii, per transferiment del dit mossèn Onofre de Mari-
mon en deputat, és enseculat concordament mestre Hierònim Magarola, doctor en medesina.
A viiii de mars mdlxxi, per transferiment de dit Hierònym Magarola de hoydor en deputat, en 
son lloch fonch inseculat mossèn Gabriel Costa, ciutedà.
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A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Gabriel Costa, és ensaculat concordament 
misser Joan Xicot.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit misser Joan Xicot, és ensaculat concordament confor-
me lo nou redrés mossèn Gaspar Leu.
A xv de matig mdlxxxxii, per transferiment de dit Gaspar Leu de oïdor en deputat, és ensacu-
lat concordament segons forma del nou redrés misser Joan Magarola, doctor en drets.

232r// [Oïdors de la ciutat de] Barchinona
Mossèn Karles Bellafilla.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per transferiment del dit mossèn Karles Bellafilla en depu-
tat, fou ensaculat per oydor micer Rafel Pasqual.
A xx de juliol mil dxv, per mort del dit micer Rafel Pasqual, fou ensaculat mestre Joan Miquel, 
metge.
A xxxi de janer any mdxvii, per mort del dit mestre Joan Miquel, fou ensaculat per oydor micer 
Miquel Joan Bastida, doctor.
A xiiii del mes de febrer de l’any mdxxi, per transferiment del dit micer Bastida en deputat, fou 
assí enseculat per oydor reyal mossèn Galçeran Albanell, ciutadà.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mudament d’estament del dit mossèn Galceran 
Albanell de real en militar, fonch ensaculat micer Hierònym Guinart.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, e per quant per error lo dit micer Guinart fonch ensaculat 
en oydor per lo stament real y és stat trobat ésser del stament militar, concordablament ensacu-
laren mossèn Bernat Vallseca, ciutadà.
A xviiii de juliol mdxxxiii, per mort de dit mossèn Bernat Vallseca, a sort fonch ensaculat en 
son loch mossèn Joan Pau Bellafilla.
A xxii de juliol any prop scrits, ab deliberació fete per los senyors deputats de consell de sos 
assessors, fonc desensaculat per no ésser del stament. 
E lo matex dia concordablement fonc ensaculat micer Felip de Ferrera, fill de micer Felip de 
Ferrera, ciutadà.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per transferiment del dit mossèn Felip de Farrera de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Jaume Ioan Çapila.
A xxvi de març mdl, per transferiment del dit mossèn Jaume Ioan Çapila de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament misser Adrià Vilana.
A xv de juliol mdlxxxi, per mort de dit misser Hadrià Vilana, és ensaculat concordament mis-
ser Antoni Olibà, doctor en drets.
A xxvii de juny mdlxxxv, per transferiment de dit misser Antoni Olibà de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament misser Joan Xammar, fill de mossèn Joan Xammar, notari.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit misser Joan Xammar, és enseculat segons forma del nou 
redrés mestre Gervasi Gori, doctor en medicina.

232v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Ffrancesch Buçot de Citges.
A viii del mes de maig any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch 
Buçot de Citges en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Loys Gibert.
A xvii del mes de deembre any mil dvi, per transferiment del dit mossèn Loys Gibert en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Jordi Benet de Marimon.
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A xi del mes de setembre any mdxviii, per transferiment del dit mossèn Jordi Benet de Mar- 
mion [sic] en deputat, fonch ensaculat en aquest loch per oydor a sort mossèn Joan de Mijavila.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit mossèn Joan Mitjavila, concordabla-
ment fonch ensaculat mestre Cosma Amiguet, metge.
A xii del mes de octubre any mdlx, per mort del dit mestre Cosme Amiguet, fonch inseculat 
concordament misser Monserrat Monfar.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort del dit misser Montserrat Monfar, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Gervasi Pau Junyent.
A xv de maig mdc, per haver mudat de stament mossèn Gervasi Pau de Junyent de real en no-
ble, és enseculat concordament mossèn Rafel Bals, ciutadà.

233r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Mossèn Johan Benet Ros.
A xxvi del mes de ffebrer any mdxii, per transferiment del dit mossèn Johan Benet Ros en de-
putat, fonch ensaculat en loch seu per oydor a sort mossèn Miquel Ferrer, ciutadà.
A x del mes de octubre any mdxvi, per mort del dit mossèn Miquel Ferrer, fonch ensaculat 
concordament mossèn Galceran Marquet.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Galceran Marquet de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Joan Tries, ciutadà.
A xxvii del mes de juliol any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Johan Tries, fonc enseculat 
concordament mestre Gaspar Barart, doctor en medesina.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mestre Gaspar Berart, és ensaculat concordament 
misser Antoni Cucurella, doctor en drets.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit misser Antoni Cucurella, és ensaculat concorda-
ment misser Pere Soler, doctor en drets, natural de Vilafranca de Penadès.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit misser Pere Soler, és ensaculat concordament misser 
Carles de Ollers, ciutedà.
A xxiiii de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit misser Carles de Ollers de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mestre Joan Francesc Rossell, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit Joan Francesc Rossell de oïdor en deputat, 
és ensaculat conforme lo nou redrés mestre Archàngel Queralt, doctor en medicina.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mestre Archàngel Queralt de oïdor en deputat 
real, és enseculat concordament misser Francesc Nogués, doctor en drets.

233v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Pere Johan Serra.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per mort del dit mossèn Pere Johan Serra, fou ensaculat 
per oydor micer Ffrancesch Ubach, doctor.
A xiiii del mes de ffebrer any mdxxi, per transferiment del dit micer Ubac en deputat, fou assí 
ensaculat en oydor reyal miçer Pau Mas.
A xxv del mes de juny any mil dxxiii, per mort del dit micer Pau Mas, fou ensaculat concorda-
blament micer Joan Lentes.
A iii de agost mdxxxxvi, per mort del dit misser Joan Lentes, fou enseculat concordament 
micer Hierònym Sunyer.
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A xviiii de setembre mdlii, per transferiment del dit micer Hierònym Sunyer de oydor en de-
putat, fou enseculat concordament misser Miquel Terçà, menor.
A viiii de janer mdliii, per transferiment del dit misser Miquel Terçà de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Gaspar Font y de Farrera.
Al primer de marts mdlxxviii, per transferiment de dit Gaspar Font y de Ferrera de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Terré de Picalquers.
A xxxi de juliol mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Francesc Terré de Picalquers, és 
ensaculat concordament misser Onophre Farran, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit misser Honofre Farran, és ensaculat conforme lo nou 
redrés misser Joan Lluís Doms.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mudament de stament de misser Luís Doms de real en eccle- 
siàstic, és ensaculat concordament misser Joan Pla, doctor en drets.

234r// [Oïdors de la ciutat de] Barçelona
Micer Romeu Amat.
Lo primer del mes de abril any mil diiii, per transferiment del dit micer Romeu Amat en depu-
tat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Bastida.
A viiii de juny mdxviii, per transferiment del dit mossèn Jaume Bastida de oydor en deputat, 
fonch ensaculat en oydor mossèn Luís Vernigal.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Luís Vernigal, fou enseculat 
concordament misser Francesch Martí, doctor en leys, ciutedà de Barcelona.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mudament de stament del dit misser Francesch Martí de 
real en militar, fou enseculat concordament mossèn Balthsar Rossella, mercader.
A xii de noembre mdl, per mort del dit mossèn Baltasar Rossella, fou enseculat a la sort mossèn 
Climent Iordà, mercader.
A xxviii de maig mdliiii, per mort del dit mossèn Climent Iordà, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Ropit, mercader.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Francesch Ropit, fonc enseculat 
concordament mossèn Joan Gomis, mercader.
A iiii de marts mdlxxvii, per mort de dit Joan Gomis, és ensaculat concordament mossèn  
Joatchim Malendric, mercader.
A vii de abril mdlxxviiii, per mort de dit Joatchim Malendric, és ensaculat concordament 
mossèn Antoni Polit, mercader.
A xiii de agost mdlxxviiii, per mort de dit Antoni Polit, és ensaculat concordament mossèn 
Francesc Leu, mercader.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Francesc Leu, és ensaculat concordament mossèn 
Antoni Gori, mercader de Barcelona.

234v// Oydors de la ciutat de [Barcelona]
Mossèn Joan d’Ortigues.
A xvii del mes de agost any mil D e hu, per mort del dit mossèn Joan d’Ortigues, fou ensaculat 
per oydor mossèn Guillem Stela.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Gillem Stela, fou ensaculat per 
oydor micer Vicens Gibert.
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A xx del mes de febrer any mil dxxii, per transferiment del dit micer Vicens Gibert en deputat, 
fou ensaculat en oydor mossèn Hierònim Olibà.
A xxvii de agost mdlv, per mort del dit mossèn Hierònym Olibà, fou enseculat concordament 
misser Joan Iovells.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit misser Joan Jovells, fonc enseculat con-
cordament misser Miquel Quintana, doctor en leis, maior de dies.
A xxvi del mes de octubre del any mdlxviii, per mort del dit misser Miquel Quintana, fonc 
enseculat concordament misser Francesc Sans.
A xxxi de juliol mdlxxii, per transferiment del dit Francesc Sans en deputat, fonch enseculat 
concordament mestre Francesch Micó, doctor en medecina.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mestre Francesc Micó, és ensaculat concordament 
misser Hierònym Astor, doctor en drets.

235r// [Oïdors de la ciutat de] Barcelona
Mossèn Bosch de Vilaçar.
A xiii de juliol any mil ccclxxxxvii, per mort de fra Miquel Bosch, frare observant, e en la 
ensaculació feta per la Cort és stat obmès lo nom propri ni per ell no era stat ensaculat algú 
quant féu professió, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Bosch, jermà seu, de Vilaçar.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Francesch Bosch en 
deputat, fonch ensaculat mossèn Miquel Bosch de Vilassar, fill seu.
A xxvi de juny any mil dxxviii, per mudament de stament del dit mossèn Miquel Bosch de real 
en militar, fonch ensaculat micer Joan Quintana, doctor en quiscun dret.
A iiiiii del mes de juny de l’any mil dxxxv, per transferiment del dit micer Joan Quintana de 
oydor en deputat, fonch ensaculat per oydor de comptes del dit braç real de la dita ciutat  
de Barcinona mossèn Ffrancesch Grau, ciutadà de la dita ciutat.
A xxi de juliol any mdxxxxii, per la inhabilitat del dit mossèn Francesch Grau, qui ere de me-
nor edat quant fou inseculat, y per la renunciació, fou enseculat concordament lo dit mossèn 
Francesch Grau, ciutedà de Barcelona.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per transferiment del dit mossèn Francesch Grau de 
oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan Ribera, mercader.
A xxviiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Johan Ribera, fonc enseculat  
a la sort mossèn Gabrriel Mitians, mercader.
A xiiii del mes de octubre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Gabriel Mitians, fonc en-
seculat concordament mossèn Parot Arles.
A xxviii de abril mdlxxxvii, per mort de dit Perot Arles, és ensaculat concordament mossèn 
Francesc Comelles, mercader.
A xv de juliol mdlxxxxviii, és enseculat concordament mossèn Christòfol Montserrat Monta-
ner, mercader.
A xv de maig mdciii, per mort de dit mossèn Christòfol Montserrat Montaner, és ensaculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Bernat Corts, mercader, vuy conceller 
quart.

235v// Oydors de comptes de la ciutat de [Lleida]
Micer Ffrancesch Pastor.
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A xxiii de maig mil dxiii, per mort del dit micer Ffrancesch Pastor, fou ensaculat per oydor, 
concordablament, mossèn Jaume Johan Pastor.
A xxviii de maig any mil dxxviii, per mutació d’estament del dit mossèn Jaume Pastor de 
ciutadà in sacerdotem, fonch ensaculat mossèn Joan Ciurana, ciutadà de Leyda.
A viii de nohembre any mdxxxii, per transferiment del dit mossèn Joan Ciurana d’hoydor en 
deputat, ensacularen concordablement mossèn Nadal Ciurana.
A xx de març any mdxxxviiii, per transferiment del dit misser Nadal Ciurana de oydor en de-
putat, concordament fou enseculat misser Luys Benet Strabau, doctor en leys.
A vii del mes de noembre any mdlxii, per mort del dit misser Luís Benet Strabau, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Miquel Farrer.
A xvi del mes de desembre del any mdlxviiii, per mudament de stament real en militar del dit 
mossèn Miquel Farrer, fonc enseculat concordament mossèn Mateu Pla.
A xi de agost mdlxxxii, per mort de dit mossèn Matheu Pla, és ensaculat concordament mestre 
Guillem Nogueres, doctor en medicina.
A xv de setembre mdlxxxiii, per transferiment del dit mossèn Guillem Noguers de oïdor en 
deputat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Tarròs, ciutedà.
A xviiii de agost mdlxxxv, per letres de gràtia dels tres staments de la Cort General que de 
present se celebra en Montsó, de vi del corrent, per mort de dit mossèn Francesc Tarròs, és 
ensaculat misser Nicholau Frexenet.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Nicholau Frexenet, és enseculat conforme lo nou 
redrés misser Francesch Bafart

236r// [Oïdors de la ciutat de] Leyda
Mossèn Melcior Maüll, ciutedà.
A xvi del mes de deembre any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Melcior Maüll, fou 
ensaculat per oydor mossèn Andreu de la Pardina.
A xxviii de març any mil dxxiii, per mort del dit Andreu de la Pardina, fou ensaculat Joan de 
la Móra, major de dies.
A xiii del mes de octubre de l’any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Joan de la Móra, fonc 
ensaculat ab concòrdia micer Pau Jordà, doctor en leys.
A xxi de janer mdl, per mort del dit misser Pau Iordà, fou enseculat concordament misser 
Francesch Mascarell.
A viiii de janer mdliii, per transferiment del dit misser Francesch Mascarell de oydor en depu-
tat, fou enseculat concordament misser Francesch Botella, doctor en leys.
A xii del mes de juny del any mdlxvi, per transferiment del dit misser Francesc Botella de oydor 
en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Hierònim Serdà.
A xvi del mes de setembre del any mdlxvii, per mort del dit mossèn Hierònim Serdà, fonc 
enseculat concordament mossèn Miquel Johan Spolter, germà del senyor del Batarri.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit mossèn Miquel Joan Spolter, és ensaculat concorda-
ment misser Miquel Ribes.
A xv de maig mdlxxxxvii, per transferiment de dit misser Miquel Ribes, és ensaculat concor-
dament misser Antoni Barray, doctor en drets.
A ii de juny mdci, per desliberació feta per los senyors deputats per execució de la sentèntia dels  
 

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   313 20/03/15   09:07



314 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

visitadors del General, és tornat assí en lo lloch està dit misser Antoni Barray lo dit misser Mi-
quel Ribes.
A xv de maig mdcx, per mort de dit misser Miquel Ribes, és enseculat concordament misser 
Joan Hierònim Canet, doctor en drets, ciutadà de Leyda.

236v// Oydors de la ciutat de [Lleida]
Mossèn Guillem Ramon Marçal, ciutedà.
A vi del mes de juliol any mil dviii, per mort del dit mossèn Guillem Ramon Marçal, fou ensa-
culat per oydor mossèn Miquel Soler.
A xx de juliol any mil dxv, per mort del dit Miquel Soler, fou ensaculat en oydor micer Jaume 
Torres.
A xvii de agost any mdxxxx, per mort del dit mossèn Jaume Torres, fou enseculat concorda-
ment mossèn Onofre Balaguer.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Onofre Balaguer, fou ense-
culat concordament misser Pere Robió, doctor en leys.
A iii de agost any mdxxxxvi, per transferiment del dit misser Pere Robió de oydor en deputat, 
fou enseculat a la sort misser Jaume Claret.
A xv del mes de janer de l’any mlxv, per mort del dit misser Jaume Claret, fonc enseculat con-
cordament mestre Domingo Lopis y de Vilafranca, doctor en medesina.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit mestre Domingo Lopis y de Vilafranca, és ensacu-
lat concordament misser Marc Barbarà, doctor en drets.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit misser Marc Barbarà de oïdor en deputat, 
és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Pere Salvador.
A xv de maig mdc, per mort de dit mossèn Pere Salvador, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Pere Ciurana, ciutadà.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit mossèn Pere Ciurana, és enseculat concordament confor-
me lo nou redrés misser Francesc Joan Farrer, doctor en drets.

237r// [Oïdors de la ciutat de] Leyda
Mossèn Guillem Miralles.
A xviiii del mes de noembre mil dxii, per mort del dit mossèn Guillem Miralles, fou ensaculat 
concordablament micer Simon Torres.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit micer Simon Torres, fou ensaculat 
mossèn Joanot Segrera.
A quatre de dehembre mdlv, per mort del mossèn Joanot Segrera, fou enseculat concordament 
mossèn Joanot Torres, menor.
A xii del mes de juliol de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Janot Torres, fonc enseculat 
concordament misser Barthomeu Gomar.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit misser Berthomeu Gomar, és enseculat concordament 
mossèn Phelip Veyà.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de mossèn Philip Veyà, és ensaculat concordament mestre 
Melchior Pastor, doctor en medicina.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit mestre Melchior Pastor de oydor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Miquel Oliver, ciutadà de Leyda.
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A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Miquel Oliver, és enseculat concordament misser 
Bernabé Berenguer, doctor en drets.

237v// Oydors de la ciutat de [Lleida]
Micer Joan Serra, ciutadà.
A xviiii del mes de ffebrer any mil cccclxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Johan Ser-
ra en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancí Company.
A xvi del mes de deembre any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Ffrancí Company, 
fou ensaculat per oydor micer Jaume Mir, doctor en leys.
A xxxi del mes de març any mil diii, per mort del dit micer Jaume Mir, fou ensaculat per oydor 
micer Jordi Joan Aler, doctor en decrets [sic].
A xvi del mes de noembre any mil dxxv, per transferiment del dit micer Jordi Joan Aler en 
deputat, fonch ensaculat per oydor en aquest loch mossèn Matheu Mongay.
Al primer de dehembre any mdxxxxv, per mort del dit Matheu Mongay, fou enseculat concor-
dament misser Michel Miralles.
A xiii del mes de abril de l’any mdlxiiii, per mort del dit misser Michel Miralles, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Oliver.
A xxiiii del mes de maig mdlxviii, per mort del dit mossèn Miquel Oliver, fonc enseculat con-
cordament mossèn Gaspar Gomar.
A xxx de janer mdlxxxvii, per mort de dit Gaspar Gomar, és ensaculat concordament misser 
Luís Vilaplana, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxviii, per transferiment de dit misser Luís Vilaplana de oïdor en deputat, 
és ensaculat concordament segons forma del nou red[r]és mossèn Philip Aguiló, fill de misser 
Pere Aguiló.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mossèn Philip Aguiló de oïdor en deputat, 
és ensaculat segons forma del nou redrés misser Joan Baptista Monjo.

238r// [Oïdors de la ciutat de] Leyda
Mossèn Nadal Riambau.
A xvii del mes de juny any mil diiii, per mort del dit mossèn Nadal Riambau, fou ensaculat per 
oydor mossèn Guillem Joan Robió.
A xx del mes de juliol any mil dxii, per mort del dit mossèn Guillem Joan Robió, fou ensaculat 
a sort Miquel Joan Texidor.
A xvii de juny mdlvi, per mort del dit mossèn Miquel Ioan Texidor, fou inseculat concorda-
ment misser Joan Civico, àlies Diego, doctor en leys y ciutedà.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit misser Joan Civico, àlies Diego, és ensaculat concor-
dament mossèn Hierònym Montsó, ciutedà.

238v// Oydors de la ciutat de [Lleida]
Micer Ramon Florença.
A xxii del mes de agost any mil cccclxxxxv, per mort del dit micer Ramon Florença, fou en-
saculat per oydor micer Bernat Mahull.
A xviiii del mes de juny any mil dv, per mort del dit micer Bernat Mahull, fou ensaculat per 
oydor micer Johan Sunyer.
A vi del mes de juliol any mil dviii, per transferiment del dit micer Joan Sunyer en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Pere Joan Texidor.
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A tres de deembre mil dxvi, per mort del dit Pere Texidor, fonch ensaculat per oydor tret a sort 
miçer Luys Castellar.
A viiii del mes de març any mil dxxx, per mutació de stament del dit micer Luys Castellar del 
stament real en ecclesiàstich, fonc ensaculat mestre Simon Castellar, mestre en arts y en medecina.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit mestre Simon Castellar, fonc ensaculat 
mossèn Joan Alzina, ciutadà.
A tres del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit mossèn Joan Alzina, fonc enseculat 
concordament misser Francesch Sala, doctor en leys.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit misser Francesc Sala, és ensaculat segons forma del 
nou redrés misser Joseph Çabata.
A xv de maig mdci, per transferiment de dit misser Josef Sabata en deputat, és enseculat con-
cordament conforme lo nou redrés mestre Pere Guillem Tarregó, doctor en medicina.

239r// [Oïdors de la ciutat de] Leyda
Mossèn Miquel Mongay.
A iii del mes de janer any mil dx, per mort del dit mossèn Miquel Mongay, fou ensaculat per 
oydor mossèn Martí Pallarès.
A xviiii de juliol mdxxi, per mort del dit mossèn Martí Pallarès, ensacularen concordablament 
micer Pere Arnau Gort.
A xviiii de juliol any mil dxxiiii, per pujament del dit micer Pere Arnau Gort de aquest loch en 
deputat, fou ensaculat mossèn Francesch Mongay.
A xxvii de febrer mdxxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch de Mongay de oydor en 
deputat, fonch insaculat concordablament en son loch mossèn Joanot Mir, ciutedà de Leyda.
A xxvii del mes de abril del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Janot Mir, fonc enseculat 
concordament mossèn Christòfol Cerdà.
A iiii del mes de març any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Christòfol Cerdà, fonc enseculat 
concordament mestre Miquel Farrer, doctor en medesina.
A xii de setembre mdlxxxv, per letres de gràtia dels tres staments de la Cort General que de 
present se celebra en Montsó, de xxii y xxiii del passat, per mort de dit mestre Miquel Ferrer, 
és ensaculat mestre Mathià Çabata, doctor en medicina.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per transferiment de dit mestre Mathià Sabata de oïdor en deputat, 
és ensaculat conforme lo nou redrés mestre Antoni Ardió, doctor en medicina.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit mestre Pere Ardió de oïdor en deputat, és 
ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Francesc Calaff, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit mossèn Francesc Calaf, és enseculat concorda-
ment misser Josef Calaf.
A xvii de febrer mdcv, per mort de dit misser Josef Calaf, és enseculat concordament conforme 
al nou redrés misser Joan Antoni Barray.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit misser Joan Antoni Barray, és enseculat concordament 
misser Alexandre Calaf y de Soldevila.

239v// Oydors de la ciutat de [Lleida]
Mossèn Johan Obach.
A ii del mes de janer any mil diiii, per transferiment del dit mossèn Joan Obach de stament 
reyal en militar, fou ensaculat per oydor del dit stament reyal mossèn Pere Ciurana.
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A xiiii de març mdxxxii, per transferiment del dit mossèn Pere Ciurana en deputat, ensacula-
ren concordablement micer Francesch Morelló, doctor, ciutedà de la dita ciutat de Leyda, en 
hoydor.
A xx de març any mdxxxiiii, per transferiment del dit Francesch Morelló en deputat, ensacu-
laren concordablement en hoydor mossèn Anthoni Castellar, ciutedà de dita ciutat.
A xxvi de març mdl, per mort del dit mossèn Anthoni Castellar, fou enseculat concordament 
mossèn Michel Soler.
A xii de noembre mdl, per quant dit mossèn Miquel Soler ere ia enseculat en deputat, per ço 
ensecularen concordament, per mort del dit mossèn Anthoni Castellà, a mossèn Luys Vilaplana.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit misser Luís Vilaplana, fonc enseculat 
concordament misser Pere Aguiló, doctor en leys.
Al primer de abril mdlxxiiii, per mort de dit Pere Aguiló, és enseculat concordament mossèn 
Joseph Monjo.
A xiii de agost mdlxxviiii, per mort de dit Joseph Monjo, és ensaculat concordament misser 
Luís Fuster, doctor en drets.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit misser Luís Fuster, és enseculat concordament 
mossèn Josef Barbarà.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit mossèn Josef Barbarà, és ensaculat concordament mos-
sèn Francesc Guiu, ciutadà de Leyda.

240r// [Oïdors de la ciutat de] Leyda
Mossèn Antoni Garoça.
A xv del mes de setembre any mil dviiii, per mort del dit mossèn Anthoni Garoça, fou ensacu-
lat per oydor Steve Botella.
Lo primer del mes de juliol any mil dxxv, per transferiment del dit mossèn Steve Botella en 
diputat, fonch ensaculat concordablament mossèn Miquel Joan Botella.
A xii de setembre any mdxxxiii, per transferiment del dit Botella en deputat, fonc ensaculat  
en hoydor en son loc mossèn Felip de Vilafranca, ciutedà de dita ciutat de Leyda, ab concòrdia.
A v de març any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Felip de Vilafranca, fou enseculat concor-
dament mossèn Pere Spolter, senyor de Albatàrra[c].
A xxi de janer mdl, per mort del dit mossèn Pere Spolter, fou enseculat concordament misser 
Michel Navés.
A xi de octubre mdliiii, per mort del dit misser Miquel Navés, fou enseculat concordament 
misser Joanot Torres.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per transferiment del dit misser Janot Torres de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Macià Torres, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Mathià Torres, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Joan Luís Francesc Benet Ciurana, ciutedà de Leyda.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit misser Joan Luís Francesc Benet Ciurana, és ensacu-
lat conforme lo nou redrés mestre Francesc Ferrer, doctor en medicina.

240v// Oydors de la ciutat de Leyda
Mossèn Gabriel Sunyer.
A xvi del mes de deembre any mil cccclxxxxvi, per mort del dit mossèn Gabriel Sunyer, fou 
ensaculat per oydor micer Pere Thomàs Torres, doctor en leys.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   317 20/03/15   09:07



318 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A viii del mes de març mil dxiiii, per transferiment del dit micer Pere Thomàs Torres en depu-
tat, fou ensaculat per oydor en loch seu concordablament mossèn Luys Diego Cívico, ciutedà.
A xi de juliol de l’any mdlii, per mort del dit mossèn Luys Diego Cívico, fou enseculat concor-
dament mestre Lorens Barbaroia, doctor en medecina.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mestre Lorens Barbaroia, fonc enseculat 
concordament misser Francesch Bonet, doctor en leys.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit misser Francesc Bonet, és enseculat concordament mos-
sèn Joseph Crespo.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per transferiment de dit mossèn Joseph Crespo de oïdor en depu-
tat, ensaculen concordament mossèn Gaspar Crespo, son germà.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Gaspar Crespo, és enseculat concordament 
misser Hierònim Pau Salla, doctor en drets.

241r// Oydors de la ciutat de Gerona
Mossèn Bernat Struç.
A xxii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Bernat Struç, fou en-
saculat per oydor mestre Jaume Serra, metge.
A xvii del mes de setembre any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mestre Jaume Serra, metge, 
fou ensaculat per oydor mossèn Bernat Guillem Struç, de Camplonch.
A v del mes de març any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Bernat Guillem Struç, de 
Camplonch, fou ensaculat per oydor mossèn Gaspar de Vinyoles.
A iiii del mes de abril any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Johan Gaspar de Vinyo-
les, fou ensaculat per oydor mossèn Galceran Scales.
A xviii de ffebrer any mdxx, per transferiment del dit mosèn Galceran Scales en deputat, fou 
ensaculat en aquest loch per oydor mossèn Hierònim Scales.
A xiii de maig any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Hierònym Scales de oydor en 
deputat, fou enseculat a la sort mossèn Joan Benet Pasqual, notari.
A ii de maig mdlxxiii, per mort de dit Joanot Benet Pasqual, fonc enseculat concordament 
mossèn Antic Costa, mercader.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Antic Costa, és ensaculat concordament 
mossèn Antoni Mangí, mercader.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit Antoni Mangí, és enseculat concordament mossèn Joan 
Clapès.

241v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Pere de la Via.
A xxx del mes de octubre any mil diii, per mort del dit mossèn Pere de la Via, fou ensaculat per 
oydor mossèn Joanot Sampsó.
A vi del mes de juny mil dx, per transferiment del dit Joanot Sampsó en deputat, fou ensaculat 
per oydor mossèn Ramon Sampsó.
A xviiii de juliol mdxxi, per transferiment del dit mossèn Ramon Sampsó en deputat, fonch 
ensaculat en aquest loch concordablament mossèn Benet Cases.
A xxvii del mes de gener any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Benet Cases de 
oydor en deputat, fonch ensaculat en aquest loch per oydor a sort mossèn Miquel Ginesta.
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A xiiii de octubre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Michel Genesta, ensecularen concor-
dament misser Michel Rodés.
A xxvi de març mdl, per delliberatió dit die feta, fou enseculat concordament mossèn Guillerm 
Sunyer.
A xxiii de juny mdliiii, per transferiment del dit mossèn Guillerm Sunyer de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Francesch de Terrades, ciutadà de Gerona.
A xxvi del mes de octubre any mdlxviii, per mort del dit mossèn Francesc de Terrades, fonc 
enseculat concordament misser Miquel Rodés.
A xxi de juliol mdlxxv, per mort de dit misser Miquel Rodés y per les rahons contengudes en 
la deliberatió per los senyors deputats lo dit die ab consell dels assessors ordinaris del General 
feta, enseculen concordament mossèn Henric Sampsó.
A xv de matig mdlxxxxv, per haver dit mossèn Henric Sampsó mudat de estament laic en 
ecclesiàstic y ser ja ordenat en sagrats ordes, és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Joan 
Raphael Ferrer, ciutedà.

242r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Ramon Dezpuig.
A tres del mes de deembre any mdxvi, per mort del dit mossèn Ramon Dezpuig, fonch ensacu-
lat per oydor tret a sort micer Miquel Xicot.
A viii del mes de agost any mil dxxviii, per mudament de stament del dit micer Miquel Xicot 
de real en militar, fonch ensaculat micer Barthomeu Ornós, doctor en leys.
A xxi del mes de abril any mil Dxxxi, per mort del dit micer Barthomeu Ornós, fonch ensacu-
lat concordablament mosèn Francesch Agullana.
A xxi del mes de noembre mdxxxi, per puiament d’hoydor en deputat, fonch ensaculat con-
cordablament en son loch mossèn Francesch Vivet, fill de misser Carles Vivet de Gerona.
A xxi de janer any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Francesch Vivet de oydor en 
deputat, fou enseculat a la sort mossèn Joan Gonech, notari.
A dos de abril mdlv, per mort del dit mossèn Joan Gonech, fou enseculat concordament mos-
sèn Pons Genesta, mercader.
A x del mes de maig any mdlviii, per mort del dit mossèn Pons Ginesta, fonch enseculat a la sort 
mossèn Joanot Serdà, mercader.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit mossèn Janot Serdà de 
oydor en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Johan Pere Màrtir Domingo Cases.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit misser Joan Pere Martyr Domingo Cases, és ensacu-
lat concordament mossèn Narcís Baurt, ciutedà.
A xv de matig mdlxxxviii, per mort de dit mossèn Narcís Baurt, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Pere Çaconomina, ciutedà de Gerona, fill de Jaume.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Pere Çaconomina, fill de Jaume, és ensaculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Yvo Ornós, ciutadà de Gerona.

242v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Guillem Julià.
A iiii del mes de agost any mil dvii, per mort del dit micer Guillem Julià, doctor, fou ensaculat 
per oydor micer Guillem Fabra.
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A dos del mes de octubre any mil dxxii, per transferiment de aquest loch de oydor en deputat, 
fou ensaculat assí en oydor micer Guillem Julià, jurista.
A xvii d’agost any mdxxxx, per mort del dit misser Guillem Julià, fou enseculat concordament 
misser Parot Cases, doctor en leys.
A xxxi del mes de agost de l’any mdlxiiii, per mort del dit misser Parot Cases, fonc enseculat 
concordament misser Pere Rasset.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit misser Pere Rasset, és ensaculat conforme lo nou 
redrés misser Bernat Valencas.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit misser Bernat Valencas, és enseculat concordament con-
forme al nou redrés mossèn Miquel Farrer.

243r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Joan Terrades.
A xiii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Johan Terrades 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Marcó, ciutedà.
A xviiii del mes de juliol any mdxxi, per mort del dit mossèn Marcó, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Narcís Dezpuig, ciutadà.
A xxii del mes de juliol mdxxi, attès que lo dit Narcís Dezpuig és ja ensaculat, per ço ensacula-
ren en loch del dit Marcó mossèn Johan Ribes, ciutadà de Gerona.
A vii del mes de octubre any mil dxxviii, per mort del dit mossèn Joan Ribes, fou ensaculat 
micer Bernat Cases, doctor en drets, ciutadà de Gerona.
A xxvi de març mdl, per mort del dit misser Barnat Cases, fou enseculat concordament mossèn 
Onofre Vendrell.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Onofre Vendrell, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Hierònim Andreu.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit mossèn Hierònim Andreu de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Joan Miquel Abric y Caors, ciutedà.

243v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Micer Ffrancí Miquel.
A v del mes de març any mil cccclxxxxv, per transferiment del dit micer Ffrancí Miquel en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Barthomeu Tort.
A xvii de març any mil dxi, per mort del dit mossèn Barthomeu Tort, fou ensaculat per oydor 
mossèn Miquel Dezvern.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per mort del dit mossèn Miquel Dezvern, fou ensaculat 
a sort per oydor mossèn Ffrancesch Querol.
Per delliberació en lo concistori feta de consell dels honorables advocats del General, publicada 
a xxvi del mes de juny any mil dxxxvi, deguda informació precehint, per quant lo nom del dit 
Querol fou errat, posant lo nom de Francesch en loch de Rafel Querol, per ço és posat Raphel 
Querol.
A xx de març any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Raphel Querol, concordament fou en-
seculat mossèn Francesch Rafel.
A iiii de maig mdliii, per transferiment del dit mossèn Francesch Rafel de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Francesch Sanceloni.
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A xxviii de setembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Francesc Santceloni, és ensaculat con-
cordament mossèn Pau Bas, ciutedà de Gerona.

244r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Ffrancesch Roca, ciutedà.
A xx del mes de juliol any mil dxii, per mort del dit mossèn Ffrancesch Roca, fou ensaculat a 
sort per oydor micer Jaume Bellsolà.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit Jaume Bellsola, fou enseculat a la sort Ivo Ornós, 
ciutedà de Gerona.
A xii del mes de satembre de l’any mdlxiiii, per transferiment del dit misser Ivo Ornós de 
oydor en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Pere Garbí, notari, menor de dies.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Pere Garbí, és ensaculat concordament segons forma 
del nou redrés, mossèn Raphael Merola, mercader.
A xv de maig mdlxxxxvii, per mort de dit mossèn Raphael Merola, és ensaculat concorda-
ment mossèn Pere Galí, notari.

244v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Ffrancesch Rafel.
A v del mes de març any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Rafel 
en deputat, fou ensaculat per oydor micer Bernat Belloch.
A x de ffebrer any mil dxii, per transferiment del dit micer Bernat Belloch en deputat, fou en-
saculat, a sort, per oydor, micer Narcís Nató.
A xxiiii de maig any mdxxxiii, per transferiment del dit micer Narcís Nató en deputat, fonch 
ensaculat concordablament mossèn Miquel Sampsó, ciutedà de dita ciutat.
A xxviii de abril any mdxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Michel Samsó de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Narcís Nató.
A x de setembre mdlxxv, per mort de dit Narcís Nató, és enseculat concordament mossèn Ger-
mà Papí.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Germà Papí, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Benet Santseloni, ciutedà.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, perquè dit mossèn Francesc Benet Santceloni fou ensaculat inde-
gudament y en virtut de deliberatió de xxviii de setembre mdlxxxiii fou desensaculat. És en-
saculat concordament misser Miquel Prats, fill de misser Miquel Prats, ciutadà.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit misser Miquel Prats, és enseculat concordament mossèn 
Hierònim Vedruna, ciutadà de Gerona.

245r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Joan Campmany.
A xvii de març any mdxviii, per mort del dit Joan Campmany, fonch ensaculat micer Bernat 
Noguers.
Lo primer del mes de deembre any mdxviii, per mort del dit miçer Bernat Norguers, concorda-
blament fonch ensaculat mossèn Struç de Terrades.
A xxi del mes de juny any mil dxxvi, per mort del dit mossèn Struç de Terrades, fonch ensacu-
lat micer Joan Sunyer, doctor en drets.
A xxvii del mes de setembre any mil dxxx, per transferiment del dit micer Joan Sunyer de 
oydor en deputat, concordablament fou ensaculat mossèn Rafel Sunyer.
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A xxxi de octubre any mdxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Raphel Sunyer de oydor 
en diputat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Andreu, notari de Gerona.
A xv del mes de fabrer any mdlvii, per mort del dit mossèn Francesch Andreu, fonc enseculat 
concordament mossèn Francesch Costa, mercader.
A xvi de setembre mdlxxii, per mort del dit mossèn Francesch Costa, ensecularen concorda-
ment mossèn Francesch Ribes, mercader.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Francesc Ribes, és enseculat conforme lo nou re-
drés mossèn Pere Orzí, mercader de Gerona.

245v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Gabriel Sunyer.
A xviii de maig any mdxvii, per mort del dit mossèn Gabriel Sunyer, fonch ensaculat per lo 
mateix stament mossèn Guillem Sunyer.
A xiii del mes de octubre de l’any mil dxxviiii, per transferiment del dit mossèn Guillem Su-
nyer de oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Luys Struç.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per mort del dit mossèn Luís Strús, fonch enseculat 
concordament misser Miquel Andreu.
A viiii de mars mdlxxi, per transferiment de dit Miquel Andreu de hoydor en deputat, fonc 
inseculat concordament mossèn Jaume Verges.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de mossèn Jaume Verges sobredit, és ensaculat concor-
dament mossèn Antic Raphael Raset y de Trullàs, ciutedà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de hoydor en militar de dit Antich Rafel Raset 
y de Trullàs, és enseculat concordament mossèn Hieroni Raset, ciutadà de Gerona.

246r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Ramon Raset.
A xvii del mes de setembre any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Ramon Raset, fou 
ensaculat per oydor mossèn Barthomeu Struç, de Sant Feliu de Guíxols.
A xviiii del mes de ffebrer any mil D e hu, per mort del dit mossèn Barthomeu Struç, fou ensa-
culat per oydor mossèn Guillem Coll.
A xv de abril any mdxviii, per mort del dit mossèn Guillem Coll, fonch ensaculat a sort mossèn 
Narcís Puig, ciutadà de dita ciutat.
A xxii de març any mdxxxii, per mort del dit Narcís Puig, concordablement fonc ensaculat en 
son loch mossèn Pere Coll, ciutedà de la dita ciutat.
A xxxi del mes de juliol any mil dxxxv, per mort del dit mossèn Pere Coll, fonch ensaculat 
micer Perot Nató, doctor en leys, ciutedà de Gerona.
Al primer de dehembre mdxxxxv, per transferiment del dit misser Parot Nató de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Gaspar Barrot, notari.
A xxviiii de maig mdxxxxviiii, per mort del dit Gaspar Barrot, fou enseculat concordament 
mossèn Narcís Ferran, menor, mercader.
A xiiii de octubre mdlxxx, per mort de dit mossèn Narcís Farran, és ensaculat concordament 
mossèn Dymas Valencas, mercader.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Dymas Valencas, és ensaculat concordament 
mossèn Andreu Vilaplana, notari.
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A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Andreu Vilaplana, és ensaculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Raphael Cerdà, mercader de Gerona.

246v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Pere Francesch Sanceloni.
A xvii del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Pere Ffran-
cesch Santceloni en deputat, fou ensaculat per oydor mestre Miquel Sempmanà, físich.
A xii del mes de març any mil dv, per mort del dit mestre Miquel Semmanà, fou ensaculat per 
oydor mossèn Miquel Domingo.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit Miquel Domingo, fonch ensaculat 
mossèn Francesch Sanctceloni, menor.
A xiiii de nohembre mdxxxiii, per mort del dit mossèn Francesch Sanceloni, concordablement 
fou ensaculat mossèn Hierònym Campmany, ciutedà de dita ciutat.
A xviiii de juliol any mdxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Hierònym Campmany de 
oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Hierònym Nató.
A xxvii de juny mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Hierònym Nató de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Pere Coromines, ciutadà. A ii de abril mdlxxxx, és 
corregit lo error comès en aquest propdit cognom, que no és Coromines sinó Çaconomina, y 
axí és Pere Çaconomina.
A xv de matig mdlxxxxi, per transferiment de dit mossèn Pere Çaconomina de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Jaume Çaconomina, ciu-
tedà de Gerona.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Jaume Çaconomina, és enseculat concordament 
misser Sebastià Bosch, doctor en drets, ciutedà.

247r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Gaspar de la Via.
A ii del mes de janer any mil diiii, per transferiment del dit mossèn Gaspar de la Via en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch de la Via.
A v del mes de noembre any mil dxxiiii, per pujament del dit Francesch de la Via de aquest loch 
en deputat, fou ensaculat en oydor concordablament mossèn Gabriel Sampsó, ciutadà.
A xiii de juny mdlxxiii, per mort del dit Gabriel Sampsó, és enseculat concordament mossèn 
Miquel Martí Abric, ciutedà de Gerona.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit Miquel Martí Abric, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Bas, ciutedà.

247v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Ffrancesch Scales.
A xxvi de agost any mil dxiii, per mort del dit mossèn Ffrancesch Scales, fou ensaculat per 
oydor a sort mossèn Rafel Agullana.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Rafel Agullana en 
deputat, fonch ensaculat en oydor concordablament mossèn Luís Llor, ciutadà de Gerona.
A xx del mes de març any mdxxxvi, per mort del dit mossèn Luys Llor, fou enseculat concor-
dament misser Antic Michel Camps, doctor en leys, ciutedà de Gerona.
A viiii de janer mdliii, per mort del dit misser Antich Miquel Camps, fou enseculat concorda-
ment mossèn Hierònym Belloch.
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A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per transferiment del dit mossèn Hierònim Belloch de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Pere Cerdà, ciutedà.
A xvi del mes de maig de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Pere Cerdà, fonc enseculat con-
cordament mossèn Rafel Çatorra.
A xi de juliol mdlxxv, per mort de dit Raphael Çatorra, és enseculat concordament misser Joan 
Vivet.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit misser Joan Vivet de hoydor en deputat, 
és enseculat concordament misser Hieroni Sagrera, doctor en drets.

248r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Silvestre Llor.
A xxvii del mes de janer any mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Silvestre Llor 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Guinart.
A xxvi del mes de setembre any mil dii, per transferiment del dit mossèn Jaume Guinart en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Sabastià Terrades.
A xxii del mes de març any mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Ffrancesch Sabastià 
Terrades en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Galceran Dezllor.
Al primer de desembre mdxviii, per transferiment del dit mossèn Galçaran Dezllor en deputat, 
fou ensaculat en aquest loch concordablement micer Hierònim Roca.
A xviii de fabrer any mdlv, per mort del dit misser Hierònym Roca, fou enseculat concorda-
ment misser Francesch Rialp.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloc y per mort de dit misser Francesch Rialp, fonch inseculat 
concordament misser Joan Climent Roders.
A xxviii de janer mdlxxv, per mort de dit misser Joan Climent Rodés, és enseculat concorda-
ment mossèn Henric Sampsó.
A xxi de juliol mdlxxv, per ésser estat enseculat en aquest matex die lo dit mossèn Henric 
Sampsó en lo loc que vagava per mort de misser Miquel Rodés y per virtut de deliberatió per los 
senyors deputats, ab consell dels assessors ordinaris dels General, lo matex die feta, enseculen 
concordament y tornen en son loc lo dit misser Joan Climent Rodés.
A xv de maig mdlxxxxviii, per transferiment de dit misser Joan Climent Rodés de oïdor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Joan Rafel Capmany, fill de Rafel.
A xv de maig mdci, per haver mudat de stament mossèn Joan Rafel Campmany, qui de real s’és 
fet militar, és enseculat concordament conforme lo nou redrés del General mossèn Miquel Ça-
varres, ciutadà de Gerona.
A xv de juliol mdcv, és estat enseculat de nou lo dit mossèn Miquel Joan Savarres, per ço que la 
dita sua primera ensaculatió estava litigiosa y lo matex die ha renuntiat ad aquella, y axí resta 
enseculat dit Miquel Joan Savarres, enseculat.

248v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Joan Raset.
A xxx de janer any mdxviii, per mort del dit Joan Raset, fonch ensaculat a sort mossèn Johanot 
Agullana.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per transferiment del dit mossèn Joan Agullana de oydor 
en deputat, fonch ensaculat mossèn Narcís Rafel, ciutadà.
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A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per transferiment del dit mossèn Narcís Rafel de oydor 
en deputat, fonch enseculat concordament mossèn Francesch Puig.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit Francesc Puig, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Joan Raphael de Belloc, ciutedà de Gerona.
A xv de maig mdcviiii, per transferiment de dit misser Joan Raphael de Belloc de oïdor en de-
putat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Ferrer Bas, ciutedà de Gerona.

249r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Baldiri Vilardell.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Baldiri Vilardell, fou ensaculat 
per oydor micer Carles Vivet, doctor.
Lo primer del mes de deembre mdxviii, per transferiment del dit micer Carles Vivet en deputat, 
fou ensaculat en aquest loch miçer Jaume Corominas.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit micer Jaume Coromines, fou ensaculat 
mossèn Rafel Çatorre.
A xviii de juny mdxxxiiii, per mort de dit mossèn Çatorre, fonch ensaculat a sort mossèn Rafel 
Scales, ciutedà de dita ciutat.
A xv de juliol mdlxxxx, per mort de dit Raphael Escales, és ensaculat concordament conforme 
lo nou redrés misser Làtzer Çaconomina.
A xv de maig mdcvii, per trasnferiment de dit misser Làtzer Çaconomina de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Francesc Vivet.

249v// Oydors de la ciutat de [Girona]
Mossèn Jofre Çatorra.
A xviiii de octubre mil dxiiii, per mort de Jofre Çatorra, fou ensaculat mossèn Joan Rafel Bas.
A tres de fabrer mdlii, per mort del dit mossèn Joan Rafel Bas, fou enseculat concordament 
mossèn Rafel Farrer.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Rafel Ferrer, és ensaculat concordament mossèn 
Jaume Gual.

250r// [Oïdors de la ciutat de] Gerona
Mossèn Ffrancesch Beuda.
Lo segon del mes de deembre any mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Ffran-
cesch Beuda en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Pau Miquel.
A x del mes de maig mil Dxxxi, per mort del dit Pau Miquel, concordablement fonc ensaculat 
mossèn Guillem Ribes, ciutedà de Gerona.
A xviii de juny mdxxxviii, per mort del dit Guillem Ribes, concordament fou ensaculat mos-
sèn Pere de Terrades.
A iii de agost any mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Pere de Terrades de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Michel Garbí, notari.
A vii de dehembre mdliiii, per mort del dit mossèn Miquel Garbí, fou enseculat concordament 
mossèn Miquel Garbí, notari, son fill, de la mà mijana.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Miquel Garbí, és ensaculat concordament 
mossèn Làtzer Sanxo, mercader.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Làtzer Sanxo, és ensaculat conforme lo nou redrés 
mossèn Raphael Albert, notari de Gerona.
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A xxviii de febrer mdcv, per mort de dit mossèn Rafel Albert, és ensaculat concordament con-
forme al nou redrés mosèn Hieroni Costa, mercader de Gerona.

250v// Oydors de la ciutat de Gerona
Mossèn Pons Julià.
A xxii del mes de març any mil dviiii, per mort del dit mossèn Pons Julià, fou ensaculat per 
oydor micer Perot Julià.
A viiii del mes de març any mil dxxx, per mort del dit micer Perot Julià, fonch ensaculat mos-
sèn Thomàs Bargés, ciutadà.
A xii de agost mdxxxi, per mort del dit Thomàs Bargés, fonc ensaculat a sort mossèn Rafel Raset.
A xxviiii de fabrer mdlvi, per mort del dit mossèn Rafel Raset, fou enseculat concordament 
mossèn Francesch Benet Tarrades.
A xxx de matig mdlxxiii, per transferiment de dit mossèn Francesc Benet de Terrades de oïdor 
a deputat, fou enseculat concordament mossèn Raphael Vivet, ciutedà.
A iiii de juliol mdlxxiiii, per transferiment de dit Raphel Vivet de oïdor a deputat, és enseculat 
concordament misser Selidoni Valencas, doctor en drets, ciutedà de Gerona.
A xiii de noembre mdlxxiiii, per transferiment de dit misser Selidoni Valencas, és ensecu- 
lat concordament misser Miquel Abric.

251r// Oydors de comptes de la vila de Perpinyà
Mossèn Brancat Salvedat.
Lo primer de octubre any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Brancat Salve-
dat en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Huguet Paulet.
A x del mes de maig any mil diiii, per transfferiment del dit mossèn Huguet Paulet en diputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Miquel Vola.
A x del mes de octubre mdxvi, per transfferiment del dit mossèn Ffrancesch Paulet en depu- 
tat, fou ensaculat per oydor Antoni Cella.
A dos del mes de abril mdxviiii, per mort del dit Antoni Cella, fonch ensaculat Lorenç Tort.
A xviii de agost mdxxxiii, per transferiment del dit mossèn Lorens Tort d’hoydor en deputat, 
fonc ensaculat concordablement miçer Miquel Joyellar, doctor burgès de dita vila, en lo loch del 
dit Tort.
A xxii de dehembre mdxxxxiii, per mort del dit misser Michel Ioyellar, fou enseculat a la sort 
mossèn Carles Maler.
A xvi de març any mdxxxxvii, per mort del dit Carles Maler, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Praucasio Salciatat.
A xxii de juny mdxxxxvii, per transferiment del dit misser Joan Praucasi Salcietat de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan Caldés.
A xxx de matig mdlxxiii, per mort de dit Joan Calders, fou enseculat concordament mossèn 
Onophre Lobet, burgès.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Onophre Lobet de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Honorat Coma, burgès.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per transferiment de dit mossèn Honorat Coma de oïdor en de- 
putat, és ensaculat concordament mossèn Francesc Trinyac.
A xv de maig mdcvii, per transferiment de dit mossèn Francesc Trinyac de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Guerau Lobera, burgès.
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251v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Bernat Giginta.
A xv del mes de noembre any mil cccclxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Bernat 
Giginta en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Luys Paulet.
A v del mes de maig del any mil cinch-cents y setze, per mort del dit mossèn Luys Paulet, fou 
ensaculat per oydor mossèn Joan Puig, burgès.
A xviiii de juliol mdxxi, per transferiment del dit Joan Puig en deputat, fonch ensaculat en 
aquest loch a sort mossèn Miquel Ximenis, burgès.
A xvii del mes de octubre any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Miquel Ximèniz, fonch en-
saculat en aquest loch per oydor mossèn Anthoni Cisteró, burgès.
A xxvii del mes de gener any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Cisteró de 
oydor en deputat, fou ensaculat ab concòrdia mossèn Francesch de Vilaseca.
A xx de juliol any mdxxxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Vilassecha de oydor 
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Lorens Luys Giginta.
A iiii del mes de noembre mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Lorens Luís Giginta de 
oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Francesc Giginta.
A ii del mes de matig mdlxviiii, per transferiment del dit mossèn Francesc Giginta de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Honorat Martí, burgès.
A xvii de febrer mdcv, per mort de dit mossèn Honorat Martí, és enseculat concordament 
conforme lo nou redrés misser Hieroni Soler, doctor en drets de dita vila.
A xv de maig mdcviiii, per transferiment de dit misser Hierònim Soler de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Galderic Tarrena.

252r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Guerau Giginta.
A ii del mes de juliol any mil dv, per mort del dit mossèn Guerau Giginta, fou ensaculat per 
oydor mossèn Anthoni Traginer.
A viii de juliol any mdxviiii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Traginer en deputat, 
fou ensaculat en oydor mossèn Barthomeu Traginer.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per transferiment del dit mossèn Barthomeu Traginer de 
oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Coll.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per ésser estat erròneament transferit lo dit Barthomeu 
Traginer, per mort de mossèn Garau Giginta, qui encara viu, y ésser stat transferit lo dit Bartho-
meu Traginer lo die present de oydor en deputat, per mort de misser Joan Ros y per ésser mort 
lo dit Coll, fou enseculat concordament mossèn Luys Traginer, burgès, son germà.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Luís Traginer, és ensaculat concordament 
mossèn Francesc Torrelles, burgès.
A xv de maig mdcx, per transferiment de dit mossèn Francesc Torrelles de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament misser Christòphol Domènech, doctor en drets de dita vila.

252v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Guerau Serradell.
A xviii del mes de ffebrer any mil dv, per mort del dit mossèn Guerau Serradell, fou ensaculat 
per oydor mossèn Ffrancesch Balleró, fill d’en Nicolau.
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A x de octubre mdxiiii, per transferiment en deputat del dit Ffrancesch Balleró, fou ensaculat 
per oydor mestre Miquel Labó, metge.
A dos del mes de octubre any mil dxxii, per mort del dit mestre Miquel Labó, fou ensaculat 
micer Julià Perpinyà, doctor.
A iii del mes de febrer any mil dxxx, per transferiment del dit misser Julià Perpinyà de oydor 
en deputat, fonch ensaculat mossèn Vidal Grimau, burgès.
A xxii del mes de juny any mil dxxx, per transferiment del dit Vidal Grimau de oydor en depu-
tat, concordablament fonch enseculat mossèn Ramon Jofre, burgès.
A xxiii de maig any mdxxxvi, per mort del dit misser Ramon Jofre, concordament fou ensecu-
lat mossèn Francesch Xemmar, burgès de la dita vila de Perpinyà.
A xxxi de octubre any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Xemmar, fou enseculat 
concordament misser Joan Anthoni Guill, doctor en leys.
A xxv del mes de agost any mdlvii, per mort del dit misser Joan Anthoni Guill, fonc enseculat 
concordament mossèn Luís Tarrena, burgès.
A iiii de juny mdlxxiiii, per transferiment de dit Luís Terrena de oïdor en deputat, és enseculat 
concordament mossèn Joan Joatchim Quintana.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Joan Joatchim Quintana, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Janot Ros, mercader de Perpinyà.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per mort de dit Janot Ros, és enseculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Antoni Riu, mercader.

253r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Jaume Traginer.
A xi del mes de deembre any mil diii, per transferiment del dit mossèn Jaume Traginer en de-
putat, fou ensaculat per oydor mossèn Joan Traginer, burgès, fill seu.
A xviii de febrer mdxx, per transferiment del dit Joan Traginer en deputat, fonch ensaculat en 
aquest loch micer Galdarich Reverter.
A xxiii de agost mdliii, per mort del dit miser Galderich Reverter, fou enseculat concordament 
mossèn Jaume Iolí, burgès de dita vila.
A xx del mes de març any mdlxi, per mort del dit mosèn Jaume Jolí, burgès, fonc enseculat 
concordament mestre Francesch Torrelles, metie.
A xvii del mes de octubre any mdlxi, per transferiment del dit mestre Francesch Torrelles, fonc 
enseculat concordament mossèn Thomàs Taularí.
A xiiii del mes de octubre mdlxiii, per transferiment del dit mossèn Thomàs Taularí de oydor 
en diputat, fonc enseculat misser Johan Perpinyà.
A iiii del mes de noembre mdlxvi, per transferiment de dit misser Joan Perpinyà de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Pere Lobet.
A v del mes de noembre del any mdlxvi, attès que lo dit mossèn Pere Lobet, qui lo dia de air 
fonc enseculat, se hés trobat ja enseculat, per ço, haguda per revocada dita inseculatió, ensecu-
len concordament mossèn Hierònim Corts.
A xv de maig mdcviiii, per mort de dit mossèn Hierònim Corts, és enseculat concordament 
mestre Francesc Planes, doctor en medecina.

253v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Ffelip Grimau.
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A xii del mes de juliol any mil dii, per transferiment del dit mossèn Ffelip Grimau en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Bernat Sisteró.
A xi del mes de maig any mil dviiii, per mort del dit mossèn Bernat Cisteró, fou ensaculat per 
oydor mossèn Galceran Cahors.
A xviii de ffebrer mdxx, per transferiment del dit Galceran Cahors de oydor en deputat, fou 
ensaculat en aquest loch Ffrancesch Maler.
A tres del mes de desembre mdxx, per mort del dit Ffrancesch Maler, fonc ensaculat mossèn 
Ffrancesch Ros, burgès.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit mossèn Francesch Ros, fou ensaculat 
micer Anthoni Prebost, juriste.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit misser Antoni Prebost, fonc enseculat 
concordament mossèn Johan Bolet, burguès.
A ii del mes de matig mdlxviiii, per transferiment del dit mossèn Johan Bolet de oydor en de-
putat, fonc enseculat concordament mossèn Francesc Alzina, burgès.

254r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Thomàs Vilanova.
A v del mes de maig any mil di, per transferiment del dit mossèn Thomàs Vilanova en deputat, 
fou ensaculat per oydor micer Pere Modaguer.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per transferiment del dit micer Pere Modaguer en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Guerau Giginta, burgès.
A viiii de juny mdxviii, per transferiment del dit mossèn Garau Giginta de oydor en deputat, 
fonch ensaculat per oydor Ffrancesch Giginta.
A dos del mes de octubre de l’any mil dxxii, per transferiment del dit Ffrancesch Giginta de 
aquest loch de oydor en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Anthoni Xammar, burgès.
A xiii de maig any mdxxxiiii, per mort del dit Anthoni Xatmar, concordablement és ensaculat 
en son loch mossèn Antoni Jou, burgès de dita vila.
A viiii del mes de juny de l’any mil dxxxv, per transferiment del mossèn Anthoni Jou de oydor 
en deputat, fonch ensaculat per oydor de comptes mossèn Àngel Domingo, burgès de la dita vila.
A xxvi de març mdl, per mort del dit mossèn Àngel Domingo, fou inseculat concordament 
misser Joan Pal.
A xiii de noembre mdlxxxi, per mort de dit misser Joan Pal, és ensaculat concordament mos-
sèn Matheu Ayllà, burgès.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per desensaculatió de dit Matheu Ayllà, ab sentèntia dels senyors 
deputats de xiii del corrent, per ço que no fou legítimament ensaculat, és ensaculat concorda-
ment misser Jaume Putigmitjà, doctor en drets.

254v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Gabriel Jou.
A iiii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Gabriel Jou, ensaculat 
per oydor mossèn Galceran Ballaró.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per transferiment del dit mossèn Galceran Ballaró en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Cahors.
A dos de setembre mdxvii, per transferiment del dit Jaume Cahors en deputat, fou ensaculat 
per oydor micer Raphel Tarba.
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A xx de juliol mdxxi, per transferiment del dit micer Raphel Tarba en deputat, fonch ensaculat 
a sort mossèn Perot Cistaró.
A xxi del mes de abril any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Perot Cisteró en depu-
tat, fonch ensaculat micer Benet Masdemunt, doctor en leys.
A xv del mes de febrer any mil dxxxv, per transferiment del dit micer Bernat Masdemunt de 
oydor en deputat, fonch ensaculat en aquest loch mossèn Antoni Solanell, burgès.
A xviii de juny any mdxxxviii, per transferiment del dit mosèn Anthoni Solanell de oydor en 
deputat, concordament fou enseculat mossèn Antich Coll, burgès.
A xx de març any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Antich Coll de oydor en depu-
tat, concordament fou enseculat mossèn Anthoni Maler.
A xiii del mes de abril de l’any mdlxiiii, per mort del dit mossèn Antoni Maler, fonc enseculat 
concordament mossèn Miquel Clauses.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Miquel Clauses, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Luís Baget, burgès de Perpinyà.

255r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Pere Deví.
A xvii del mes de octubre any mil cccclxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Pere Deví 
en deputat, fou ensaculat per oydor micer Johan Clauses.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per transferiment del dit micer Johan Clauses en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Ballaró, fill de mossèn Jordi.
A xviiii del mes de juliol any mil dviiii, fou trobat que lo dit Ffrancesch Ballaró, per error, fou 
ensaculat com ja fos stat ensaculat per oydor en l’any mil cccclxxxxiiii. E per ço en loch seu 
ensacularen Luys Càlser, burgès.
A xviiii de janer any mil dxvi, per transferiment de stament reyal en militar, fou ensaculat 
mossèn Lorenç Paulet.
A xviii de febrer any mdxx, per mudament del dit Lorens Paulet de aquest stament reyal en 
militar, fonch ensaculat en aquest loch Bernat Sancho.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit mossèn Bernat Sancho, fou ensaculat 
mossèn Luís Paulet.
A iiii del mes de noembre mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Loís Paulet de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Làtzer Saguer.
A xviiii de juliol mdlxxii, el lloc y per mort de dit mossèn Làtzer Seguer, fonch inseculat con-
cordament mossèn Anthoni Perpinyà.
A viiii de mars mdlxxx, per mort de dit mossèn Antoni Perpinyà, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Coronat, burgès.
A xxx de janer mdlxxxvii, per transferiment de dit Joan Coronat de oïdor en deputat, és ensa-
culat concordament mossèn Antoni Ferrer, burgès de Perpinyà.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Antoni Ferrer de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Hierònim Trinyac.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit Hieroni Trinyach, és ensaculat conforme lo nou redrés 
misser Montserrat Ramon.

255v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Ffrancí Aybrí.
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A x del mes de maig any mil diiii, per transferiment del dit mossèn Ffrancí Aybrí en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Joanot Cahors, burgès.
A xviiii del mes de juliol any mil dviiii, per transferiment del dit Joanot Cahors en deputat, fou 
ensaculat per oydor Fontanet Serragut.
A xvii de març any mdxviii, per mort del dit Fontanet Seragut, ab concòrdia fonch ensaculat 
Honorat Forner, burgès.
A vii del mes de desembre any mil dxxvi, per transferiment del dit mossèn Honorat Forner de 
oydor en deputat, fonch ensaculat mossèn Pere Oliva, burgès.
A v de juny any mdxxxvi, per transferiment del dit mossèn Pere Oliva de oydor en deputat, fou 
enseculat a la sort misser Francesch Camps.
A xvi d’agost any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Francesch Camps de oydor en 
deputat, concordament fou enseculat mossèn Jaume Antich Trinyach.
A viiii de janer mdliii, per transferiment del dit mossèn Jaume Antich Trinyach de oydor  
en deputat, fou enseculat concordament mossèn Ramon Ereter, burgès.
A xxvi de juny de mdliii, per transferiment del dit mossèn Ramon Ereter de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Hierònym Balle.
A xi del mes de desembre de l’any mdlx, per transferiment del dit mossèn Hierònim Balle de 
oydor en diputat, fonch enseculat concordament mossèn Rafel Balle, son fill.
A xxiii del mes de maig de l’any mdlxi, per transferiment del dit mossèn Rafel Balle de oydor 
en diputat, fonc enseculat concordament mestre Francesch Croses, doctor en medesina.
A viii del mes de janer de l’any mdlxv, per transferiment del dit misser frances Croses de oydor 
en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Gaspar Peyrat, burgès de dita vila.
A xi de agost mdlxxxii, per transferiment de dit mossèn Gaspar Payrat de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament misser Pere Ayllà, menor de dies, doctor en drets.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per desensaculatió de dit misser Pere Ayllà, ab sentèntia dels se-
nyors deputats de xiii del corrent, per ço que no fou legítimament ensaculat, ensaculen concor-
dament mossèn Jaume Cuberta, burgès.
A xv de juliol mdcxi, per mort de Jaume Cuberta, los senyors deputats enseculen concorda-
ment mossèn Honofre Sabater, de dita vila.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de mossèn Honofre Sabater de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament mestre Luís Salell, doctor en medicina.

256r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Bernat Girau.
A dos del mes de octubre de l’any mil dxxii, per mort del dit mossèn Bernat Girau, fou ensacu-
lat micer Galderich Font, doctor.
A xiii del mes de agost any mdxxxxviiii, per mort del dit misser Galderich Font, fou enseculat 
concordament mossèn Anthoni Trinyach, burgès.
A viii de noembre any mdxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Anthoni Trinyach de 
oydor en deputat, fou enseculat concordament misser Pere Illa.
A vii del mes de noembre any mdlxii, per transferiment del dit misser Pere Illa de oydor en 
diputat, fonc enseculat a la sort mossèn Àngell Tort.
A v del mes de noembre de l’any mdlxiii, per transferiment del dit mossèn Àngell Tort de 
oydor en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Garau Alarigues.
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A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Garau Alarigues, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Antoni Coma, burgès de Perpinyà.
A xv de juliol mdcviii, per mort de dit mossèn Antoni Coma, és enseculat concordament mos-
sèn Gaspar Tarrena, burgès.
A xv de maig mdcviiii, per transferiment de dit mossèn Gaspar Terrena de oïdor en deputat, 
és enseculat concordament misser Raphael Jolí.

256v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Joan Çarriera.
A xxvi del mes de juliol any mil cccclxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Joan Çarriera 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Dalmau Cella, burgès.
A xxii del mes de juliol mdxxi, per mort del dit Dalmau Çella, fou ensaculat concordament 
miçer Johan Delpàs, juriste de Perpinyà.
A iii de setembre mdxxxii, per transferiment de dit miçer Joan del Pas d’hoydor en deputat, 
concordablement ensaculat mossèn Luys Seguer, burgès de Perpinyà.
A xviii de març mdxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Luys Seguer de oydor en depu- 
tat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Miquel, burgès.
A xxi de març any mdli, per mort del dit mossèn Francesch Miquel, fou enseculat concorda-
ment misser Jaume Relló, doctor en leys.
A xviii del mes de juliol mdlvii, per transferiment del dit misser Jaume Relló de oydor en de-
putat, fonc enseculat concordament mossèn Jaume Coronat, burgès.
A xviii del mes de juny de l’any mdlxv, per mort del dit mossèn Jaume Coronat, fonc enseculat 
concordament mossèn Pere Lobet.
A xvi del mes de satembre del any mdlxvii, per transferiment del dit mossèn Pere Lobet de 
oydor en deputat, fonc inseculat concordament mossèn Sabestià Viader, burgès.
A xxiiii de janer mdlxxvi, per mort de dit Sebastià Viader, és ensaculat concordament mossèn 
Antoni Sapta, burgès.
A xxvii de febrer mdlxxvi, per transferiment de dit Antoni Sapta de oïdor en deputat, és ensa-
culat concordament mossèn Francesc Reart, burgès.
A x de janer mdlxxxi, per transferiment de dit mossèn Francesc Reart de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Jaume Delpàs.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit Jaume Delpàs de oïdor en deputat, és ensacu-
lat concordament conforme lo nou redrés mossèn Honorat Prada, mercader.

257r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Joan Ballaró.
A ii del mes de juliol any mil dvi, per transferiment del dit mossèn Johan Balleró en deputat, 
fou ensaculat per oydor micer Ffrancesch Billerach.
A xxi de juliol mil dxv, per transferiment del dit micer Ffrancesch Billerach de oydor en dipu-
tat, fou ensaculat mossèn Bernat Cella.
A dos del mes de abril mdxviiii, per quant los senyors deputats e oydors de comptes hagueren 
vera informatió que lo dit Bernat Cella no és conegut, creent ésser stat assí continuat per error, 
concordablament en loch de aquell ensacularen Pere Cella, burgès.
Lo primer del mes de juliol any mil dxxv, per mort del dit Pere Cella, fonch ensaculat ab con-
còrdia Joan Paulet.
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A xxvi del mes de noembre any mil dxxv, per mudament de stament del dit mossèn Joan Pau-
let de reyal en militar, fonch ensaculat concordablament mossèn Francesch Paulet, menor.
A xxiiii del mes de janer any mdlxiii, per mort del dit mossèn Francesc Paulet, fonc enseculat 
a la sort mossèn Antic Camprodon.
A xxvii del mes de abril del any mdlxvi, per transferiment del dit mossèn Antic Camprodon 
de oydor en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Miquel Comte.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Miquel Comte, és ensaculat concordament segons 
forma el nou redrés mossèn Hierònym Trinyac, burgès de dita vila.
A xvi de juliol mdlxxxxviiii, per deliberació de ses senyories, és tornat en son loch dit Miquel 
Comte, attès és viu y dit Trinyach és ya enseculat en altre loch per oydor real de Perpinyà, y axí 
reste enseculat dit mossèn Miquel Comte.

257v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Berenguer Pallers.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Berenguer Pallers, fou ensaculat 
per oydor mossèn Vicens Amell, burgès.
A xii del mes de desembre any mil dxxii, per mort del dit Vicens Amell, fou ensaculat Pere 
Alenyà, burgès.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mort del dit Pere Alenyà, fou enseculat concorda-
ment mossèn Nicolau Camprodon, burgès.
A xviiii de juliol mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Nicholau Camprodon, fonch inse-
culat concordament misser Jaume Perpinyà, doctor en drets.
A xxii de juliol mdlxxii, en lloch y per transferiment del dit misser Jaume Perpinyà, lo qual de 
hoydor és stat pujat a deputat, fonch inseculat concordament mossèn Joan Ferret.
A xxxi de juliol mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Joan Ferret, fonch enseculat con-
cordament mossèn Joan Antoni Terrena, burgès de Perpinyà.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Joan Antoni Terrena, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Barthomeu Piquer, mercader de la matexa vila.

258r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Antoni Jolí.
A iii del mes de juliol any mil cccclxxxxiiii, per mort del dit mossèn Antoni Jolí, fou ensacu-
lat per oydor mossèn Ffrancesch Balleró, fill de mossèn Jordi Balleró.
A xxi del mes de juliol any mil dxviii, per mort del dit mossèn Francesch Balleró, fonch ensa-
culat concordament micer Joan Noguers, juriste.
A v del mes de desembre any mil dxxviii, per transferiment del dit micer Noguers de oydor en 
deputat, fou ensaculat concordament Joan Anthoni Sancho, burgès de dita vila.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit Anthoni Joan Sancho, fou ensaculat micer 
Joan Çesviles, àlies Clauses, burgès e doctor en leys.
A xxiii del mes de maig any mdxxxvi, per transferiment del dit misser Joan Cesviles, àlies Clau-
ses, de oydor en diputat, concordament fou ensaculat mossèn Joan Puig, burgès de la vila de 
Perpinyà.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit mossèn Joan Puig, fou enseculat concorda-
ment mossèn Joan Francesch Sabater.
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A v de maig mdliiii, per transferiment del dit mossèn Joan Francesch Sabater de oydor en de-
putat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Maler.
A tres del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit mossèn Francesch Maler, fonc enseculat 
concordament misser Galderich Coll, doctor.
A xx del mes de abril any mdlviiii, per transferiment del dit misser Galderich Coll de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Joan Camprodon.
A xiiii de octubre mdlxxx, per mort de dit mossèn Joan Camprodon, és ensaculat concorda-
ment misser Joan Pere Soler.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit misser Joan Pere Soler, és enseculat concordament mossèn 
Luís Bonhost, burgès.

258v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Narcís Ros.
A ii del mes de juliol any mil dvi, per mort del dit mossèn Narcís Ros, fou ensaculat per oydor 
miçer Johan Maler.
A xxiii del mes de maig any mil dxiii, per transferiment del dit micer Johan Maler en deputat, 
fou ensaculat per oydor concordablament en loch seu Johanot Maler, son germà.
A tres del mes de desembre mdxx, per mort del dit Johanot Maler, fonch ensaculat mossèn 
Honorat Grau.
A xxvi de janer mdxxxiiii, per mudament de stament de dit Honorat Grau, fonch insaculat ab 
concòrdia mossèn Pal·ladí Maler, burgès de dita vila de Perpinyà.
A xviii de juny any mdxxxviii, per mudament de oydor en deputat del dit Pal·ladi Maler, con-
cordament fou enseculat mossèn Guillem Pasqual, burgès.
A xxvi de juny any mdxxxxii, per mort del dit Guillem Pasqual, fou enseculat concordament 
mossèn Joan Puig, burgès.
A xxiiii de juliol mdliiii, per transferiment del dit mossèn Joan Puig de oydor en deputat, fou 
enseculat concordament mossèn Hierònym Ereter.
A ii del mes de abril any mdlx, per transferiment del dit mossèn Hierònim Arater de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament misser Pere Balle.
A xx de juliol mdlxxxiiii, per ésser estat dit misser Pere Balle indegudament ensaculat y per 
provisió del dia present en lo procés sobre dita indeguda ensaculatió fet, desensaculant lo dit 
misser Pere Balle, és ensaculat concordament mossèn Pere Bramon, burgès.
A xiiii de noembre mdlxxxv, per transferiment de dit mossèn Pere Bramon de oïdor en depu-
tat, és ensaculat concordament mossèn Raphael Retig, burgès.
A xxvi de marts mdlxxxvi, per mort de dit mossèn Raphael Retig, és ensaculat concordament 
mossèn Raphael Masdemunt.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit Raphael Masdemunt de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc Honorat Fabra, mercader.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Francesc Honorat Fabra, és ensaculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Francesc Carles, mercader de dita vila.

259r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Mossèn Miquel Girau.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per transferiment del dit mossèn Miquel Girau en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Miquel Moner.
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A vii de deembre mil dxiiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Moner de oydor en depu-
tat, fou ensaculat micer Joan Ffrancesch Tolosa.
A xvii de març mdxviii, per transferiment del dit miçer Joan Ffrancesch Tolosa de oydor en 
deputat, ab concòrdia ensacularen per oydor miçer Johan Arnau.
A tres del mes de desembre mdxx, per mort del dit micer Johan Arnau, fonch ensaculat mestre 
Joan Stheve, metge.
A xx del mes de agost any mil dxxviiii, per mort del dit mestre Johan Steve, fonch ensaculat 
micer Julià Perpinyà, doctor en leys.
A viiii del mes de març any mil dxxx, per quant fonch trobat que lo dit micer Julià Perpinyà 
fonch ya ensaculat a dos del mes de octubre de l’any mil dxxii, per mort de mestre Miquel Lle-
bó, metge, fonch ensaculat mossèn Galderich Martí.
A xxvi del mes de juny any mdxxxxii, per mudament d’estament del dit Galderich Martí de 
l’estament real en militar, fou enseculat concordament misser Anthoni Ros, doctor en leys de la 
dita vila.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per mudament de stament del dit misser Anthoni Ros de real  
en militar, fou enseculat concordament misser Garau Sobirà.
A viii de noembre mdxxxxviiii, per transferiment del dit misser Garau Sobirà de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament misser Francesch Prebost.
A xxx de matig mdlxxiii, per mort de dit misser Francesc Prebost, fou enseculat concorda-
ment mossèn Joan Gorcs, burgès.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Joan Gorcs, és ensaculat concordament 
mossèn Joan Antoni Gorcs, son fill.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per haver mudat de estament dit mossèn Joan Antoni Gorchs de 
burgès en militar, és enseculat concordament Antoni Saragut, burgès.
Per deliberació dels senyors deputats de xxi de juliol mdlxxxxviiii, és estat restituhit en son 
lloch dit mossèn Joan Antoni Gorchs.
A xv de maig mdc, per haver mudat de stament dit mossèn Joan Antoni Gorchs de real en mi-
litar, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Francesc Reart, fill de 
Andreu.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit mossèn Francesc Reart de hoydor en deputat, és 
enseculat concordament conforme al nou redrés mossèn Pere Lobet.

259v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Antoni Taquí.
A xviiii del mes de juliol any mil dviiii, per transferiment del dit mossèn Antoni Taquí en de-
putat, fou ensaculat per oydor mossèn Guillem Joan.
A xi de març any mil dxxv, per transferiment del dit mossèn Guillem Joan en deputat, fonch 
ensaculat mossèn Bernat Sanxo, menor de dies, per oydor de comptes.
A x del mes de desembre any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Bernat Sancho, menor, 
fonch ensaculat micer Galderich Font, doctor en leys.
A xxiii del mes predit de desembre, per quant fonch trobat que lo dit micer Galderich Font era 
ya ensaculat e fonch error tornar-lo ensacular, fonch ensaculat, en lloch del dit mossèn Bernat 
Sanxo, mossèn Luís Coll, burgès.
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A ii del mes de abril de l’any mdlxi, per mort del dit mossèn Luís Coll, fonch enseculat concor-
dament misser Joan Ivellar.
A iiii del mes de noembre mdlxvi, attès que conforme los mèrits de la enquesta pressa contra 
de misser Francesc Descamps, misser Pere Balle, maior, misser Jordi Ortolà y misser Johan 
Ivallar, doctors habitants en Perpinyà, és estat proveït a xxxi del mes de octubre proppassat 
que aquells fossen desenseculats dels officis de deputats y oydor respective, en los quals esta-
ven enseculats, per haver iniuriat y damnificat lo General de Cathalunya y impedit lo líbero 
exercissi de aquell, segons que ab dita enquesta contra de ells rebuda més largament apar y 
que altros en lurs lochs fossen inseculats. Per ço, per executió de dita provisió, en loc del dit 
misser Johan Ivellar per dita causa vagant, en son loc enseculen concordament mossèn Jaume 
Nabot.
A xxi de juliol mdlxxviii, per transferiment de dit Jaume Nebot de oïdor en deputat, és ensa-
culat concordament mossèn Pere Balle, fill de misser Pere Balle, burgès de dita vila.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per mort de dit Pere Balle, és ensaculat segons forma del nou redrés 
mossèn Pere Montalt, burgès.
A xv de maig mdciiii, per transferiment del mossèn Pere Montalt de hoïdor en deputat, és en-
seculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Francesc Coronat.

260r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Micer Ffrancí Andreu.
A xviiii de desembre mdxvii, per mudament de stament reyal en militar, fou ensaculat concor-
dement micer Johan Ros, doctor.
A xviiii del mes de juliol any mil dxxiiii, per pujament del dit micer Joan Ros de aquest loch 
en deputat, fou ensaculat mossèn Ferrando Belleró.
A xxiii de dehembre mdxxxvi, per transferiment del dit mossèn Ferrando Ballaró de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament per oydor mossèn Galderich Maler, burgès.
A xiiii de juliol any mdxxxvii, per transferiment del dit mossèn Galderich Maler de oydor  
en deputat, fou enseculat concordament per oydor mossèn Barthomeu Lobera, burgès.
A xvi d’agost any mdxxxviiii, per mudament de stament del dit Barthomeu Lobera, qui s’és fet 
militar, concordament fou enseculat mossèn Michel Riu, burgès.
A tres del mes de desembre any mdlvi, per mort del dit mossèn Miquel Riu, fonc enseculat 
concordament mossèn Galceran Coll, burgès.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Galceran Coll, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Francesc Pellicer, burgès de la matexa vila.
A xv de juliol mdlxxxxiii, per transferiment de dit Francesc Pellicer de oïdor en deputat, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Onofre Ivallar, burgès.
A xv de maig mdciiii, per transferiment de dit mossèn Honofre Ivallar de hoydor en deputat, 
és enseculat concordament conforme al nou redrés misser Josef Ramon.

260v// Oydors de la vila de [Perpinyà]
Mossèn Johan Tort.
A ii del mes de juliol any mil dvi, per transferiment del dit micer Joan Tort en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Johan Francesch Andreu.
A xviii de febrer any mdxx, per quant lo dit Johan Ffrancesch Andreu ha mudat de aquest sta-
ment en militar, fou ensaculat en aquet loch miçer Jordi Camprodó.
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A xxvi de janer mdxxxiiii, per pujament de stament del dit Camprodon a deputat, fonch insa-
culat concordablement misser Anthoni Cisteró, burgès de dita vila e jurista.
A xxii de agost any mil dxxxiiii, per mort del dit micer Antoni Cisteró, fonch ensaculat mossèn 
Francesch Clauses, burgès de dita vila.
A xvii de octubre any mdxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Francesch Clauses de 
oydor en deputat, fou enseculat concordament mossèn Parot Corts.
A viii del mes de juliol any mdlviiii, per mort del dit mossèn Parot Corts, fou enseculat a la sort 
mossèn Bernat Garriga.
A xxxi del mes de juliol mdlxiii, per quant ha constat per informasió rebuda que per inadver-
tèntia en loc de ensecular Honorat Garriga fonc enseculat Barnat Garriga, per ço, inseguint la 
provisió feta a xxi del present, posen Honorat Garriga.
A xx del mes de satembre any mdlxiii, per mort del dit mossèn Honorat Garriga, fonc ensecu-
lat concordament misser Francesch Tarascó.
A xviii del mes de juny mdlxv, per transferiment del dit misser Francesc Tarascó de oydor en 
deputat, fonc enseculat concordament mossèn Barnat Jolí.
A xi de agost mdlxxxii, per transferiment de dit mossèn Bernat Jolí de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Miquel Lobera, burgès.
A xv de matig mdlxxxviiii, per mort de dit Miquel Lobera, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Honofre Paulet, mercader de Perpinyà.
A xv de maig mdlxxxxviiii, per mort de dit Onofre Paulet, és enseculat concordament mossèn 
Martí Prats, mercader de Perpinyà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit March Prats, és enseculat concordament mos- 
sèn Jaume Pals, mercader de dita vila.
A xv de maig mdciiii, per mort de dit Jaume Pals, és enseculat concordament mossèn Hieroni 
Bosch, mercader.

261r// [Oïdors de la vila de] Perpinyà
Micer Andreu Tolosa.
A x del mes de noembre mil dvi, per mort del dit micer Andreu Tolosa, fou ensaculat per oydor 
micer Anthoni Salvetat.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit micer Anthoni Salvetat, fonc ensaculat 
micer Joan Giner, burgès e doctor en leys.
A xii d’agost mdxxxi, per puiament del dit misser Jener a deputat, fonch ensaculat a sort mos-
sèn Lorens Joan.
A xv de abril any mdxxxviii, per transferiment del dit mossèn Lorens Joan de stament real en 
militar, concordament fou enseculat mossèn Anthoni Jou.
A xviii de juny any mdxxxviii, per quant lo dit mossèn Anthoni Jou fou enseculat en loch del 
dit mossèn Lorens Ioan en oydor per error, com ia fos enseculat per deputat, concordament fou 
enseculat misser Joan Pere Cadell, doctor en leys de Perpinyà.
A xiii de agost mdlxxviiii, per mort de dit misser Joan Pere Cadell, és ensaculat concordament 
mossèn Miquel Quintana, burgès, maior de dies de sos germans.

261v// Oydors de comptes de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Johan Corder.
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A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Johan Corder 
en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Joan Giner.
A xvii del mes de desembre any mil dxxiii, per mort del dit Joan Giner, fou ensaculat mossèn 
Benet Granell.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per mort del dit mossèn Benet Granell, fonch ensecu-
lat concordament mossèn Francesch Corder, menor.
A xxvi del mes de fabrer de l’any mdlxi, per transferiment del dit mossèn Francesch Corder  
de oydor en diputat, fonc enseculat concordament mestre Domingo Guimerà, doctor en  
medesina.
A xxv de setembre mdlxxiii, per mort del dit mestre Domingo Guimerà, fonch enseculat con-
cordament misser Jaume Simó, doctor en drets.
A xv de matig mdlxxxxii, per mort de dit misser Jaume Simó, és ensaculat concordament 
mossèn Gabriel Fortunyó, ciutadà de Tortosa.
A xv de maig mdcvi, per mort de dit mossèn Gabriel Fortunyó, és enseculat concordament 
mossèn Pau Bosch, ciutedà de dita ciutat.

262r// [Oïdors de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Barthomeu Fariça.
A xxii del mes de agost any mil cccclxxxxv, per mort del dit mossèn Barthomeu Fariça, fou 
ensaculat per oydor micer Joan Velló.
A xiii del mes de maig any mil dvi, per mort del dit micer Joan Velló, fou ensaculat per oydor 
mossèn Miquel Arbonès.
A xviiii del mes de setembre any mil dx, per mort del dit Miquel Arbonès, fou ensaculat per 
oydor Jaume Monfort.
A xv del mes de maig any mil dxxxx, per mort del dit mossèn Jaume de Montfort, fonch ensa-
culat a sort mossèn Jaume Andreu.
A iiii del mes de març del any mdlxviiii, per mort del dit mossèn Jaume Andreu, fonc ensecu-
lat concordament mossèn Parot Dalmau.
A xviiii de juliol any mdlxxii, en lloch y per mort de dit mossèn Perot Dalmau, fonc inseculat 
concordament mossèn Jaume Fortuny.
A xiii de noembre mdlxxii, per transferiment del dit mossèn Jaume Fortunyó de oydor en 
deputat, fonch enseculat concordament mossèn Jaume Cerveró.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit Jaume Cerveró de oïdor en deputat, és ensa-
culat concordament segons forma del nou redrés mossèn Montserrat Joan Pasqual.
A xv de juliol mdlxxxxvi, per transferiment de dit Montserrat Joan Pasqual de oïdor en depu-
tat, és ensaculat conforme lo nou redrés mossèn Miquel Dionís de Bellí.

262v// Oydors de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Jaume Cebil.
A xxxi del mes de març any mil diii, per mort del dit mossèn Jacme Cebil, fou ensaculat per 
oydor mossèn Perot Puig.
A viii del mes de ffabrer any mil cinch-cents y deu, per transferiment del dit Perot Puig en  
deputat, fou ensaculat concordament per oydor Perot Lorens.
A xviii de ffebrer mdxx, per transferiment del dit Perot Lorenç en deputat, fou ensaculat en 
aquest loch per oydor Johan Cerveró, maior de dies.
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A xxi del mes de juliol any mil dxxviii, per transferiment del dit mossèn Joan Cerveró de oydor 
en deputat, fonc ensaculat mestre Francesch Miró, mestre en arts y en medecina.
A xii de agost mdxxxxvii, per mort del dit mestre Francesch Miró, fonc enseculat a la sort 
mossèn Anthoni Joan Castelló.
A xviii de agost mdlxxvi, per transferiment de dit mossèn Antoni Joan Castelló de oïdor en 
deputat, ensaculen concordament mossèn Antoni Francesc Castelló, fill de dit Antoni Joan.
A xviii de juliol mdlxxxvii, per transferiment de dit Antoni Francesc Castelló de oïdor  
en deputat, ensaculen concordament mossèn Jaume Pinyana.

263r// [Oïdors de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Steve Curto.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per transferiment del dit mossèn Steve Curto en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Pere Canyissar.
A xv del mes de noembre any mil cccclxxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Canyissar, fou 
ensaculat per oydor mossèn Ffrancesch Pinyol.
A xxx del mes de agost mil dx, per mort del dit mossèn Ffrancesch Pinyol, fou ensaculat per 
oydor mossèn Pere Cerdà.
A xx de juliol any dxv, per mort del dit mossèn Pere Cerdà, fou ensaculat mossèn Agostí Borràs.
A xiii dies del mes de noembre any Mil dxxv, per mort del dit Agostí Borràs, fonch ensaculat 
mossèn Gerònim Gomar per oydor.
A xxvii de agost mdlv, per mort del dit mossèn Hierònym Gomar, fou enseculat concorda-
ment misser Joan Gil.
A xx de noembre mdlxxviiii, per mort de dit misser Joan Gil, és ensaculat concordament mos-
sèn Miquel Montserrat.
A xv de maig mdci, per mort de dit Miquel Montserrat, és enseculat conforme lo nou redrés 
mossèn Andreu Mir de Talarn, ciutadà de Tortosa.

263v// Oydors de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Golçalvo Garidell.
A x del mes de noembre any mil dvi, per transferiment del dit mossèn Gonçalvo Garidell en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Mateu Bressó.
A xx de juliol any mil dxv, per transferiment del dit Mateu Bressó de oydor en deputat, fou 
ensaculat per oydor mossèn Nicolau Verge.
A dos de setembre any mil dxxi, per mort del dit Nicolau Verge, fou ensaculat mossèn Dionís 
Corder.
A iii del mes de ffebrer any mil dxxx, per mort del dit mossèn Dionís Corder, fonc ensaculat 
mossèn Francesch Joan Jordà.
A vii de noembre any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Ioan Iordà, fou enseculat 
concordament mossèn Joan Rejadell.
A xxi de març any mdli, per privatió del dit Joan Reiadell ab sentència donada en consistori, 
fou enseculat concordament mossèn Pere Martí Burgès.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per mort del dit mossèn Pere Martí Burguès, fonc ense-
culat concordament mossèn Gabriel Çaporta, ciutedà.
A xviii de juliol mdlxxxiiii, per mort de dit Gabriel Çaporta, és ensaculat concordament mos-
sèn Francesc Onofre Jordà, fill de mossèn Pau Jordà.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   339 20/03/15   09:07



340 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A xxx de janer mdlxxxvii, per mudament de stament de dit Francesc Onophre Jordà de reyal 
en militar, és ensaculat concordament mossèn Joseph Baptista Chivellí, ciutedà de Tortosa.
A xv de maig mdlxxxxvii, per deliberatió dels senyors deputats feta en l’acte d’esta y altres 
ensaculations del present die, és desensaculat lo dit Joseph Baptista Chivellí y, en son loc,  
és ensaculat concordament mossèn Honofre Rovira, ciutedà.
Per deliberatió dels senyors deputats de xvi de juliol mdlxxxxviiii, inseguint la sentèntia feta 
en son consistori a xiiii de dit mes, attès és estat tret de dit lloch dit mossèn Honofre Rovira, és 
restituhit en aquell dit Josef Batista Chivellí.
A xv de maig mdcxii, per transferiment de dit mossèn Joseph Baptista Xivellí de oïdor en de-
putat, és enseculat concordament misser Raphael Pasqual, doctor en drets.

264r// [Oïdors de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Barthomeu Muntornès.
A viiii del mes de maig any mil cccclxxxxvi, per transferiment del mossèn Barthomeu Mun-
tornès en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Jaume Granell.
A vii del mes de maig any mil dxxiii, per transferiment del dit mossèn Jaume Granell en depu-
tat, fou ensaculat a sort per oydor mossèn Pere Castelló.
A xiiii de octubre mdxxxxviiii, per mort del dit mossèn Pere Castelló, fou enseculat concor-
dament mossèn Joan Sibil de Canyissar.
A xiiii de maig mdlv, per transferiment del dit mossèn Joan Sibil de Canyissar de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Pere Iosef Sibil.
A xviiii del mes de juliol any mdlvii, per transferiment del dit mossèn Pere Josef Cebil de oydor 
en deputat, fonc enseculat concordament mossèn Christòfol Jordà, ciutedà.
A xxx del mes de agost any mdlviiii, per transferiment del dit mossèn Christòfol Jordà de 
oydor en deputat, fonc inseculat concordament micer Gaspar Jordà, son jermà.
A xxiiii del mes de abril any mdlx, per transferiment del dit misser Gaspar Jordà de oydor en 
deputat, fonch enseculat a la sort misser Joan Cerveró.
A viiii del mes de octubre de l’any mdlxiii, per mort del dit misser Johan Cerveró, fonc ense-
culat concordament mossèn Vespesià Farrer.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Vespesià Farrer, és enseculat conforme lo nou 
redrés mossèn Joan Batista Oriol.

264v// Oydors de la ciutat de [Tortosa]
Mossèn Anthoni Botaller.
A xv del mes de setembre any mil dv, per transferiment del dit mossèn Anthoni Botaller en 
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Manuel Serdà.
A xx de juliol any mil dxv, per mort del dit mossèn Manuel Serdà, fou ensaculat Pere Antich, 
juriste.
A xi del mes de setembre de l’any mdxviii, per transferiment del dit micer Pere Amich en de-
putat, fou ensaculat en aquest loch per oydor micer Martí Vilar.
A xvi del mes de noembre any mil dxxv, per transferiment del dit micer Martí Vilar en deputat, 
fonch ensaculat en aquest loch per oydor mossèn Matheu Bressó, menor.
A xvii del mes de octubre any mil dxxvii, per mort del dit mossèn Matheu Bressó, menor, 
fonch ensaculat en aquest loch per oydor mossèn Joan Cerveró, menor.
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A v de març any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Joan Cerveró, fou enseculat concorda- 
ment mossèn Barthomeu Parent.
A xvii de octubre mdxxxxvii, per mort del dit Barthomeu Parent, fou enseculat concordament 
mossèn Pere Travesset.
A vi de febrer mdlxxiii, per mort de dit mossèn Pere Travasset, fonc enseculat concorda- 
ment mossèn Joan Barthomeu de Hona.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Joan Berthomeu Deona, és ensaculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Jaume Barceló, ciutedà de Tortosa.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per mort de dit Jaume Barceló, és ensaculat conforme lo nou re-
drés mossèn Hierònym Marcella, ciutedà de Tortosa.
A 15 de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Hieroni Marcella de oydor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Rafel Torres, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcviii, per transferiment de dit mossèn Raphael Torres, és enseculat concorda-
ment mossèn Hierònim Sentís.

265r// [Oïdors de la ciutat de] Tortosa
Micer Pere Cerdà.
A xxvi del mes de juny any mil d, per mort del dit micer Pere Cerdà, fou ensaculat per oydor 
mossèn Joan Ferrer.
A vii del mes de maig any mil dxxiii, per transferiment del dit mossèn Johan Ferrer en deputat, 
fou ensaculat en aquest loch a sort per oydor de comptes real mossèn Bernat Liula, ciutadà de 
dita ciutat.
A xvi d’agost any mdxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Barnat Liula de oydor en depu-
tat, concordament fou enseculat misser Joan Amich.
A xxii de maig any mdxxxxiii, per transferiment del dit misser Joan Amich de oydor en de- 
putat, fou enseculat concordament mossèn Matheu Curto.
A vii de noembre mdxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Matheu Curto de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Francesch Nadal.
A xx del mes de octubre de l’any mdlxiii, per mort del dit mossèn Francesc Nadal, fonc ense-
culat concordament mossèn Johan Jordà.
A iiii del mes de agost de l’any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Johan Jordà de oydor 
en diputat, fonc enseculat concordament mossèn Johan de Jaume Gil.
A vii del mes de març del any mdlxvi, attès que, a iiii del mes de [agost] del any mdlxv, fonc 
enseculat lo dit mossèn Joan de Jaume Gil per transferiment del dit Johan Jordà, qui a xx de 
octubre mdlxiii és estat enseculat per mort de mossèn Francesc Nadal, qui en los dits dies era 
viu y aprés ha constat ésser mort. Per ço, revocada dita enseculatió, de nou tornen enseculat lo 
dit mossèn Johan de Jaume Gil.
A xviiii de juliol mdlxxii, en lloc y per mort de dit mossèn Joan de Jaume Gil, fonch inseculat 
concordament misser Andreu Rius.
A xv de juliol mdlxxxx, per transferiment de dit misser Andreu Rius de oïdor en deputat, és 
ensaculat concordament mossèn Miquel Xicoy.
A xv de matig mdlxxxxi, per mort de dit Miquel Xicoy, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Agustí Montanyés, notari, ciutedà de Tortosa.
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265v// Oydors de la ciutat de [Tortosa]
Mestre Anthoni Boteller.
A xviii del mes de març any mil cccclxxxxiiii, per transferiment del dit mestre Anthoni Bo-
taller en deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Luys Corder.
A xxi del mes de març any mil dvi, per transferiment del dit mossèn Luys Corder en deputat, 
fou ensaculat per oydor mossèn Genís Oliver.
A x del mes de noembre any mil dvi, per mort del dit mossèn Genís Oliver, fou ensaculat per 
oydor mossèn Joanot de Prades.
A xiii del mes de janer any mil dviii, per transferiment del dit mossèn Joanot de Prades en  
deputat, fou ensaculat per oydor mossèn Mateu Botaller.
A tres de octubre any mdxvii, per transferiment del dit mossèn Mateu Botaller en deputat, fon 
ensaculat mossèn Anthoni Miquel Barbaroia.
A dos de setembre any mil dxxi, per mort del dit Anthoni Miquel Barbaroja, ensacularen mos-
sèn Jaume Granell, menor, ciutadà.
A xxi del mes de juliol any mil dxxx, per mort del dit Jaume Granell, fonch ensaculat mossèn 
Nicolau Cerveró.
A xxi de janer any mdxxxxvi, per transferiment del dit Nicolau Cerveró de oydor en deputat, 
fou enseculat concordament mossèn Jaume Batista Jordà.
A xx de setembre any mdxxxxvii, per transferiment del dit Jaume Batista Jordà de oydor en 
deputat, fou enseculat concordament mossèn Pere Travesset.
A xvii de octubre mdxxxxvii, constant ésser impertinentment transferit lo dit Iacme Batista 
Iordà de oydor en deputat per quant vivia tunc mossèn Joan de Pere Iordà en lo loch del qual 
fou enseculat, per ço, desenseculat lo dit mossèn Pere Travesset, romàs inseculat lo dit mossèn 
Jaume Batista Iordà.
A ii del mes de abril any mdlx, per transferiment del dit mossèn Jaume Batista Jordà de oydor 
en deputat, fou inseculat concordament mossèn Pau Jordà.
A iiii de març del any mdlxviiii, per transferiment del dit mossèn Pau Jordà de oydor en depu-
tat, fonc enseculat concordament mossèn Martí Bressó.
A viiii de mars mdlxxi, per transferiment de dit Martí Bressó de hoydor en diputat, fonch in-
seculat concordament mossèn Jaume Gomar, ciutedà de Tortosa. A xxi de juliol mdlxxii, 
fonch desensaculat lo dit Jaume Gomar per ço que no consta que tingue domicili en Tortosa.
A xxii de dit mes de juliol mdlxxii, en lloch de dit Jaume Gomar com dit és desenseculat,  
fonch concordament inseculat mossèn Jenot Oriol.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit Janot Oriol, és enseculat conforme lo nou redrés mossèn 
Honofre Rovira.

266r// [Oïdors de la ciutat de] Tortosa
Mossèn Miquel Dezprats.
A xx de octubre any mil dxxi, per mort del dit mosèn Miquel Dezprats, ensacularen mossèn 
Miquel Granell, ciutadà.
A xviiii del mes de juliol any mil dxxiiii, per mort del dit mossèn Miquel Granell, fou ensacu-
lat mossèn Gabriel Forner.
A xii de agost mdxxxi, per mort del dit Forner, fonch ensaculat concordablament mossèn Joan 
Gener, fill de mossèn Luys Corder.
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A xii del mes de juliol de l’any mdlxv, per transferiment del dit mossèn Johan Gener de oydor 
en diputat, fonc inseculat concordament mossèn Miquel Steve.
A xi de agost mdlxxxii, per mort de dit mossèn Jaume Fontanet, és ensaculat concordament 
Antoni Miró, ciutadà.
A xv de matig mdlxxxxiiii, per transferiment de dit Antoni Miró de oïdor en deputat, és ensa-
culat conforme lo nou redrés mossèn Esteve Curto, ciutedà.
A xv de maig mdlxxxxvii, per deliberació dels senyors deputats feta en l’acte d’esta y altres 
ensaculations del present die, és desensaculat lo dit Steve Curto y en son loc és ensaculat con-
cordament mossèn Matheu Codina.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, és enseculat de nou lo dit mossèn Matheu Codina per mort de  
dit Steve Curto, per ço que, ab sentèntia de ses senyories de 14 de dit mes, fou desensaculat dit 
Matheu Codina.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Matheu Antoni Codina, és enseculat concorda-
ment mossèn Marc Antoni Codina, ciutadà de Tortosa.

266v// Oydors de la ciutat de Tortosa
Micer Miquel Terçà.
A xi del mes de juliol any mil diiii, per mort del dit mossèn Pere Miquel Terçà, fou ensaculat 
per oydor mossèn Joanot Garidell.
A xx de juliol mil dxv, per mort del dit Joanot Garidell, fou ensaculat mossèn Joan Velló.
A xv de abril mdxxxviii, per mort del dit Joan Velló, concordament fou enseculat mossèn Joan 
Montornès.
A xiiii de maig mdlii, per transferiment del dit Joan Montornès de oydor en deputat, fou ense-
culat concordament mossèn Michel Sans.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Miquel Sans de hoydor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Francesch Stor, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcv, per transferiment de dit misser Francesc Stor de hoydor en deputat, és 
enseculat concordament conforme lo nou redrés mossèn Miquel Astor, ciutadà de Tortosa.

267r// Oydors de la ciutat de Vich
Micer Pere Bosch, doctor.
A xvi del mes de juliol any mil D e hu, per mort del dit micer Pere Bosch, fou ensaculat per 
oydor micer Jaume Cellés.
A xi del mes de deembre any mil diii, per mudament de stament del dit micer Jaume Sellés, 
fahent-se ecclesiàstich, fou ensaculat per oydor mossèn Bernadí Vivet.
A tres del mes de ffebrer any mil Dxxxi, per mort del dit mossèn Bernadí Vivet, fonc ensaculat 
mestre Gaspar Molera, batxeller en medecina.
A vii de noembre any mdxxxxiiii, per mort del dit mestre Gaspar Molera, fou enseculat con-
cordament mossèn Bernadí Busquets.
A viiii de mars mdlxxi, per mort de dit Bernardí Busquets, fonch inseculat concorda- 
ment misser Anthoni Mensa, doctor en drets.
A xv de maig mdlxxxxviii, per mort de dit misser Anthoni Mensa, és ensaculat concordament 
misser Joan Vinyes, notari de Vich.
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267v// Oydors de la ciutat de Vich
Mossèn Joan Sala, ciutadà.
A viii del mes de octubre any mil dviiii, per mort del dit Johan Sala, fou ensaculat per oydor 
mossèn Jaume Puigventós.
A xxiii de maig mil dxiii, per mort del dit mossèn Jaume Puigventós, fou ensaculat a sort per 
oydor en loch seu mossèn Nicholau Molins.
A xx del mes de juliol any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Nicolau Molins, fou ensaculat 
concordablament mossèn Jaume Codina, ciutadà de la ciutat de Vich, per oydor.
A xx del mes de agost any mil dxxviiii, per a xx del mes de juliol propassat per error lo sobredit 
mossèn Jaume Codina fonch ensaculat per mort del dit Nicolau Molins, lo qual no era mort 
quant se ensaculà lo dit mossèn Jaume Codina, e aprés foren certificats de la mort del dit mos-
sèn Molins, e així proceyren a la present ensaculació, e tots concordament tornaren ensacular 
lo dit mossèn Jaume Codina.
A xxviii del mes de maig any mil dxxx, per mort del dit Jaume Codina, fonch ensaculat mossèn 
Bernadí Vivet, menor de dies.
A iii del mes de febrer any mil Dxxxi, per mort del dit mosèn Bernadí Vivet, fonch ensaculat 
mossèn Joan Coma, ciutadà.
A xxx de octubre any mdxxxxvi, per mort del dit Joan Coma, fou enseculat concordament 
mossèn Pere de Rovirola.
A xi d’agost mdlxxxii, per mort de dit mossèn Pere de Rovirola, és ensaculat concordament 
mossèn Jaume Bosc y de Fontarnau.
A xv de maig mdc, per mort de dit Jaume Bosch y de Fontarnau, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesc Ferran, ciutadà de Vich.
A xv de juliol mdcii, per mort de dit mossèn Francesc Ferran, és enseculat conforme lo nou 
redrés mossèn Joan Francesc Brossa.

268r// Oydors de la vila de Puigcerdà
Micer Pere Anglada, doctor.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit micer Pere Anglada, fou ensaculat per 
oydor micer Joan Mercader.
A xv de setembre any mil dviiii, per mudament de stament del dit micer Joan Mercader, fa-
hent-se cavaller, fou ensaculat per oydor Joan Luys de Canyes.
A iiii de dehembre any mdxxxx, per mort del dit Joan Luys de Canyes, fou enseculat concorda-
ment Raphel Vidal.
A xxvii del mes de juliol any mdlxviiii, per ésser inhabilitat perpètuament dit mossèn Rafel 
Vidal ab sentèntia real de la visita dels officials reals feta per lo Reverendíssimo Senyor Bisbe de 
Tarassona, per ço, en loc seu, enseculen mossèn Guillem Sans.
A xviii de agost mdlxxvi, per mort de dit Guillem Sans, és ensaculat concordament mossèn 
Joan Morer de Toses, senyor de Toses, burgès de Puigcerdà.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per haver mudat de stament de real en militar dit Joan Morer de 
Toses, és enseculat concordament mestre Hieroni Jover, doctor en medecina de ditta vila.
A xv de maig mdcxii, per mort de dit mossèn Hierònim Jover, és enseculat concordament 
mossèn Joan Managat, burgès de dita vila.
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268v// Oydors de la vila de Puigcerdà
Mossèn Guillem Pere, burgès.
A xxi del mes de janer any mil dviii, per mort del dit mossèn Guillem Pere, fou ensaculat per 
oydor micer Pere Ortadó.
A viii d’agost any mdxxxxii, per mort del dit misser Pere Ortadó, fou enseculat concordament 
mossèn Jaume Mauri, burgès.
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per mort del dit mossèn Jaume Mauri, fou enseculat 
concordament mossèn Pere Pasqual, de Puigcerdà.
A vii de octubre mdlxxv, per mort de dit mossèn Pere Pasqual, és ensaculat concordament 
mossèn Jaume Muntaner, de la matexa vila.
A xx de decembre mdlxxxiiii, per mort de dit mossèn Jaume Muntaner, és ensaculat concor-
dament mossèn Pere Pasqual, de la matexa vila.
A xv de maig mdci, per mort de dit mossèn Pere Pasqual, és enseculat concordament conforme 
lo nou redrés mossèn Joan Cardona, burgès.

269r// Oydors de la vila de Cervera
Micer Pere Box.
A x del mes de noembre any mil dvi, per quant lo dit micer Pere Box, ciutedà, mudà de stament 
fahent-se cavaller, fou ensaculat en loch seu per oydor micer Pere Mayà.
A viiii del mes de juny any mil dxxxv, per quant lo dit micer Pere Mayà ha mudat de stament 
e s’és fet cavaller, en aquest loch seu fonch ensaculat per oydor mossèn Anthoni Tarroja, burgès 
de la dita vila de Cervera.
A xxvi de setembre mdlv, per mort del dit Anthoni Tarroia, fou enseculat concordament mos-
sèn Anthoni Saliteda, de la mateixa vila.
A xiii de agost mdlvi, per mort del dit mossèn Anthoni Saliteda, fou inseculat a la sort mossèn 
Jaume Giscofré.
A xv de matig mdlxxxxv, per mort de dit Thomàs Texidor, és ensaculat conforme lo nou re-
drés misser Bonaventura Montaner.
A xv de maig mdc, per haver mudat de stament de real en militar dit misser Montaner, és stat 
enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Rafel Papió.

269v// Oydors de la vila de Cervera
Miçer Martí de Muntclar.
A xviii del mes de fabrer any mil dv, per mort del dit micer Martí de Monclar, fou ensaculat per 
oydor mossèn Anthoni Comolada.
A xxvii del mes de juliol any mil dvii, per mort del dit mossèn Anthoni Comolada, fou ensa-
culat per oydor micer Pere Karles de Albalat.
A v del mes de desembre any mil dxxviii, per mort del dit micer Pere Carles de Albalat, con-
cordament fonch ensaculat mossèn Joan Solsona.
A xxii de dehembre any mdxxxxiii, per mort del dit mossèn Joan Solsona, fou enseculat a la 
sort mossèn Barthomeu Riusech.
A xxv del mes de agost any mdlvii, per mort del dit mossèn Barthomeu Riusech, fonc enseculat 
concordament mossèn Thomàs Fuster, mercader de dita vila.
A xxvii de juny mdlxxxv, per mort de dit mossèn Thomàs Fuster, és ensaculat concordament 
mossèn Jaume Gomar, mercader.
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A xvi de setembre mdlxxxv, per mort de dit mossèn Jaume Gomar, és ensaculat concorda-
ment misser Hugo Montaner, doctor en drets.
A xv de maig mdc, per aver mudat de stament de real en militar dit misser Ugo Montaner, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Miquel Ballestar, mercader de 
dita vila.

270r// Oydor de la vila de Besalú
Mossèn Ffrancí Dezgüells.
A x del mes de octubre mil dxiiii, per quant lo dit mossèn Ffrancí Dezgüells mudà de stament 
fahent-se cavaller, fou ensaculat per oydor mossèn Joan Corts, de la mateixa vila e stament.
A tres de abril any mdxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Corts, fou enseculat concorda-
ment mossèn Antich Laudes, de dita vila.
A xx del mes de març any mdlxi, per mort del dit mossèn Antich Laudes, fonc enseculat con-
cordament mossèn Pere Pallarès, de dita vila.
A xii del mes de juny del any mdlxvi, per mort del dit mossèn Pere Pallarès, fonc enseculat 
concordament mossèn Antic Pallarès, son fill.
A xx de marts mdlxxxxiii, per mort de dit Antic Pallarès, és ensaculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Jaume Descals, mercader de dita vila.
A xv de juliol mdcv, per mort de dit Jaume Descals, és enseculat concordament conforme al 
nou redrés misser Joan Batista Safont y Cella, doctor en drets.
A xv de juliol mdcviii, per mort de misser Joan Baptista Çafont, és enseculat concordament 
mossèn Jaume Manyalic.

270v// Oydors de la vila de Torroella de Muntgrí
Mossèn Andreu Pons, burgès.
A ii del mes de janer any mil diiii, per quant lo dit mossèn Andreu Pons mudà de stament fa-
hent-se cavaller, fou ensaculat per oydor mossèn Bernat Cases.
A viii del mes de juliol de l’any mdxviiii, per mort del dit Bernat Cases, fou ensaculat mossèn 
Joanot Ponç.
A xx del mes de juliol any mil dxxviiii, per mort del dit mossèn Joanot Pons, fonch ensaculat 
en aquest loch per oydor concordablament mossèn Joan Rasador, burgès de la dita vila de Tor-
roella de Mongrí.
A v de març any mdxxxxv, per mort del dit mossèn Joan Resador, fou enseculat concordament 
mossèn Hierònym Sivera.
A xxxi del mes de octubre mdlxiiii, per mort del dit mossèn Hierònim Sivera, fonc enseculat 
concordament mossèn Genís Canet Beneiam, notari.
A x de janer mdlxxxi, per mort de dit mossèn Genís Canet Benejam, és ensaculat concorda-
ment mossèn Montserrat Tarescó.
A xv de juliol mdlxxxxviiii, per mort de dit Motserrat Tarascó, és enseculat concordament 
mossèn Hieroni Portes, mercader de dita vila.

271r// Oïdor per la ciutat de Manresa
A xx del mes de dehembre any mdxxxxii, per effectuació del capítol de la novíssima Cort l’any 
present celebrada en la vila de Monçó, fou enseculat concordament per la ciutat de Manresa per 
oydor de comptes mossèn Barnat Roviralta.
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A xxvii de noembre mdlxxxv, per mort de dit Bernat Roviralta, és ensaculat concordament 
mossèn Maurici Calvó. A xxviiii, de dit mes de noembre, perquè dit die de xxvii encara no era 
mort lo dit Bernat Roviralta, y axí lo dit Maurici Calvó fou ensaculat per error, y aprés és mort 
lo dit Roviralta, és ensaculat concordament lo dit mossèn Maurici Calvó.

271v// Oïdor per la ciutat de Balaguer,
A xx de dehembre any mdxxxxii, per effectuatió del capítol de la Cort novíssimament en lo any 
present celebrada en la vila de Monçó, fou enseculat per la ciutat de Balaguer concordament per 
oydor de comptes misser Joan Gavastó.
A xx de juliol any mdxxxxv, per mort del dit misser Joan Gavastó, fou enseculat concordament 
mossèn Jaume Vilar.
A xxiiii del mes de octubre any mdlviii, per mort del dit mossèn Jaume Vilar, fonch enseculat 
a la sort mossèn Janot Morató.
A xxii del mes de noembre any mdlviii, ab desliberatió en lo concistori de consell dels honora-
bles assessors del dit General lo die present feta, preceïnt informatió verbalment rebuda, ha 
constat que, en loch de ensecular Steve Morató, fonch enseculat Janot Morató, lo qual és me-
nesqual de dita ciutat de Balaguer. Per ço, havent per nulla dita enseculatió, fonch enseculat 
concordament mossèn Steve Morató.
A xvi de octubre mdlxxii, per mort de dit mossèn Steve Morató, fonch enseculat concorda-
ment mossèn Francesch Anglesí.
A xxvi de febrer mdlxxiiii, per mort del dit Francec Anglesí, és enseculat concordament mos-
sèn Hierònym Mórató.
A xv de setembre mdlxxxiii, per mort de dit mossèn Hierònim Morató, és ensaculat concor-
dament misser Matheu Falguera, doctor en drets.
A xv de maig mdciiii, per ésser stat privat lo dit misser Matheu Falguera ab sentèntia de la visi-
ta del General proppassada de dit lloch, és enseculat concordament conforme lo nou redrés 
mestre Joan Puyol, doctor en medicina de dita ciutat de Balaguer.
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2r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxv, per mort de dit fra Honofre de Oluja, és enseculat concordament fra don 
Miquel de Lentorn, monjo y refetorer del monestir de Nostra Senyora de Ripoll, del orde de sant 
Benet.

3r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Joan Çafont, és ensiculat concordament fra Hie-
rònym Esteve, refetorer del monestir de Ripoll.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit fra Hierònym Steve, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés fra Vicens Ferrer, abat de Sant Pere de Galligans, del orde de sant Benet.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit fra Vicents Ferrer, és inseculat concordament fra don 
Phelip de Çabater, del orde y milítia de sant Joan de Hierusalem, comanador de Térmens.

4r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit don Miquel de Aymerich, és inseculat concordement fra 
don Luís de Moncada, comanador de Ulldecona, del orde de sant Joan.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit don Lluys de Moncada, és inseculat concordament 
mossèn Onoffre Ciurana y de Bellafilla, prior de Sanct Pere de Pinyarola, del orde de sant Benet.

5r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxv, per mort de dit fra Miquel de Junyent, és ensiculat concordament fra An-
toni Carmona, abat de Sant Pere de Roda, qui ja és enseculat en oïdor ecclesiàstich en dita abadia.
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit fra Antoni de Carmona, és insiculat segons forma del nou 
redrés lo doctor Thomàs Ollers, prior de Sant Nicholau del Hospitalet, orde de sant Benet.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit doctor Thomàs Ollers, és insiculat concorde segons forma 
del nou redrés fra Francesch de Copons, abat de Sant Salvador de Breda, del orde de sant Benet.

6r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de juliol mdcxvii, per mort de dit monjo Jaume de Agullana, és inseculat concordament 
segons forma del nou redrés fra don Simon Trilla, abbat de Poblet.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit fra don Simon Trilla, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés fra don Pedro de Llordat, almoyner de Ripoll.
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A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit fra don Pedro de Llordat, és inseculat concordament 
segons forma del nou redrés lo doctor Hierònym Roig, prior de Sant Pere de Burgalt, del orde de 
sant Benet.
A iiii de abril mdcxxxxvi, per mort del dit don Hierònym Roig, és insiculat concordament lo 
doctor fra Andreu Pont, abat de Amer.

 7r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxxx, per mort de dit fra Joan Baptista de Calders, és insiculat concordament 
lo doctor Pau del Rosso, dagà y canonge de la seu de Barcelona, prior de Santa Maria de la Lacu-
na, del orde de sant Benet.

 8r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit fra Joan de Guardiola, és enseculat concordament fra 
Benet Fontanella, abat de Besalú.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit fra Benet Fontanella, és insiculat concordament  
fra Antoni Mantilla, abat de Sant Esteve de Banyolas.
A vii de mars mdcxxxxi, per mort de fra Antoni Mantilla, abat de Banyoles, és inseculat corcor-
dament fra don Francesch de Miquel, del orde de sant Joan, comanador de la encomanda de 
Sisterris y Siscar, qui ja estava insiculat en oydor.

 9r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xxvii de agost mdcxvi, per mort del dit fra Ramon de Olmera, és enseculat concordament fra 
don Pedro de Puigmarí, abat de Sant Salvador de Breda, del orde de sant Benet.
A xv de maig mdcxxxiiii, per promotió del dit fra don Pedro de Puigmarí en bisbe de Solsona, 
és inciculat concordament segons forma del nou redrés fra don Onoffre de Hospital, balliu de 
Mallorca, qui estava insiculat en oydor.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit fra don Onoffre de Hospital, és estat inseculat lo doc-
tor Francesch de Mayà, prior de Sant Thomàs de Fluvià, del orde de sant Benet, qui ja estava 
inseculat en loch de oydor religiós.

10r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de maig mdcxxii, per promotió de dit Francesch Senjust en bisbe de Elna, és insiculat con-
cordament fra don Francesch de Eril, abat de Sant Cugat de Vallers.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit fra don Francesch de Eril, és inseculat concordament 
fra don Gispert Amat y Desbosch, abat de Sant Pere de Galligants.

11r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de juliol mdcxxvi, per mort del dit fra Àngel Joallar, és insiculat concordament fra Miquel 
Salaverdenya, pabordre de Palau, del orde de sant Benet.
A xv de juliol mcxxxxvii, per mort de dit Salavardenya, és inseculat fra don Francisco de Mon-
palau, abat de Banyoles, qui ja estava inseculat en oydor ecclesiàstich religiós.

12r// Diputats ecclesiàstichs religiosos
A xv de juliol mdcxvii, per mort de dit fra Luís de Lentorn, és enseculat concordament fra Jo-
seph Codina, abbat de Sant Pere de Gallicant.
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit fra Joseph Codina, és insiculat comforme lo nou redrés fra 
don Francesch de Llordat.
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A xxviii de febrer mdcxxxii, per mort del dit fra Francesch de Llordat, fonch insiculat concor-
dament lo doctor fra Esteve Salacruz, pabordre maior de Sant Martí de Canigó, del orde de sant 
Benet.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort de dit fra Steve Salacruz, és inseculat concordament don Fran-
cisco Çabater, del hàbit de sant Joan de Hierusalem, comanador de Tortosa.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit don Francisco Çabater, és inseculat concordament lo 
doctor Francesch Tavarner, que ja estava inseculat en oydor religiós.

13r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Tarragona
A xv de juliol mdcxvii, per mort de dit mossèn Hierònym Terçà, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés lo doctor Pere Joan Bru, camarer y canonge de la seu de Tortosa.
A xxviii de febrer mdcxxxii, per mort del dit doctor Pere Joan Bru, fonch insiculat concorda-
ment lo doctor Pau Claris, canonge de la seu de Urgell.
A vii de mars mdcxxxxi, per mort del dit doctor Pau Claris, és estat inseculat concordament lo 
doctor don Bernat de Cardona, ardiaca maior y canonge de la Santa iglésia de Gerona, qui ja 
estava inseculat en oydor ecclesiàstich per dita iglésia.

14r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Tarragona
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Miquel Joan Fivaller, és ensiculat concordament 
misser Joan Lluís d’Oms, ardiaca major y canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Joan Luys Doms, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Pau Campana, canonge y hospitaler de dita seu.
A xv de juliol mdcxxviii, per mort de dit mossèn Pau Campana, és insiculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés lo doctor Joan Sala, ardiaca de Sant Llorens y canonge de dita 
ecclesia.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit doctor Joan Sala, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Galceran Rossell y de Gassol, degà y canonge de dita iglésia, qui 
estava insiculat en oydor.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Galceran Rossell y de Gassol, és estat inseculat 
lo doctor don Miquel Sala, canonge y infermer de la Santa iglésia de Tarragona.

15r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Federich de Sarrià, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés lo doctor Pere Pla, sacristà y canonge de la seu de Barcelona.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit doctor Pere Pla, és insiculat concordament lo doctor don 
Jacinto Dezcallar, canonge de la seu de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit senyor don Jacinto Dezcallar, és enseculat concorda-
ment lo doctor Miquel Joan Ozona, canonge de Barcelona.

16r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
A xxviii de febrer mdcxxxii, per mort del dit doctor don Benet de Cartellà, fonch insiculat 
concordament lo doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de la seu de Leyda.

17r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Leyda
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit don Onofre de Lentorn, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés don Francisco de Oluja, degà y canonge de la seu de Leyda.
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18r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Gerona
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Narcís Masdéu, és enseculat concordament mos-
sèn Guerau de Santmartí, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxi, per mort de dit mossèn Guerau de Santmartí, és insiculat concordament 
mossèn Mathià Cella y de Sorribes.
A xv de maig mdcxxxi, per resigna del dit mossèn Mathià Cella y Desorribes, és insiculat con-
cordament lo doctor don Francesch de Aymerich, cabiscol y canonge de dita ecclesia.

18v//  A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit cabiscol Aymerich, és inseculat mossèn Bernat Vi-
ves, canonge de la iglésia, qui ja estava inseculat en oydor per la matexa iglésia.

19r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Pere Astor, és enseculat concordament mossèn 
Hierònym Moliner, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort del dit Hierònym Moliner, fonch insiculat concordament 
mossèn Joan Fuster, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Joan Fuster, és insiculat concordament don 
Francesch de Monsuar y Avinyó, hospitaler y canonge de dita ecclesia.
A xxviii de febrer mdcxxxii, per mort del dit don Francesch de Monsuar y de Avinyó, és insi-
culat concordament lo doctor Joseph Jordà, canonge de dita isglésia.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit doctor Joseph Jordà, és insiculat concordament lo 
doctor Francesch Puig, canonge de dita iglésia.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Puig, és inseculat don Joan de Castellbell, qui ja 
estava inseculat en oydor per dita iglésia.

20r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Pere Pau Cassador, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés lo doctor Honofre Cegura, canonge y ardiaca de la seu de Leyda.
A xxviii de febrer mdcxxxii, per mort del dit doctor Onofre Cegura, fonch insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés lo doctor Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la seu de 
Barcelona.
A xv de maig mdcxxxiii, per promotió feta del dit doctor Joseph Claresvalls, òlim canonge  
y ardiaca de la seu de Barcelona, en prior de la iglésia de Santa Anna, és inseculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés lo doctor Melchior Palau, ardiaca y canonge de la iglésia de 
Vich.

20v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit doctor Melchior Palau, que vacca per provisió feta per 
los magnífics assessors del General a 14 del corrent, és enseculat lo doctor Barthomeu Viver, 
sacristà y canonge de la iglésia de Urgell, qui ja estava enseculat en oydor ecclesiàstich de dita 
iglésia.

21r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Urgell
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Jaume Moreix, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés lo doctor Francesch Morillo, ardiaca y canonge de dita ecclesia.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit doctor Francesch Morillo, és inseculat concordament 
lo doctor Jaume Ferran, canonge de dita iglésia, qui ja era inseculat en oydor de dita iglésia.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   351 20/03/15   09:07



352 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

22r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Vich
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Antoni Vila, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés lo doctor Pere Joan Damians, canonge de dita seu.

23r// Diputats ecclesiàstichs capitulars per Elna
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Pere Delpàs, és ensiculat concordament lo doctor 
Pontiano Paulet, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit Ponciano Paulet, és insiculat concordament mossèn 
Joan Esteve la Marca, canonge de dita ecclesia.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort de dit mossèn Joan Steve la Marca, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés lo doctor Raphael Llobet, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit doctor Raphael Lobet, és inseculat concordament lo 
doctor Patià Càrcer, ardiaca y canonge de dita iglésia, qui ja estava inseculat en oydor per la ma-
teixa iglésia.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit doctor Pacià Càrcer, és estat inseculat concordant lo 
doctor Joseph del Viver y Santmartí, ardiaca y canonge de Elna, qui ja estava inseculat en oydor 
per la iglésia de dita ciutat de Elna.

24r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit misser Joan Luís d’Oms de oydor en deputat, és 
ensiculat concordament lo doctor Domingo Marian, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit Domingo Marian, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Galceran Rossell y de Gassol, degà y canonge de la seu de Tarra- 
gona.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumptió del dit mossèn Galceran Rossell y de Gassol de oydor 
en deputat, és inciculat concordament segons forma del nou redrés lo doctor Pere Tressanches, 
thezorer y canonge de dita iglésia.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit doctor Pere Tressanches, és estat inseculat lo doctor 
Francesch Camps, canonge de dita iglésia.

25r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
A xv de maig mdcxxii, per transferiment de dit mossèn Pau Campana de oydor e deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés lo doctor Joan Sala, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment del dit doctor Joan Sala, és insiculat concordament 
lo doctor don Francesch Sans, hospitaler y canonge de dita ecclesia.
A xv de maig mdcxxxiii, per promotió de dit don Francesch Sans en ardiaca y canonge de la 
iglésia de Barcelona, és inseculat concordament mossèn Jacinto Virgili, canonge de dita iglésia 
de Tarragona.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit Jacinto Virgili, és inseculat concordament lo doctor 
Vicents Farrer, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort del dit doctor Vicents Ferrer, és estat inseculat lo doctor Joan 
Batista Bertran, hospitaler y canonge de dita iglésia de Tarragona.

26r// Oydors ecclesiàstichs per Tarragona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit don Christòphol de Queralt, és inseculat concordament 
mossèn Matheu Cabrer, canonge de dita seu.
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A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Matheu, és insiculat concordament segons for-
ma del nou redrés lo doctor Gabriel Enveja, capiscol y canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxx, per mort de Gabriel Enveja, és insiculat concordament lo doctor Pere 
Pau Rabassa, ardiaca maior y canonge de la seu de Tarragona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del doctor Pere Pau Rabassa, és estat inseculat lo doctor Patià 
Aguiló, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit doctor Patià Aguiló, és inseculat concordament lo 
doctor don Diego Giron de Rebolledo, canonge de dita iglésia.

27r// Oydors ecclesiàstichs per Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Paulo Pla, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés lo doctor Joan Pau Rifós, ardiaca y canonge de la seu de Barcelona.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit doctor Joan Pau Rifós, és insiculat concordament lo 
doctor Joseph Claresvalls, ardiaca de Penadès y canonge de la seu de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxiii per transferiment del dit doctor Joseph Claresvalls de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament mossèn Miquel Joan Boldó, canonge de dita seu.

28r// Oydors ecclesiàstichs per Barcelona
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Pere Dalmau, és insiculat concordament don 
Jacinto Dezcallar, canonge de dita ecclesia.
A xv de juliol mdcl, per mort del dit doctor Macià Amell, és estat enseculat don Pedro de Co-
pons, canonge de la seu de Barcelona.

29r// Oydors ecclesiàstichs per Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Sebastià Saleta, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Rovira y Boldó, canonge dita iglésia.

30r// Oydors ecclesiàstichs per Leyda
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Francesch Pastor, és inseculat concordament 
lo doctor Francesch Gerona, canonge dita iglésia.

31r// Oydors ecclesiàstichs per Leyda
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit mossèn Francesch de Castellbell, és insiculat concorda-
ment lo doctor Joachim Frigola y de Llordat, canonge de dita ecclesia.
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit Joachim Frigola y de Llordat, és insiculat concordament 
lo doctor Barthomeu Gavàs, canonge de dita ecclesia.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort del dit doctor Barthomeu Gavàs, és inseculat lo doctor Fran-
cesch Ferrer, canonge de dita Santa Iglésia de Leyda.

32r// Oydors ecclesiàstichs per Leyda
A xv de maig mdcxiii, per haver dexat lo canonicat dit mossèn Joan Sentís, fonch enseculat 
concordament lo doctor Francesch Monfar y Sors, ardiaca y canonge de la seu de Leyda.
A xv de maig mdcxv, per mort de dit doctor Fransesch Monfar y Sorts, és ensiculat concorde-
ment mossèn Pere Rosselló, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Pere Rosselló, és insiculat concordament mos-
sèn Francesch Miquel Ferrer, canonge y cabiscol de dita seu.
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A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Francesch Miquel Ferrer, és insiculat concorde-
ment segons forma del nou redrés lo doctor Luys Sentís, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit doctor Lluys Sentís, és inseculat concordament lo doc-
tor Joseph Jover, canonge de dita seu.

32v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort del dit doctor Joseph Jover, és enseculat lo doctor Joan 
Bellver, canonge de dita iglésia.

33r// Oydors ecclesiàstichs per Gerona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Jaume Çaconomina, és inseculat concorda-
ment mossèn Francesch Balle, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort de dit mossèn Francesch Balle, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés lo doctor don Bernat de Cardona, ardiaca maior y canonge de dita 
iglésia.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió en deputat del dit doctor don Bernat de Cardona, és 
inseculat lo doctor Francesch Pejoan, canonge de dita iglésia.

34r// Oydors ecclesiàstichs per Gerona
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Raphael Batlle, és insiculat concordament 
mossèn Pere Roig, canonge y sacristà de dita seu.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Pere Roig, és insiculat concordament mossèn 
Honofre Ciurana y de Bellafilla, canonge de dita ecclesia.
A xv de juliol mdcxxxv, per promotió del dit mossèn Onoffre Ciurana y de Bellafilla de oydor 
en deputat religiós, és inseculat concordament lo doctor Raphael Scura, canonge de la seu de 
Gerona.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit doctor Raphael Scura, és estat enseculat concorda-
ment lo doctor Pere Joan Albert, ardiaca de Besalú y canonge de dita Santa Iglésia de Gerona.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit doctor Pere Joan Albert, és inseculat concordament 
mossèn Bernat Vives, canonge de dita iglésia.

34v//  A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Bernat Vives de oïdor en deputat, 
és inseculat lo doctor Gaspar Soler, canonge de dita iglésia.

35r// Oydors ecclesiàstichs per Gerona
A xv de maig mdcxviii, per mort de dit mossèn Montserrat Guilló, fou ensiculat concordement 
mossèn Macià Cella y de Sorribes.
A xv de maig mdcxxxvi, per mor[t] del dit doctor Pere Màrtir Vidal, és inseculat concordament 
mossèn Alfonso Çaconomina, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Alfonso Saconomina, és inseculat lo doc-
tor Joseph Broquetes, canonge de dita iglésia.

36r// Oydors ecclesiàstichs per Tortosa
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Pere Joan Bru de oydor en deputat, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés lo doctor Francesch de Ona, canonge y 
thesorer de dita seu.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit doctor Francesch de Ona, és insiculat concordament 
lo doctor Joseph Jordà, canonge de dita seu.
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A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment de dit doctor Joseph Jorda de oydor en deputat, és 
inseculat concordament lo doctor Francesch Peroy, capiscol y canonge de dita iglésia.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit doctor Francesch Peroy, és estat enseculat lo doctor 
Joan Reart, degà y canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit doctor Joan Reart, és inseculat concordament lo doctor 
Francesch Aguiló, camarer y canonge de dita iglésia.
A xv de juliol mcxxxxvii, en loch de dit Aguiló, que vacca per provisió de assessors de 13 del 
corrent y inseguint lo capítol de cort de Sancta Anna, Corts 1493, y no haven-se trobat canonge 
de dita seu que pogués ésser inseculat y havent precedida la crida acostumada, és inseculat con-
cordament lo doctor Jacinto Cubells, ardiaca de Cerdanya y canonge de Urgell, y fill del bisbat 
de Tortosa.

37r// Oydors ecclesiàstichs per Tortosa
A xv de maig de dcxxxxvi, en lo loch que vaga per mort de dit mossèn Miquel Macip, és inse-
culat concordament segons tenor del disposat en les Corts de Santa Anna, celebrades per lo rey 
don Fernando en lo any 1490, lo doctor en drets Atanasi Martí Roger, prevere y benefficiat de 
dita iglésia.
A xiiii de noembre mdcxxxxviiii, per mort del dit don Atanasi Martí Roger, és ensaculat mos-
sèn Luys Casapera, canonge de dita iglésia.

38r// Oydors ecclesiàstichs per Tortosa
A xv de maig de mdcxvi, per mort de dit mossèn Ramon Jordà, és enseculat concordament 
mossèn Francesch Bonamich, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort de dit mossèn Francesch Bonamich, és inseculat concorda-
ment mossèn Melchior Jayme, prior clauster y canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Melchior Jayme, és inseculat concordament 
don Joan de Castellbell, prior claustrer y canonge de dita iglésia.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per tansferiment de dit don Joan de Castellbell de oydor a deputat, 
inseguint lo capítol de cort de Sancta Anna 1493 y per no haver-se trobat canonge de dita iglésia, 
havent precehit crida com és costum, és inseculat lo doctor Christòphol Segura, de la diòcesi de 
Tortosa, canonge de Urgell y benefficiat de Tortosa.

39r// Oydors ecclesiàstichs per Urgell
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Feliu Taverner, és enseculat concordament lo 
doctor Fransesch Vilarúbia, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit doctor Francesch Vilarúbia, és inseculat concorda-
ment lo doctor Jaume Mercet, ardiaca y canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit doctor Jaume Mercet, és inseculat concordament lo 
doctor Jaume Ferran, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxx, per transferiment del dit doctor Jaume Ferran de oydor a deputat, és 
estat inseculat concordament lo doctor Bernat de Vilaseca, ardiaca y canonge de dita iglésia.226

226.  El foli 40 no existeix.
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41r// Oydors ecclesiàstichs per Urgell
A xv de maig mdcxv, per transferiment de dit misser Joan Coll de oydor en deputat, és ensaculat 
concordament lo doctor Fransesch Morillo, canonge y ardiaca major de dita seu.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit doctor Morillo de oydor en diputat, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés lo doctor Pau Claris, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment del dit doctor Barthomeu Viver de oydor a depu-
tat, és enseculat don Joseph de Camporrells, canonge de dita iglésia.

42r// Oydors ecclesiàstichs per Vich
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit mossèn Jaume Bergadà, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés lo doctor Onofre Coromina, canonge de dita seu.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit doctor y canonge Onoffre Coromina, és estat ense-
culat lo doctor Joseph Bojons, canonge de la Santa Iglésia de Vich.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit doctor Joseph Bojons, és inseculat lo doctor Antoni 
Sala, canonge de dita iglésia.

43r// Oydors ecclesiàstichs per Vich
A xv de agost mdcxxi, per mort del dit mossèn Joan Moragues, és insiculat concordament mos-
sèn Joseph Serralta, canonge de dita ecclesia de Vich.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joseph Serralta, és inseculat concordament 
don Henrrich de Alamany, sacristà y canonge de dita iglésia.

44r// Oydors ecclesiàstichs per Vich
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Hugo Montaner, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés lo doctor Antich Tomàs Oliveres, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Antich Thomàs Oliveres, és inseculat lo doc-
tor mossèn Jacinto Roca, canonge de la seu de Vich.

45r// Oydors ecclesiàstichs per Elna
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit doctor mossèn Onoffre Comter, és inseculat concor-
dament lo doctor Patià Càrcer, ardiaca y canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit doctor Patià Càrcer, és estat 
insaculat concordement mossèn Joan Miquel, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit mossèn Joan Miquel, és inseculat concordament 
mossèn Antoni Compter, canonge de dita iglésia.

46r// Oydors ecclesiàstichs per Elna
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit misser Pontiano Paulet de oydor en deputat, és 
ensiculat concordament mossèn Antoni Ponsich, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Antoni Ponsich, és insiculat concordament lo 
doctor Joseph del Viver y de Santmartí, ardiaca y canonge de Elna.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment del dit doctor Joseph del Viver y de Santmartí de 
oydor en deputat, és inseculat concordament mossèn Joseph Manyer, canonge de dita iglésia.

47r// Oydors ecclesiàstichs per Elna
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Rafel Cornell, és enseculat concordament mossèn 
Pere Denís, canonge de dita seu.
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A xv de maig mdcxxi, per mort de mossèn Pere Denís, és insiculat concordament lo doctor 
Amador Francesch Guardiola, canonge de dita ecclesia.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit doctor Amador Francesch Guardiola, és insiculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Joan Pere Reart, canonge de dita seu.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joan Pere Reart, és inseculat concordament lo 
doctor Francesch Compter, canonge de Elna.

48r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit don Francesch de Aymerich de oydor en depu-
tat, és insiculat concordament fra don Dimas de Lupià, camarer del monestir de Sant Pere de 
Camprodon, del orde de sant Benet.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit fra don Dimas de Lupià, fou inseculat lo doctor Fran-
cesch Sayz, prior de Sant Thomàs de Amer.

49r// Oydors de comptes religiosos
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de oydor en deputat del dit fra don Francesch de Llor-
dat, segons forma del nou redrés  és insiculat fra don Pedro de Llordat, almoyner de Ripoll, orde 
de sant Benet.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de oydor en deputat, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés fra Miquel de Ribes, monjo y infermer de Ripoll.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit fra Miquel de Ribes, és insiculat concordament fra Fran-
cesch Miquel, del àbit de sant Joan de Hierusalem, comanador de la comanda de Sisterris y 
Ciscar.
A xv de juliol mdcxxxxi, per transferiment de fra Francesch Miquel de oydor a deputat, és estat 
inseculat fra don Joseph Meca, pabordre de Àger.

50r// Oydors de comptes religiosos
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit Francesch de Caralps, és ensiculat concordament fra 
Pere Joan Desgüell, camarer del monestir de Banyoles.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort de dit fra Pere Joan Desgüell, és inseculat concordament fra 
Joseph de Malla, monjo y rafatorer del monasterir [sic] de Ripoll.

51r// Oydors de comptes religiosos
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit fra Miquel Sampsó, és ensiculat concordament fra An-
toni Carmona, abat de Sant Pere de Rodas.
A xv de maig mdcxv, per transferiment de dit fra Antoni Carmona de oydor en deputat, és  
emseculat concordament fra Benet Fontanella, abat de Sant Pere de Besalú, del orde de sant  
Benet.
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit fra Benet Fontanella de oydor en deputat, és 
enseculat concordament fra Francesch Ballaró, sacristà major de Sant Miquel de Coxà.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit fra Francesch Ballaró, és insiculat concordament fra 
Armengol de Palau, camarer de Nostra Senyora de Ripoll.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit fra Armengol de Palau, és inseculat concordament 
segons forma del nou redrés lo doctor Hierònym Roig, prior de Sant Pere de Burgalt, del orde de 
sant Benet.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit doctor Hierònym Roig de oydor en deputat, 
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és inseculat concordament segons forma del nou redrés fra don Ignasi de Ripoll, camarer de Sant 
Pere de Rodes, del orde de sant Benet.

52r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Hierònim Castelló, és insiculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés fra Hierònym de Calders, comanador de Vilafranca, del àbit 
de sant Joan.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit fra Hierònym de Calders, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés fra don Antoni Magarola, camarer de Sant Cugat de Vallers.

53r// Oydors de comptes religiosos
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit fra Joseph Codina de oydor en deputat, és en-
seculat concordament lo doctor Fransesch Majà, prior de Sant Thomàs de Fluvià.
A xv de maig mdcxxxxii, per promotió de dit doctor Francesch de Majà de oydor a deputat, és 
estat inseculat fra don Miquel de Torrellas, comanedor de sant Joan en la comanda de Barcelona.

54r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit fra Bernat Junyent, és insiculat concordament fra Esteve 
Noguer, candaler del monestir de Sant Pere de Besalú.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit fra Esteve Noguer, és estat enseculat lo doctor Fran-
cisco Tavarner y de Montornès, canonge de la seu de Barcelona, com a prior de Santa Engràtia 
en lo bisbat de Elna, del orde de sant Benet, dependent del monastir de Arles.
A xv de maig mdcxxxxiii, en lloch y per transferiment del dit doctor Francisco Taverner de 
oydor en deputat, és estat inseculat concordament fra Gabriel Casanovas, pabordre de Fillols.

55r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit fra Francesch Oluja, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés fra don Jaume Meca y Terçà, obrer de Sant Cugat de Vallès, del orde de sant 
Benet.

56r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxiii, per transferiment de dit fra Hierònym Esteve en diputat, fou ensiculat 
concordament fra Jaume Joan Pelegrí, camerer de Nostra Senyora de Arles.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit fra Jaume Joan Pelegrí, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés fra Miquel Salaverdenya, pabordre de Palautordera, del orde de sant Benet.
A xv de juliol mdcxxvi, per transferiment del dit fra Miquel Salaverdenya de oydor en deputat, 
fonch insiculat concordament lo doctor Francesch Cornet, prior commendatari de Sant Tho-
màs, del orde de sant Benet.

56v//  A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit doctor Francesch Cornet, és insiculat concordament 
fra Joan Àngel Tallada, del orde de sant Benet y pabordre del monestir de Sant Pere de Roda.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit fra Joan Àngel Tallada, és insiculat concordament fra 
Joseph de Jalpí y Julià, prior de Santa Maria de Mayà.

57r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxv, per mort del dit fra don Miquel de Paguera, és enseculat concordament fra 
Honofre de Hospital, comanador de la Spluga Calva, del orde de sant Joan de Hierusalem.
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A xv de maig mdcxxxiiii, per assumptió del dit fra Onoffre de Hospital de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés fra don Pau de Àger, del orde de sant Joan, 
comanador de Tortosa.

58r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Gabriel Olmera, és inseculat concordament fra 
don Jaume Carnisser, abat de Santes Creus.
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit fra Jaume Carnisser, segons forma del nou redrés és insi-
culat fra don Francesch de Eril, abat de Sant Cugat.
A xv de maig mdcxxii, per transferiment de dit fra don Francesch de Eril de oydor en deputat, 
fonch insiculat concordament segons forma del nou redrés fra Joseph de Calders, monjo y obrer 
de dit monastir.

58v//  A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit fra Joseph de Calders, és inseculat concordament fra 
don Francisco de Monpalau, abat de Banyoles.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Monpalau, és inseculat fra Joan Escura, 
sacristà de Banyoles.

59r// Oydors de comptes religiosos
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit fra Francesch Copons de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés fra Benet Guylló, sacristà de Arles, del orde 
de sant Benet.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort de dit fra Benet Guilló, és inseculat concordament segons 
forma del nou redrés fra don Phelip de Lentorn, monjo y infermer del monastir de Sant Esteve 
de Banyoles.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Alentorn de oïdor a deputat, és inseculat fra 
Bernat de Vilamala, camarer de la Portella.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit fra Bernat de Vilamala, és inseculat fra Hugo Mon-
taner, pabordre de Berga.

60r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit don Bernat de Peguera, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés Ugo de Cruylles y de Santa Pau.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort del dit don Ugo de Cruylles y de Santa Pau, fonch insiculat 
concordament don Francesch Sala.

61r// Diputats militars per Barcelona
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit don Joan de Peguera, és enseculat concordament don 
Joseph Amat y Dezbosch.

62r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit don Joan de Senmanat, és enseculat concordament don 
Luís de Rajadell, senyor de Jorba.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit don Luys de Reyadell, és enseculat concordament 
don Joan de Semmanat.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit don Joan de Semmanat, és estat insiculat concorda-
ment don Anton de Perapertusa y de Vilademany, vezcomte de Jóch.
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63r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit don Alexandre de Alentorn, fonch insiculat concorda-
ment don Guerau de Peguera, senyor de Torrellas.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit don Grau de Peguera, fonch inseculat don Gabriel de 
Lupià, en la vila de Perpin[y]à populat.
A xv de maig mdcxxxxii, per provisió feta per los magnífichs assessors de la present casa a deu 
del corrent contra dit don Gabriel de Lupià, és estat aquell desenseculat y en son loch fonch in-
seculat don Hierònym de Luna.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit don Gerònim de Luna, és inseculat don Jacinto de 
Vilanova.

64r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit don Joan de Vilanova, fonch insiculat concordament 
segons forma del nou redrés don Christòphol de Prado y de Tovar.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit don Christòfol de Prado y de Tovar, és insiculat concor-
dament segons forma del nou redrés don Henrich Semmenat y de Lanuça.

65r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Luys de Boxadors, és estat ensaculat mossèn Fran-
cisco de Mostarós, qui ja estava enseculat en oïdor per dita vegueria.

66r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit misser Rafel Rubí y Coll, és enseculat concordament mis-
ser Gabriel de Malla.
A xv de maig mdcxxiiii, per mort del dit misser Gabriel de Malla, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Spuny.

67r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch Terçà, és inseculat concordament 
mossèn Miquel Pol, donzell.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort de dit mossèn Miquel Pol, és inseculat concordament mossèn 
Hierònym Nadal, donzell en Barcelona domiciliat, qui ja estava inseculat en oydor militar.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Hierònim Nadal, és inseculat micer Pau Xam-
mar, qui estava inseculat en oïdor militar per dita vegueria.

68r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Francesch de Aguilar, fonch enseculat concorda-
ment lo doctor Gabriel Antoni Bosser, doctor en medecina.
A xv de maig mdcxxiiii, per mort del dit doctor Gabriel Antoni Bosser, és inseculat concorda-
ment Francesch Bonaventura de Gualbes.

69r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort de dit mossèn Miquel Batista Falcó, és insiculat concorda-
ment mossèn Ramon Fivaller, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit moissèn Ramon Fivaller, és estat inseculat mossèn 
Francesch Sala de Arenys, qui ja era inseculat en oydor militar per la vegueria de Gerona.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit micer Francesch Sala, és inseculat concordament 
mossèn Jaume de Cànser, qui ja estava enseculat en oydor militar per dita vegaria.
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A xv de juliol mdcl, per mort del dit micer Jaume de Càncer, és estat enseculat mossèn Joseph 
de Serrauta, qui ja estava enseculat en oïdor per dita vegueria.

70r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Joseph de Bellafilla, és inseculat concorda-
ment mossèn Pere Joan de Puigvert y Manresa.

71r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Pau de Altarriba, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Joachim Bolet.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit mossèn Joachim Bolet, és insiculat concordament 
mossèn Agustí de Lana.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Agustí de Lana, és inseculat concordament 
mossèn Pau Amat, menor.

72r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit Francesch Cornet, és insiculat concordament mos-
sèn Antoni Frigola y de Lordat.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Antoni Frigola y de Lordat, és inseculat con-
cordament mossèn Joseph Jover.

73r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Pau de Fluvià, és insiculat concordament mos-
sèn Francesch Pla y de Cadell.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit Francesch Pla y de Cadell, és inseculat concordament 
mossèn Ramon de Boxadós y Cornet, qui ja estava inseculat en oydor militar per dita vegaria.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per haver mudat de estament de secular en ecclesiàstich lo dit mos-
sèn Ramon de Boxadors, és enseculat concordament mossèn Dimas Pobbla, donzell, qui ja esta-
va enseculat en oydor militar.

74r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Lluys Puig, és insiculat concordament misser 
Gaspar de Çagarra, cavaller.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Gaspar de Çagarra, és insiculat concordament 
mossèn Joan Tarragó, donzell.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Taragó, és inseculat mossèn Francis-
co Seniust, qui ja estava inseculat en oydor per la vegueria de Perpinyà.

75r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit mossèn Miquel Doms, és insiculat concordament 
misser Pau Boquet y Torroella, donzell.

76r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Francesch de Junyent, és estat inseculat mos-
sèn Francesch Puigjaner, donzell, qui ja estava inseculat en oydor militar de Barcelona.

77r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per mort del dit mossèn Pere de Bellet, és ensiculat concordament mossèn 
Ramon de Calders, senyor de Piarola.
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A xv de maig mdcxxxxii, per provisió feta per los magnífichs assessors de la present casa a deu 
del corrent, és estat desenseculat lo dit mossèn Ramon de Calders y en son loch és estat inseculat 
lo doctor misser Joan Joseph de Amigant, donsell en Barcelona domiciliat, qui ja estava insecu- 
lat en oydor militar de la vegueria de Manresa.
A xv de maig de dcxxxxvi, per mort del dit doctor Joan Joseph de Amigant, és inseculat con-
cordament mossèn Francesch Serra, donzell, qui ja estava inseculat en oydor militar per dita 
vegueria.

78r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Enrich Garret, és enseculat concordament mos-
sèn Jaume Casademunt.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Jaume Casademunt, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan Agustí Genovart.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Joan Agustí Genovart, és estat inseculat mos-
sèn Francesch Soler, qui ja era insiculat en oydor militar per dita vegueria.

79r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit mossèn Francesch Llentes, és insiculat segons forma del 
nou redrés mossèn Gregori Dezprats de Bigues.
A xv de juliol mdcxxv, per mort de dit mossèn Francesch Llentes, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Phelip de Sorribes y Rovira.
A xv de juliol mdl, per mort de dit mossèn Felip de Soribes y Rovira, és estat enseculat mossèn 
Joseph de Jalpí, qui ja estava ensaculat en oydor per dita vegueria.

80r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxiiii, per mort de dit mossèn Hieroni de Cardona, és inseculat concorda-
ment misser Narcís Fontanet.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit misser Narcís Fontanet, és estat enseculat mossèn 
Joseph Berart, cavaller, qui ja era enseculat en oydor militar de dita vegueria.

81r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Benet Merlès, fou ensiculat concordament mos-
sèn Luís de Planella y Talamanca.
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Luís de Planella, fonc enseculat concordament 
mossèn Pere de Clasquerí òlim Vila.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Pere de Clasquerí òlim Vila, és estat enseculat mos-
sèn Domingo de Moradell, qui ia estava enseculat en oïdor per dita vegueria.

82r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit don Joan Burguès y de So, és segons forma del nou redrés 
insiculat mossèn Domingo Montrodon.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Domingo Montredon, és insiculat concorda-
ment mossèn Lluys Lull, donzell.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Luys Llull, és estat enseculat mossèn Carlos de Cal-
dés y Spuny, qui ja estava enseculat en oydor per dita vegueria.
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83r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Jaume Camps, és inseculat concordament lo 
doctor Àlvaro Antoni Bosser, donzell.

84r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Gaspar Molera, és estat enseculat concorda-
ment mossèn Pau Ferran, cavaller.
A xv de juliol mdcl, per mort del dit mossèn Pau Ferran, és estat enseculat mossèn Francesch 
Granollachs, qui ja estava enseculat en oydor per dita vegueria.227

86r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Joan de Claramunt, és ensiculat concordament 
mossèn Alexandre de Aguilar.
A xv de maig mdcxxvii, per mort de dit mossèn Alexandre de Aguylar, és insiculat concorda-
ment mossèn Jaume Ros, donzell en Barcelona domiciliat.

87r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Perot de Tamarit, és enseculat concordament 
mossèn Miquel Joan Granollachs.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Miquel Joan Granollachs que vacca per 
provisió feta per los magnífichs assessors a 13 del corrent mes, és inseculat concordament mos-
sèn Joan Viver, cavaller.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Viver, és inseculat mossèn Joan Batis-
ta Corbera y Santcliment, qui ja estava inseculat en oydor per la vegueria de Vich.

88r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Guerau Guardiola, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Guillem Pere Duzay.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit mossèn Guyllem Pere Dusay, és insiculat concorda-
ment mossèn Diego de Vilanova, qui ja estava insiculat en oydor militar per la vegueria de 
Leyda.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Diego de Vilanova, és estat inseculat mossèn 
Joan Carreras, donzell, qui ja era inseculat en oydor militar per la mateixa vegaria.

89r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Francesch Cosma Fivaller, és ensiculat concor-
dament segons forma del nou redrés mossèn Agustí Cornet.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Agostí Cornet, és insiculat concordament 
mossèn Miquel Joan Taverner y de Montornez.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Miquel Joan Tavarner, és inseculat mossèn 
Narcís Ramon March, qui ja estava inseculat per dita vegueria.

90r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per mort del dit mossèn Jaume de Aguilar, és enseculat concordament 
mossèn Fransesch Costa, cavaller.

227. El foli 85r no incorpora cap nova inscripció posterior a les incloses en el volum G-81/1.
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A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Fransesch Costa, és enseculat concordament 
mossèn Fransesch Xammar, donsell.

91r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit mossèn Pau de Belloch, segons forma del nou redrés és 
insiculat mossèn Joan Baptista Cassador y de Aguilar.
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Joan Batista Cassador y de Aguilar, és insiculat 
concordament mossèn Francesch Cànoves, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Francesch Cànoves, és estat inseculat mossèn 
Benet Olmera, qui estava inseculat en oydor militar per la vegueria de Gerona.

92r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Joan de Gualbes de Bonaventura, és enseculat 
concordament mossèn Fransesch de Tamarit.

93r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit mossèn March Llentes, és insiculat segons forma del nou 
redrés misser Francesch Gamis, menor.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort de dit misser Francesch Gamis, és inseculat mossèn Aleix 
de Sant Dionís, qui ja estava inseculat en oydor per la vegueria de Perpinyà.

94r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Hierònim de Argensola, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Jordi de Fluvià.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Jordi de Fluvià, és inseculat concordament 
mossèn Vicents Valls y de Casademunt, qui ja estava inseculat en oydor militar per dita ve- 
garia.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Vicents Valls y de Casademunt, és estat in-
seculat mossèn Sebastià de Miralles, donsell, qui ja estava inseculat en oydor militar de Barce-
lona.

95r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit mossèn Pere Ausiàs March, és enseculat concordement 
misser Francesch Ferrer y de Peguera, qui ja és inseculat en oydor militar per dita vegueria.
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Ferrer y de Paguera, és insiculat 
concordament mossèn Miquel Oliver, senyor de Bellsereny.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Miquel Oliver, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Miquel Fivaller, donzell.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Miquel Fivaller, fonch inseculat mossèn Magí 
Ramon de Gualbes, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Magí Ramon de Gualbes, és estat inseculat 
mossèn Pheliciano de Sayol, qui ja era inseculat en oydor militar per la vegueria de Vilafranca de 
Panadès.

96r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Sans, és insiculat concordament 
mossèn Jacinto Alamany y de Bellpuig.
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A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Jacinto Alemany, és inseculat concordament 
mossèn Miquel de Masdovellas y Vilafranca, qui ja era inseculat en oydor militar de la vegueria 
de Vilafranca de Panadès.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Miquel de Masdovellas, és estat inseculat 
mossèn Ramon Bas, qui ja estava inseculat en oydor militar de dita vegueria.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Ramon Bas, és estat inseculat corcordament 
mossèn Bernat March y Jalpí, donzell, qui ja estava inseculat en oyor militar per dita vegueria.

 97r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Fransesch Hierònym de Babau, fonc enseculat 
concordament mossèn Fransesch de Vallgornera y Senjust.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Francesch de Vallgornera, és inseculat con-
cordament mossèn Joan Soler, donzell, qui ja estava inseculat en oydor militar de la vegueria de 
Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Joan Soler, és inseculat mossèn Phederic 
Dezvalls y Pol, qui ja estava inseculat en oydor real per dita vegueria.

 98r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit misser Francesch Gamis, és inseculat mossèn Pau 
Amat, maior, cavaller en Barcelona populat.

 99r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Pere Pau de Belloch, donzell, és insiculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Lluys Joan de Calders.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Luys Joan de Calders, és estat insiculat mos-
sèn Luys de Tormo y de Vilademany, qui ja estava insiculat en oydor militar de la mateixa ve-
gueria.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit Luys de Tormo, fou ensaculat mossèn Joseph de Cara-
many, qui ja estava ensaculat en oydor militar per la vegueria de Gerona.

100r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Joseph Cescases, és inseculat concordament 
mossèn Joan Batista Çabater, donzell.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit Joan Batista Çabater, és inseculat concordament mos-
sèn Ramon de Copons, qui estava inseculat en oydor militar de la vegueria de Tàrrega.

101r// Diputats militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit don Francesch Çagarriga, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés don Anton Doms.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit don Anton Doms, és inseculat concordament don 
Joan de Mar y Mon.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit don Joan de Marimon, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors del General de 14 del corrent, és enseculat don Phelip Roger.

102r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit don Pedro de Santcliment y de Pinós, és insiculat con-
cordament segons forma del nou redrés don Alonso de Eril, comte y baró de Eril.
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A xv de maig mdcxxx, per mort del dit don Alonso de Eril, és insiculat concordament lo noble 
don Francisco Bach y Dezcallar.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit don Francisco Bach y Descallar, és inseculat concor-
dament don Phelip Vilana.

103r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit don Joan Amat y Desfar, és ensiculat concordament 
don Miquel de Cardona y Rocabertí, senyor de Sant Mori.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit don Miguel de Cardona, és estat inseculat concorda-
ment don Joseph de Clariana.

104r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Luís Gomar, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Jaume Joan de Arany.
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit misser Jaume Joan de Areny, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Salvador de Boxadors, senyor de Yvars.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort de dit mossèn Salvador de Boxadors, és inseculat concor-
dament mossèn Phelip de Escarrer y Alsinelles.
A xxi de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit mossèn Phelip de Descarrer, que vacca per provisió 
de assessors de 20 del corrent, és inseculat mossèn Ramon Margalef y Botella, qui ja estava inse-
culat en oydor militar per la vegueria de Urgell.

105r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Joan de Gassol, és ensiculat concordament mos-
sèn Jaume Çullà, senyor de Sapeyra.
A xv de maig mdcxxv, per mort de mossèn Jaume Sullar, és insiculat concordament mossèn 
Francisco Sullar y de Àger.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Francisco Sullà, és estat inseculat mossèn 
Joseph de Rocabruna, qui era inseculat en oydor militar per dita vegueria.

106r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Joan Batista Castro, és insiculat concorda-
ment misser Gaspar Bernat de Çagarra, donzell.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit misser Gaspar Bernat de Sagarra, és estat inseculat lo 
doctor misser Francesch de Sagarra.

107r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Hierònym Monyós, és ensiculat concordament 
mossèn Andreu Botella, senyor de Benavent.
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit Botella, és insiculat segons forma del nou redrés mossèn 
Martí de Areny y de Eril.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Martí de Areny y de Eril, és insiculat concorda-
ment mossèn Agustí de Berdaxí.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Agustí de Bardaxí, és inseculat mossèn 
Luys de Boix, qui ja estava inseculat en oydor per dita vegueria.
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108r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Joan Gabriel Babot, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Pere Joan de Soler.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Pere Joan de Soler, és inseculat concorda- 
ment mossèn Joan Batista de Olsinelles.
A xv de juliol mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Batista de Olsinelles, és estat inseculat 
concordament mossèn Carlos de Copons, fill de Onoffre.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Carlos de Copons, és insaculat mossèn Luys de 
Escarrer.

109r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Fransesch de Ivorra, és enseculat concordament 
mossèn Honofre de Merlès.
A xv de maig mdcxiiii, per mort del dit mossèn Honofre Marlès, fonch insiculat concorda- 
ment mossèn Francesch Virgili.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Francesch Virgili, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Olmera y Altarriba, qui ja era inseculat en oydor militar de la vegueria de Gerona.

110r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Joan Baptista de Riquer, és inseculat concorda-
ment mossèn Joan Baptista Monjo.
A xv de juliol de mdcxxxxvii, per mort de dit Monjo, és inseculat mossèn Joan de Berenguer.

111r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn March Antoni de Eril y Rius, és enseculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Joan Batista Mongay, major.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Joan Batista Mongay, fonch insiculat concor-
dament mossèn Baltazar de Claramunt y de Monsuar.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit mossèn Balthezar de Claramunt, que vacca per pro-
visió feta per los magnífichs assessors del General a 24 del corrent, és enseculat mossèn Ramon 
de Ribas, donzell.

112r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit don Miquel de Semmanat, és insiculat concordament 
don Ambròs Gallart y de Calders, en Barcelona populat.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit don Ambròs Gallart, és inseculat don Hierònym 
Ribas y de Vallgornera.

113r// Diputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Francesch de Gilabert, és estat enseculat 
mossèn Joan Lenes y Montany, cavaller en la vegueria de Leyda populat.

114r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xxi de juliol mdcxxvi, per deliberació dels molts il·lustres senyors deputats y resolutió de 
la novena de la habilitatió feta y presa en dit die, fonch continuat lo nom del Excel·lentíssim 
Senyor Don Henrich Ramon Folch de Cardona òlim de Còrdova y de Aragó, comte de Em-
púria.
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A xv de juliol de mdcxxxi, per mort del Excel·lentíssim Senyor Comte de Empúrias, és estat 
inseculat don Juseph de Ardena y de Darnius.

115r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit comte de Palamós, que vacca per provisió feta per los 
magnífichs assessors del General a 14 del corrent, és inseculat don Jaume de Erill.

116r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit don Guillem Ivorra, és enseculat concordament don 
Anton Vila y de Savassona.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit don Anton Vila y de Savassona, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés don Guillerm de Llordat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit don Guillem de Lordat, és inseculat concordament don 
Francesch Meca, senyor de Vergós Garrafat.

117r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit Miquel Àngel Mijavila, és insiculat segons forma del nou 
redrés don Joan de Çarriera y de Gurb.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit don Joan de Çarriera y de Gurb, és inseculat concor-
dament don Berenguer Doms y de Sanctapau.

118r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit don Joan de Ayguaviva, és estat inseculat don Vi-
cents de Magarola.

119r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit Rafel de Santmartí, és insiculat segons forma del nou 
redrés concordament mossèn Joan de Collferrer.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Joan de Collfarrer, és estat enseculat mossèn 
Francesch de Vilanova, donzell, qui ja era enseculat en oydor militar per dita vegueria.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Francesch de Vilanova, és estat inseculat 
mossèn Francesch Çacoromina, qui ja era inseculat en oydor militar per dita vegueria.

120r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxvii, per ser-se mudat de stament militar en ecclesiàstich mossèn Galceran 
de Cartellà de Massanet, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Ra-
mon de Olmera y Çarrovira.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Ramon de Olmera, és inseculat concor- 
dament mossèn Joseph de Colomer, donsell, qui ja estava inseculat en oydor militar de dita 
vegueria.

121r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit misser Francesch Boix, és ensiculat concordament 
mossèn Serafí Sunyer.
A xv de maig de mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Serafí Sunyer, és inseculat concordament 
mossèn Joan Francesch de Vilamala y Conangles.

122r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
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A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Hierònym Malars, és ensiculat concordament 
mossèn Joan Olmera y de Cruylles.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Joan Olmera, és inseculat mossèn Raphael 
de Raset y de Trullàs, qui ja estava inseculat en oydor militar de dita vegueria de Gerona.

123r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxviiii, per haver mudat de stament desecularen ecclesiàstich lo dit mossèn 
Luys Alamany de Alamany, és insiculat concordament mossèn Francesch de Cartellà y de Mas-
sanet.

124r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit don Francesch Dalmau y de Rocabertí, vescompte de 
Rocabertí y senyor de la casa de Rocabertí, és enseculat concordament per tenir ja la edat lo 
devall scrit senyor vescomte de Rocabertí, durant la menor edat del qual estave ensiculat don 
Francesch Amat y Desfar, y així desensiculant aquell de dit lloch los senyors deputats y oïdors 
de comptes anomenen concordament com a tocant lo dit lloch, per capítol de cort, lo Il·lustre 
Senyor Don Fransesch Jofre de Rocabertí, comte de Paralada, senyor de dita casa y títol de Ro-
cabertí.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit don Francesch Joffre de Rocabertí, és inseculat con-
cordament durant la menor edat del vescompte de Rocabertí qui ara és y succeheix en dit ves-
comptat, don Joan de Camporells.
A xv de juliol mcxxxxvii, en lo loch del vescomte de Rocabertí que tenia occupat don Joan de 
Camporells durant la menor edat de aquell, y attès que dit don Joan de Camporells és estat inse-
culat en lo loch noble que vaccava, per mort de don Garau Alamany, y vacca dit loch de dit ves-
comte per provisió de assessors del die present, és inseculat don Joan de Grimau y Vilafranca.

125r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxvii, per mort de don Bernat de Boxadors, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés don Ramon de Gilabert.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit don Ramon de Gelabert, és insiculat concordament 
don Francesch de Lupià.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit don Francesch de Lupià, és inseculat concordament 
don Francisco Junyent y de Pons.

126r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit don Raphael Casamitjana, és insiculat segons forma del 
nou redrés don Joseph Folch de Cardona.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit don Joseph Folch de Cardona, és inseculat concor-
dament don Joseph de Ferrera.

127r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit Francesch Cruylles y de Rayadell, és estat enseculat 
misser Lorens Font, donsell en Gerona domiciliat, qui ja era enseculat en oydor militar de la 
vegueria de Gerona.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit Font, és inseculat mossèn Ramon Spuny, qui estava 
inseculat en oydor per Vilafranca de Panadès.
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128r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Jaume de Vallgornera, és ensiculat concorda-
ment mossèn Fransesch Pons de Vilanova.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Francesh Pons de Vilanova, és insiculat concor-
dement segons forma del nou redrés mossèn Gaspar de Montpalau.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Gaspar de Montpalau, és inseculat concorda-
ment mossèn Guillem de Sunyer, donzell.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Guillem de Sunyer, és inseculat mossèn 
Domingo Negrell y de Orri, qui ja estava inseculat en oydor per dita vegueria.
A xv de juliol mdl, en lloch de dit mossèn Domingo Negrell y de Orri, que vacca per provisió 
dels magnífichs assessors de viiii del corrent, és enseculat mossèn Ramon de Vilanova, senyor 
de Capmany, qui ja estava enseculat en oydor per dita vegueria.

129r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Jaume Ferrer de Fluvià, és ensiculat concorda-
ment mossèn Joan Olmera de Puigpardines.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joan Olmera y de Puigpardines, és inseculat 
concordament mossèn Narcís Dalmau de Raset y Escales.
A xv de maig de mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Narcís Dalmau Raset y Escales, és incicu-
lat concordament segons forma del nou redrés mossèn Dionís Ciurana y de Ros, qui estava in-
siculat en oydor per la vegueria de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Dionís Ciurana, és inseculat mossèn 
Francisco Bas, qui ja estava inseculat en oydor per dita vegueria.

130r// Diputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Alexandre de Cartellà, és inseculat concor-
dament mossèn Miquel Colomer, menor, donzell.
A xvi de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Miquel Colomer, és estat inseculat mossèn 
Rafel Bonaventura de Gualbes, donsell en la dita vegueria domiciliat, qui ja era enseculat en 
oydor militar de la vegueria de Barcelona.

131r// Diputats militars de la vegueria de Tortosa
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Joan de Luís Sentís, és enseculat concordament 
mossèn Fransesch Hierònym Sentís, son fill.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Hierònym Sentís, és inseculat 
mossèn Pere Cavaller, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinseculatió del dit Pere Cavaller feta per provisió dels magní-
fichs assessors de la present casa y en virtut de cridas, és estat insiculat mossèn Joan Sunyer, 
donzell de la vila de Gandesa, vegueria de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort del dit Joan Sunyer, és enseculat concordament mossèn 
Barthomeu de Salvador, qui ja estava inseculat en oydor real per la vegueria de Montblanch.
A x de juliol mdcl, per mort del dit mossèn Barthomeu de Salvador, és estat ensaculat mossèn 
Guillem Bru, de la vila de Móra.

132r// Diputats militars de la vegueria de Tortosa
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Gabriel de Siscar, donzell, fonch insiculat con-
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cordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph Astor, cavaller, natural de la ciutat de 
Tortosa.
A xv de maig mdcxxvii, per mort de dit mossèn Joseph Astor, és insiculat concordament mos-
sèn Gregori Jordà, donzell, en la ciutat de Tortosa domiciliat.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Gregori Jordà, és inseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan Batista de Serdà.

133r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit don Ugo de Tamarit, és insiculat concordament lo no-
ble don Pedro Aymerich y de Cruylles.

134r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Francesch Dardena, és insiculat concorda-
ment mossèn Marcell Forner, donzell.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Marcell Forner, és insiculat concordament 
mossèn Pere Pau Cella y de Santserni.
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Pere Pau Cella y Sancerni, és insiculat concor-
dament Emanuel de Sandionís.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Emanuel de Santdionís, és inseculat concor-
dament mossèn Steve de Sinispleda, donsell.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort de dit mossèn Steve de Sinispleda, és inseculat concordament 
mossèn Francesch Tord y de Oluja.
A xv de juliol mdcxxxviii, essent estat primer desenseculat de aquest loch lo dit mossèn Fran-
cesch de Tord y de Oluja per haver constat no tenir domicili en dita vegueria en lo temps de sa 
inseculatió, com apar del vot donat per los magnífichs assessors de la present casa cusit en die-
tari sots jornada del die present, és estat enseculat mossèn Joseph Pagès y Vallgornera, domici-
liat en Perpinyà, qui ja era enseculat en oydor militar de dita vegueria.

135r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Gaspar Tort, és insiculat concordament mos-
sèn Sebastià Sanyes, donzell.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Sebastià de Sanyes, és inseculat concordament 
mossèn Pere Moner de Solanell, donzell.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort de Pere Moner de Solanell, és inseculat concordament mos-
sèn Francesch de Malla y Conanglell.

136r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Rafel Xammar, és insiculat concordament 
mossèn Luys de Abellas y Jultrú, donzell.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Lluys de Abellas y Jultrú, és inseculat concor-
dament mossèn Lluys Ros y Requesens, donzell.

137r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Orís, és insiculat concordament 
mossèn Galderich Pagès.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit mossèn Galderich Pagès, és insiculat concordament 
mossèn Joseph Cahors y de Soler.
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A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Joseph Cahors y de Soler, és estat inseculat 
mossèn Àngel del Paz, qui ja estava inseculat en oydor militar de la mateixa vegueria.

138r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Cipion de Vallgornera, és insiculat concor-
dament mossèn Phederich Ros y Bonhost, donzell.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Phederich Ros y Bonhost, és estat inseculat 
concordament mossèn Miquel de Maduxer y Junyent, qui ja estava inseculat en oydor militar 
per la vegueria de Barcelona.

139r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit Perot Canter, fonch insiculat concordament misser 
Joseph Ramon, cavaller.
A xv de maig mdcxxviii, per haver mudat de estament de secular en ecclesiàstich lo dit misser 
Joseph Ramon, és insiculat concordament mossèn Jaume Ballaró, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit Ballaró, és inseculat mossèn Hierònym Perearnau, 
qui estava inseculat en oydor per dita vegueria.

140r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit Raphael Billarach, és inseculat concordament mossèn 
Joan Antoni Viader, senyor de Raglella.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit Viader, és inseculat mossèn Nicholàs Simon y 
Compte.

141r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Alexandre Cahors y de Soler, és insiculat con-
cordament mossèn Joan Dezcamps.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Descamps, és inseculat mossèn 
Emanuel Guanter.

142r// Diputats militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit Anthoni Joan Bolet, és segons forma del nou redrés insi-
culat mossèn Pere de Martí, senyor de Banyuls.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Pere de Martí, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Andreu Reart.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Andreu Reart, és inseculat concordament 
mossèn Gastó de Foix y de Bearn.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Gastó de Foix y de Bearn, és inseculat concor-
dament mossèn Ramon del Paz.

143r// Diputats militars de la vegueria de Tarragona
A xv de maig mdcxviiii, per mort de dit don Joseph de Castellbell, és insiculat concordament 
don Jaume de Llordat.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit don Jaume de Lordat, fonch inseculat don Garau de 
Alamany, en Barcelona populat.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit don Garau Alemany, és inseculat don Joan de Cam-
porrells.
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144r// Diputats militars de la vegueria de Tarragona
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Francesch Gualbes, senyor de Corbera, és 
insiculat concordament misser Gaspar Salvador, cavaller en dita vegueria populat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Gaspar Salvador, és estat inseculat mossèn 
Fernando Fivaller, donzell.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Fernando Fivaller, és inseculat concorda-
ment mossèn Joseph de Ricart.

145r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xxi de juliol mdcxiiii, és ensiculat concordament per los senyors deputats y oydors de comp-
tes de dit General don Enrich Ramon Folch y de Cardona òlim de Còrdova y de Aragó, duch de 
Cardona, per tenir ja la edat per poder ser ensiculat y ésser habilitat per la novena de la habilita-
ció a 15 del corrent mes, inseguint també en assò la desliberatió feta per ses senyorias dit die  
de xxi de juliol.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del Excel·lentíssim Duch de Cardona, és inseculat don Ju-
seph de Biure y Margarit.
A xv de juliol mdcl, en lo lloch de deputat noble del ducat de Cardona, en lo qual se troba en-
seculat lo noble don Joseph de Biure y de Margarit per mort del últim duch de Cardona, dit lo 
Excel·lentíssim Senyor Don Enrich Ramon Folch òlim de Cardona, y en virtut de deliberatió 
feta per ses senyories lo dit die, precehint lo vot dels magnífichs assessors y doctors aplicats dit 
dia fet, és estat enseculat lo Excel·lentíssim Senyor Felip de la Mota, duch de Cardona, per rahó 
de dit títol de duch de Cardona.

146r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit don Guerau de Marimon, és insiculat concordament 
don Baltazar Doms.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit don Balthezar Doms, és inseculat concordament don 
Diego Lentorn, senyor de Seró.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit don Diego de Lentorn, és inseculat concordament don 
Hierònym de Tamarit y Tafurer.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit Tamarit, és inseculat don Francisco de Ayguaviva y 
Tamarit.

147r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit Galceran de Pinós, fonch insiculat concordament don 
Miquel Clariana.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit don Miquel Clariana, és estat inseculat don Joan de 
Queralt y de Moliner.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit don Joan de Queralt, és inseculat concordament don 
Aleix de Fluvià y de Tord.

148r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxvii, per mort de dit don Luys de Aragall, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés don Christòfol Ycart y de Queralt.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de din don Christòphol Ycart y de Queralt, que vacca per pro-
visió feta per los magnífichs assessors del General a 14 del corrent, és enseculat don Jaume Falcó.
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149r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort del dit mossèn Nuri Joan de Vergós, és enseculat mossèn 
Joan Batista de Montserrat y de Soldevila, senyor de la Tallada, qui ja estava inseculat en oydor 
militar per dita vegueria.

150r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit mossèn Francesch de Calders, segons forma del nou re-
drés és insiculat mossèn Francesch de Çescomas y Salbà.
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Francesch de Cescomas, és insiculat concorda-
ment mossèn Ramon de Calders, senyor de Santa Fe.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Ramon de Caldés, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Hierònym de Montserrat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit misser Hierònym de Montserrat, és estat inseculat 
mossèn Joan Claret y Oluja, qui era inseculat en oydor militar per dita vegueria.

151r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit mossèn Guyllerm Ramon de Pons, és insiculat concor-
dament segons forma del nou redrés mossèn Hierònym de Calders.

152r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxvii, per mort de dit mossèn Francesch Çacirera, és inseculat mossèn Jo-
seph de Çacirera, donzell, senyor de Sant Guim, qui estava inseculat en oydor militar per la 
vegueria de Cervera.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Joseph Çacirera, és inseculat concordament 
mossèn Diego de Vergós, donzell, qui ja estava inseculat en oydor militar per dita vegueria.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Diego de Vergós, és inseculat mossèn Jo-
seph de Copons, senyor del Llor, qui estava inseculat en oydor per dita vegueria.

153r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Francesch de Vilallonga, és inseculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Ramon Çabater, de present oydor militar.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Ramon de Çabater, és inseculat concorda-
ment mossèn Francesch de Vilaplana, qui ja era inseculat en oydor militar per dita vegueria.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Vilaplana, és inseculat mos-
sèn Joseph Tord y de Peguera, qui ja estava inseculat en oydor per dita vegueria.

154r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit Gaspar de Caldés, és insiculat segons forma del nou redrés 
mossèn Bonaventura de Montaner.
A xv de juliol mdcl, per mort del dit mossèn Bonaventura de Montaner, és estat enseculat 
mossèn Francesch Sala, qui ja estava enseculat en oydor per dita vegueria.

155r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig de mdcxxx, per mort del dit mossèn Carles de Calders, és insiculat concordament 
mossèn Francesch Joan de Vergós.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Francesch Joan de Vergós, és inseculat mos-
sèn Gerònim Çacirera, qui ja estava inseculat en oydor militar per dita vegueria.
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A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Çacirera, és inseculat mossèn Cèsar Babau y de 
Vilallonga, qui ja estava inseculat en oydor per dita vegueria.

156r// Diputats militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Fransesch de Vilaseca, és inseculat concorda-
ment mossèn Luís de Copons, senyor del Llor.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Lluys de Copons, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Rovira y de Josa, qui ja estava insiculat en oydor per 
dita vegueria.

157r// Diputats militars de la vegueria de Vich
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit don Gispert de Guymerà, és insiculat segons forma del 
nou redrés <és insiculat> don Pedro de Reguer, senyor de Vilagrassa.

158r// Diputats militars de la vegueria de Vich
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit don Miquel Meca y de Clasquerí, fonch insiculat con-
cordement don Luys Dezcallar.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit don Luys Descallar, que vacca per provisió feta per 
los magnífichs assessors del General als 14 del corrent, és enseculat don Joan Argensola.

159r// Diputats militars de la vegueria de Vich
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit mossèn Joan Gaspar de Prat, és inseculat mossèn 
Antoni Joan Prat y de Senjulià.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Antoni Joan Prat, és inseculat mossèn Gas-
par de Vilamala y Conangles, qui ja estava inseculat en oydor militar per la vegueria de Gerona.

160r// Diputats militars de la vegueria de Vich
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Raphael Graell, és inseculat concordament 
misser Francesch Molera, donsell.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Molera, és inseculat mossèn 
Jacinto Cortada y Aruga.

161r// Diputats militars de la vegueria de Vich
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Gaspar Codina, fonch insiculat concordament 
mossèn Francesch Pons Dezpujol.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Francesch Pons Dezpujol, és inseculat con-
cordament mossèn Jacinto Domènech y Desbarri.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Domènech y Desbarri, és insecu-
lat mossèn Phelip de Boxadós, donzell, qui ja era inseculat en oydor militar de la vegueria de 
Vilafranca de Panadès.

162r// Diputats militars de la vegueria de Vich
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Francesch Joan de Monrodon, fonch ensiculat 
concordament mossèn Miquel Joan de Monrodon, son fill.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit Miquel Joan de Montredon, és inseculat concorda-
ment Francesh Valls y de Casademunt, qui estava inseculat en oydor militar de la vegueria de 
Barcelona.
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A xv de maig de dcxxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Valls y Casademunt, és insecu-
lat concordament mossèn Jaume Domènech y Desbarri, qui ja estava inseculat en oydor militar 
per la dita vegueria.228

164r// Diputats militars de la vegueria de Manresa
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Tort de Casserres, és ensiculat concor-
dament mossèn Gispert de Planella y Talamanca.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort de dit mossèn Gispert de Planella y Talamanca, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Pere de Planella y de Cruylles, qui ja estava 
insiculat en oydor per dita vegueria.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Pere de Planella y Cruylles, és estat enseculat mos-
sèn Francesch Rou y Rocafort.

165r// Diputats militars de la vegueria de Manresa
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Phelip de Sorribes, és inseculat mossèn 
Gaspar de Sinispleda, qui ja estava inseculat en oydor per dita vegueria.

166r// Diputats militars de la vegueria de Manresa
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Pere Franquesa, és enseculat concordament mos-
sèn Joan Fransesch de Planella.
A xv de maig mdcxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Francesch de Planella, és inseculat con-
cordament mossèn Luys de Foxà.
A xv de maig mdcxxxvi, en lloch del dit mossèn Luys de Foixà, per haver mudat de estament 
de secular en ecclesiàstich, és inseculat concordament mossèn Joseph Corbera.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Joseph Corbera, és inseculat concordament 
mossèn Vicents Ramon de Viladomat.

167r// Diputats militars de la vegueria de Manresa229

A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit misser Miquel de Ribes, és ensiculat concordament 
mossèn Acasi de Còdol.
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Acasi de Còdol, és insiculat concordament 
mossèn Pere de Solanell y Dezcallar.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit Pere de Solanell y Dezcallar, fonch inseculat mossèn 
Alexandre Tavarner y de Montornès, qui ja estava inseculat en oydor militar de la vegueria de 
Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Alexandre Tavarner, és inseculat concorda-
ment mossèn Francisco Còdol, donzell.

168r// Diputats militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxxxii, per mort del dit don Alexandre Cordelles, és estat inseculat lo noble 
don Jayme de Cardona y de Semmanat.

169r// Diputats militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit don Jaume de Lupià, és inseculat concordament lo 
egregi don Gaspar Galceran de Pinós, comte de Guimerà y vescomte de Èvol.

228.  El foli 163r no conté cap inscripció nova respecte al volum G-81/1.
229. Les inscripcions del foli corresponen en realitat a la vegueria de Puigcerdà.
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A xvii de juliol mdcxxxviii, per mort del dit don Gaspar Galceran de Pinós, comte de Guime-
rà, és estat inseculat don Miquel de Rocabertí y de Tagamanent.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit don Miquel de Rocabertí, és inseculat concordament 
don Joseph Calvó.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit don Joseph Calvó, és estat inseculat don Juseph de 
Ripoll, qui era inseculat en oydor militar de la vegueria de Barcelona.

170r// Diputats militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit don Jaume Botaller y de Oliver, és inseculat concor-
dament don Jaume de Magarola.

171r// Diputats militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Luys de Corbera, és estat enseculat mossèn 
Francesch Tord y de Oluja, domiciliat en dita vegueria, qui estava enseculat a deputat militar de 
la vegueria de Perpinyà y, per los senyors deputats de vot y parer dels magnífichs assessors ordi-
naris de la present casa, és estat desenseculat per constar no tenir domicili en dita vegueria en lo 
temps de sa enseculatió, consta de dit vot en dietari sots la present jornada.

172r// Diputats militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Phelip de Copons, és insiculat concordament 
mossèn Hierònym de Copons.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Hierònym Copons, és estat inseculat con-
cordament mossèn Hierònym de Miquel y Terré, qui ja estava inseculat en oydor militar per 
dita vegueria.

173r// Diputats militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxi, per mort de dit mossèn Francesch Miquel y de Copons, és insiculat con-
cordament mossèn Joan Castelló, donzell.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Joan Castelló, és insiculat concordament 
mossèn Joan Pau Llosselles, qui estava enseculat en oydor militar per la vegueria de Barcelona.

174r// Diputats militars de la vegueria de Monblanch
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit Francesch de Castellví, és insiculat concordement mos-
sèn Antoni de Armangol, baró de Rocafort.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Antoni de Armengol, és estat inseculat mos-
sèn Joan de Lorach, senyor de Solivella, qui ja era inseculat en oydor militar per dita vegueria.

175r// Diputats militars de la vegueria de Monblanch
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Desclergue, és inseculat concor-
dament mossèn Ramon de Llorach, qui ja estava inseculat en oydor militar per dita vegueria.

176r// Diputats militars de la vegueria de Monblanch
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Francesch d’Argensola, és inseculat mossèn 
Jacinto de Pedrolo, donzell en la vila de Valls populat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Jacinto de Pedrolo, és inseculat concordament 
mossèn Onoffre Morell, donzell, qui ja era inseculat en oydor militar per dita vegueria.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Onoffre Morell, és inseculat concordament 
mossèn Carlos de Calders, donzell, qui ja estava inseculat en oydor militar de dita vegueria.
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177r// Diputats militars de la vegueria de Monblanch
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Fransesch de Vilafranca, és ensiculat concorda-
ment mossèn Miquel Calders, senyor de Segur.
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit mossèn Miquel de Caldés, és segons forma del nou redrés 
insiculat mossèn Hortensi de Castellví.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Hortensi de Castellví, és inseculat concor-
dament mossèn Balthezar de Montserrat, qui estava inseculat en oydor militar per la vegueria 
de Tarragona.

178r// Diputats militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joan Batista de Pons, és inseculat concoda-
ment mossèn Phelip Joan de Castells.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Castells, és inseculat mossèn Martí de Pons, qui ja 
era inseculat en oydor per dita vegueria.
A xv de maig de DCXXXXVIIII, per mort del dit mossèn Martí de Pons, és inseculat mossèn 
Joan Francisco de Melgar, qui ja estava inseculat en oydor militar per la vegueria de Barce- 
lona.

179r// Diputats militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Thomàs Gay, és inseculat concordament 
mossèn Miquel Joan de Gay y Hones.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Miquel Joan de Gay, és inseculat concorda-
ment mossèn Francisco Gay, donzell.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Francisco Gay, és inseculat mossèn Nicho-
lau de Melgar, qui ja estava inseculat per la vegueria de Barcelona.

180r// Diputats militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Miquel Gay, és insiculat concordament mossèn 
Ramon de Siscar, carlà de Os.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Ramon de Siscar, és inseculat concordabla-
ment mossèn Fructuós Queralt, cavaller.

181r// Diputats militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Hierònym Pons y de Ribelles, és insiculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Onofre de Pons, fill de Francesch Gispert.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Onofre de Pons, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Miquel Joan de Granell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Joan de Granell, és estat enseculat mossèn 
Joan de Malgar, donsell en dita vegueria de Balaguer populat, qui estava enseculat en oydor 
militar de dita vegueria.

182r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit don Gastó de Moncada, fonc insiculat concordament 
lo egregi don Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit don Dalmau de Queralt, és estat inseculat don Ra-
mon de Guimerà, senyor de Ciutadilla.
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183r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit don Joan de Eril, fonch insiculat concordament  
don Andreu Blan y de Ribera.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit don Andreu Blan, és inseculat don Jaume Callar.

184r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit don Pedro Desbosch, és inseculat don Onoffre de 
Lentorn.

185r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Dalmau de Copons, és estat inseculat mossèn 
Joseph de Montserrat, qui ja era inseculat en oydor militar per dita vegueria.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Joseph de Montserrat, és enseculat mossèn 
Joan Francesch Sullà, donsell, qui ja estava insaculat en oydor militar.
A xxi de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit mossèn Joan Francesch Sullà, que vacca per provisió 
de assesors de 13 del corrent, inseguint lo capítol de Sancta Anna any 1493 y precehides les  
crides ordinàries per la present casa y no haver-se trobat ningun militar pogués ser inseculat per 
dita vegueria, és estat inseculat mossèn Francesch Bonaventura de Gualbes, qui ja estava inse-
culat en oydor per la vegueria de Barcelona.

186r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Onofre Jordà y Çesala, és concordament insa-
culat mossèn Joan Baptista Dezvalls.

187r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Gaspar Ferrer y de Avinyó, és enseculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Fransesch Jordà, de la Fandarella.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Francesch Jordà, és insiculat concordament 
mossèn Joseph de Pons, senyor de Ribelles.

188r// Diputats militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Pere de Bellver y de Monrós, és enseculat con-
cordament mossèn Joan Batista Roger de Llúria.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joan Batista Roger, és inseculat concorda-
ment mossèn Gaspar Jordà y de Gallart, donzell.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Gaspar Jordà, és inseculat mossèn Hierònym 
de Averó, donzell, qui ja era inseculat en oydor militar per la vegueria de Tàrrega.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Hierònym de Averó, és estat enseculat mos-
sèn Ramon de Averó, donsell, qui ja era enseculat en oydor militar de dita vegueria.
A xv de maig de dcxxxxviii, per mort del dit mossèn Ramon de Averó, inseguint lo disposat 
en lo capítol de las Corts de Santa Anna any 1493, y havent-se primer fetes les crides acostuma-
des y feta relació que no·s trobava persona alguna per la vegueria de Tàrrega que puga ésser in-
seculada en dit loch, és inseculat mossèn Francesch de Copons, qui ja estava inseculat en oydor 
militar per la vegaria de Tarragona.

189r// Diputats militars de la vegueria de Urgell
A xv de maig mdcxv, per mort del dit senyor don Àlex Albert, és enseculat concordament don 
Fransech de Cruylles y Sitjar.
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A xv de maig mdcxxii, per mort de dit don Francesch de Cruylles y Sitjar, és insiculat concor-
dament segons forma del nou redrés don Carlos Copons y de Aymerich.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit don Carlos Copons y de Aymerich, és insiculat con-
cordament don Acart Dezplà òlim de Eril y de Cardona.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit don Acart Dezplà òlim de Eril y de Cardona, és inse-
culat concordament don Lluys Terré y de Picalquers.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit don Luys Terré y de Picalqués, és estat enseculat 
concordament don Garau de Homs y de Sant Martí.
A xv de maig de mdcxxxxv, per mort del dit don Garau de Homs, és inseculat concordament 
don Gerònim de Agulló y de Pinós.

190r// Diputats militars de la vegueria de Urgell
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit don Galceran de Paguera, és insiculat concordament 
don Diego de Rocabertí de Pau y de Bellera.
A xv de juliol del DCL, per mort del dit don Diego de Rocabertí y Pau, és estat enseculat don 
Hierònym de Pastós y de Còdol.

191r// Diputats militars de la vegueria de Urgell
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit don Joan de Llupià, és insiculat segons forma del nou 
redrés don Dalmau de Yvorra Dançà y Bellera, baró de Sant Vicens.
A xv de maig de mdcxxxxviiii, en loch del dit don Dalmau de Yvorra, que vacca per provissió 
feta per los magnífichs assessors a 14 del corrent, és inseculat don Pedro Soler y de Peguera.

192r// Diputats militars de la vegueria de Urgell
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit mossèn Miquel de Çacosta, és insiculat segons forma del 
nou redrés mossèn Nuri Joan de Ones.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Nuri Joan de Ones, és insiculat segons forma 
del nou redrés concordament mossèn Ysidoro de Aguilar.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort de dit mossèn Ysidoro de Aguilar, és inseculat concordament 
mossèn Francesch de Oluja.

193r// Diputats militars de la vegueria de Urgell
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de mossèn Francesch Vilalba y per no haver-se trobat per-
sona militar de la vegueria de Urgell qui pogués occupar dit loch, y ésser-se fetas las diligèncias 
segons forma de capítols de cort, és insiculat concordament mossèn Pere Padellàs, qui ja estava 
inseculat en oydor militar per la vegueria de Balaguer.

194r// Diputats militars de la vegueria de Urgell
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit Gaspar de Pons, és insiculat concordament mossèn 
Miquel de Montargull y Soldevila.
A xv de juliol de dcxxxxi, per mort del dit mossèn Miguel de Montargull, és estat inseculat 
mossèn Joseph de Phelices, qui ja era inseculat en oydor militar per la dita vegueria.

195r// Diputats militars de la vegueria de Camprodon
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit mossèn Hierònym Dezpujol, és insiculat segons forma 
del nou redrés mossèn Jaume Dezcallar.
A xv de maig de dcxxxxv, per mort del dit mossèn Jaume Descallar, és ensaculat mossèn Mi-
quel Francesch Prat y Sen Julià, qui ja estava enseculat en oydor per dita vegueria.
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196r// Diputats militars de la vegueria de Camprodon
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Pere Desbach, és ensiculat concordament mossèn 
Lorens Descallar, donsell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Lorens Descallar, és estat enseculat mossèn 
Emanuel Joseph de Tord, donsell en la vegueria de Camprodon domiciliat.

197r// Oydors de comptes militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Fransesch de Tamarit de oydor en de-
putat, és enseculat concordament mossèn Fransesch Tort y de Oluja.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Tort y de Oluja de oydor 
en deputat, és inseculat concordament mossèn Raphael Antich, donzell.

198r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit mossèn Alexandre de Aguilar de oydor en di-
putat, és ensiculat concordament misser Miquel Rubió.
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit misser Miquel Rubio, és insiculat concordament mos-
sèn Joseph Rocabruna, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per transferiment del dit mossèn Joseph Rocabruna de oydor a depu-
tat, és estat inseculat misser Bernat Olzina, donsell en Barcelona domiciliat.

199r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn Joan Baptista Cas-
sador, fonch insiculat segons forma del nou redrés lo doctor Alvaro Anthoni Bosser.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit Àlvaro Antoni Bosser de oydor en deputat, 
és inseculat concordament mossèn Sebastià de Miralles, donzell.
A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment de dit mossèn Sebastià de Miralles de oydor a de-
putat, és estat inseculat mossèn Joseph de Serrauta, en Barcelona populat.
A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit mossèn Joseph de Serrauta de oydor a deputat, és 
estat enseculat mossèn Hierònym de Vallgornera y de Cardona.

200r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit Joan Christòfol Fivaller, és inseculat concordament se-
gons forma del nou redrés misser Hierònym Ferrer.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit misser Hierònym Ferrer, és insiculat concordament 
mossèn Hierònym Nadal, donzell.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit mossèn Hierònym Nadal de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament mossèn Bernat March y Jalpí.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment del dit mossèn Bernat March y Jalpí, és inseculat 
concordament mossèn Hierònym Çaconomina, donzell.

201r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Leonart de Onez y Ramírez, és insiculat concor-
dament mossèn Bernardino de Junyent.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Bernardino de Junyent, és estat enseculat 
mossèn Joseph Antich, donsell en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joseph Antich, és inseculat concordament 
mossèn Jacinto Vilossa y de Causanell.
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A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Jacinto Vilossa, és estat inseculat mossèn 
Matià de Sant Joan, donzell.

202r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per transferiment del dit mossèn Luys Joan de Calders de oydor en de-
putat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Gaspar Jordà y de Gallart.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment de dit mossèn Gaspar Jordà y de Gallart de oydor 
en deputat, és inseculat concordament mossèn Joan Soler, donzell.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit mossèn Joan Soler de oydor en deputat, és inse-
culat concordament mossèn Francesch Bonaventura de Gualbes.
A xxi de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Bonaventura de Gualbes de oydor 
a deputat, és inseculat mossèn Carlos Saleta y Roquer.

203r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit mossèn Ramon de Calders de oydor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Hierònym de Copons.
A xv de maig mdcxxx, per transferiment del dit mossèn Hierònym de Copons de oydor en 
deputat, és insiculat concordament mossèn Francesch Puigjaner.
A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment del dit mossèn Francesch Puigjaner de oydor a 
deputat, és estat inseculat mossèn Nicholau de Melgar, donzell.
A xv de maig mdcxxxxviii, per transferiment de oydor a deputat del dit mossèn Nicholau de 
Melgar, és inseculat mossèn Joan Agustí de Forès.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Joan Agustí de Forès, és estat enseculat mossèn 
Francesch Par.

204r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per transferiment de dit mossèn Gabriel Antoni Bosser de oydor en di-
putat, fonch enseculat concordament misser Francesch Gamis, menor, donzell.
A xv de juliol mdcxx, per transferiment del dit Gamis de oydor en deputat, és insiculat segons 
forma del nou redrés mossèn Joan Tarragó.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Joan Tarragó de oydor en deputat, 
és inseculat concordament mossèn Joseph Maduxer y Junyent.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Joseph Maduxer y Junyent, és inseculat con-
cordament lo doctor misser Ivo Garbí y de Llordat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit doctor misser Yvo Garbí, és inseculat concordament 
mossèn Francisco Garau, cavaller.
A xv de maig de dcxxxxvi, per mort de dit mossèn Francisco Garau, és inseculat mossèn Fran-
cesch de Cadell, donzell.

205r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per transferiment de dit mossèn Francesch Costa de oydor en diputat, és 
enseculat concordament mossèn Francesc Pla y de Cadell.
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Pla y de Cadell de oydor en depu-
tat, és insiculat concordament mossèn Miquel Joan Taverner.
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Joan Taverner de oydor en 
deputat, és insiculat concordament misser Pau Xammar.
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A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment del dit micer Pau Xammar de oydor a deputat, lo 
doctor micer Francesch Vilossa, donzell.

206r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió de dit misser Francesch Soler a deputat, és estat inse-
culat mossèn Joseph Arles, donzell.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Joseph Arles, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Amat, donzell.
A xvii de setembre mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Joseph Amat, és inseculat concorda-
ment mossèn Carlos Caldés y Spuny, donzell.
A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit mossèn Carlos Caldes y Spuny de oydor a deputat, 
és estat enseculat mossèn Agustí de Cornet y Çasirera.

207r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Gabriel Olzina, és ensiculat concordament mos-
sèn Miquel Joan Granollachs y de Prat.
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Miquel Joan Granollachs de oydor en 
deputat, és enseculat concordament mossèn Jordi de Fluvià.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit Jordi de Fluvià de oydor en deputat, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph Gamis.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joseph Gamis, és inseculat concordement 
mossèn Jacinto de Olzina.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Jacinto de Olzina, fonch insiculat concorda-
ment mossèn Antoni Granollachs, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit Granollachs, que vaca per provisió feta per assessors 
a 13 del corrent, és inseculat mossèn Francesch de Mostarós.

208r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Bernat Bertrolà, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Francesch Dezcallar.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Francesch Descallar de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Joseph de Aguilar y de Sorribas, donzell.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Joseph de Aguilar y Surribas, és inseculat 
concordament mossèn Francesch Valls y de Casademunt.
A xv de maig mdcxxxxi, per assumptió de oydor a diputat del dit mossèn Francesch Valls y de 
Casademunt, és inseculat concordament lo doctor misser Francesch Serra, donzell.

209r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Francesch Ramon Fivaller de oydor 
deputat, és insiculat concordament mossèn Francesch Pardina y Fivaller, donzell.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Pardina, és inseculat mossèn 
Francesch Amell, cavaller en Barcelona populat.

210r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Miguel Pons, és insiculat concordament mos-
sèn Melchior Granollachs, donzell.
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A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Melchior Granollachs, és inseculat mos-
sèn Isidro Gorchs.

211r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Jaume Casademunt de oydor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Miquel Fivaller.
A xv de maig mdcxxii, per transferiment del dit mossèn Miquel Fivaller, donzell, de oydor en 
deputat, és inseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Luys Lull, donzell.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Luys Llull de oydor en deputat, és 
insiculat concordament mossèn Phederich Dezvall y Pol, donzell.
A xv de maig mdcxxxxv, per promotió del dit mossèn Phederich Desvalls de oydor a deputat, 
és inseculat mossèn Francesch Cabanyes, donzell.

212r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Jaume Joan de Areny de oydor en 
deputat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph Batista Astor.
A xv de maig mdcxxii, per transferiment de dit mossèn Joseph Astor de oydor en deputat, 
fonch insiculat segons forma del nou redrés mossèn Francesch Cànoves, donzell.
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit mossèn Francesch Cànoves de oydor en de-
putat, és inseculat concordament mossèn Joseph de Ripoll, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Joseph de Ripoll a deputat, és estat in-
seculat mossèn Francesch Granollachs, fill de Joan.

212v//  A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit mossèn Francesch de Granollachs de oydor a de-
putat, és estat ensaculat mossèn Onofre Calders y Spuny.

213r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit mossèn Domingo de Moradell de oydor a depu-
tat, és estat enseculat mossèn Francisco Rovira y de Robles.

214r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mudament de stament de dit misser Montserrat Guardiola, fet eccle-
siàstich, fonch ensiculat concordament mossèn Miquel Pol, donsell.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Pol de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Joan Carreras, donzell.
A xv de maig de dcxxxxii, per promotió de dit mossèn Joan Carreras de oydor a deputat, és 
estat inseculat mossèn Miquel Ramon, donzell.

214v//  A 15 de maig de mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Miquel Ramon, que vacca per provisió 
feta al 13 del corrent per los magnífichs assessors, és inseculat concordament mossèn Batista 
Ramon de Monjo, donzell.

215r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit misser Gabriel de Malla de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Agostí Cornet.
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Agostí Cornet de oydor en deputat, és 
enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Jaume de Càncer, donsell, menor 
de dies.
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A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció del dit mossèn Jaume de Carner de oydor a deputat, 
és inseculat concordament mossèn Luys Valencià, donzell.

216r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx per transferiment de dit mosèn Gregori Prats de Bigues de oydor en de-
putat, és segons forma de nou redrés mossèn Agostí Dellana.
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment de dit mossèn Agustí Delana de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Raphael Bonaventura de Gualbes.
A xvi de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Rafel Bonventura de Gualbes de oydor 
a deputat, és estat enseculat mossèn Joan Rubí de Mar y Mon, donsell en Barcelona populat.

217r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit mossèn Llorens Descallar de oydor en deputat, 
és ensiculat concordament misser Pau Boquet y Torroella, donsell.
A xv de maig mdcxxvii, per transferiment del dit misser Pau Boquet y Torroella de oydor en 
deputat militar per dita vegueria, és insiculat concordament mossèn Hierònym de Areny, don-
zell en Barcelona domiciliat.

218r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Agostí Polit, és ensiculat concordament misser 
Acasi de Ripoll.

219r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Miquel Francesch Olsina, és inseculat concor-
dament mossèn Vicents Valls y de Casademunt.
A xv de maig de mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit mossèn Vicents Valls, és 
inseculat concordament mossèn Joseph de Olzina, donzell.

220r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment de dit mossèn Rafel Casamijana de oydor en diputat 
noble, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Fransesch Genovès, 
cavaller.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Francesch Genovès, és inseculat concorda-
ment mossèn Francesch Nicholau, donzell.
A xv de maig mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Francesch Nicholau, és estat enseculat mos-
sèn Miquel Çalbà y de Vallgornera, cavaller del hàbit de Sant Jaume de la Espasa en Barcelona 
populat.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit mossèn Miquel Çalba, que vacca per provisió feta per 
los magnífichs assessors del General als 14 del corrent, és enseculat mossèn Joseph de Gelpí, 
donzell.
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit mossèn Joseph de Jalpí de oydor a deputat, mos-
sèn Francesch de Carmona.

221r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxviii, per transferiment del dit mossèn Francesch Ferrer y de Peguera de 
oydor en deputat militar, és inseculat concordement mossèn Phelip de Sorribes y de Rovira.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit mossèn Phelip de Sorribes y Rovira de oydor 
en militar, és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph Pobla.
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A xv de juliol mdcxxvi, per mort del dit mossèn Joseph Pobla, fonc insiculat concordament 
mossèn Jacinto Alemany.
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment del dit mossèn Jacinto Alamany de oydor en de-
putat, és inseculat concordament mossèn Dimas Pobla.

221v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment del dit Dimas Pobla de oydor a deputat, és inse-
culat concordament mossèn Joan Batista Rubió, donzell.
A xxiiii de octubre de mdcxxxxiiii, en loch de dit mossèn Joan Batista Rubió, que vacca en 
virtut de provisió feta per los magistrats assessors ordinaris del General com consta en dietari a 
vint-y-dos del corrent, és estat inseculat mossèn Benet de Tord, donzell.
Al primer de setembre de mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Benet de Tord, és insiculat con-
cordament mossèn Hugo de Sant Joan, donzell.

222r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit mossèn Gaspar Amat, és inseculat segons forma del nou 
redrés mossèn Joan Pau Cànoves.
A xv de maig mdcxxvii, per mort de dit mossèn Joan Pau Cànoves, és insiculat concordament 
mossèn Dionís Ciurana y de Ros, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumptió de dit mossèn Dionís Ciurana de oydor en deputat,  
és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Pau Amat, menor.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit mossèn Pau Amat de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Ramon de Boxadors y Cornet.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit mossèn Ramon de Boxadors de oydor a deputat, 
és inseculat concordament mossèn Galceran Duzay, donzell.

223r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxvii, per mort de dit mossèn Joachim Valls, fonch inseculat mossèn Joan 
Frigola y de Lordat, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort de dit mossèn Joan Frigola y de Lordat, és inseculat con-
cordament mossèn Miquel Maduxer y Junyent.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit mossèn Miquel Maduxer de oydor en deputat, 
és inseculat concordement mossèn Ramon de Bas.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Ramon de Bas a deputat, és estat inse-
culat mossèn Francesch Serra, menor.
A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció del dit mossèn Francesch Serra de oydor a deputat, és 
inseculat concordament mossèn Gabriel Antoni Bosser, donzell.

224r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Joseph Maduxer, és inseculat mossèn Joseph 
Berart, cavaller.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Joseph Berart de oydor en deputat, és 
estat enseculat mossèn Pau Astor, cavaller en Barcelona domiciliat.

225r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit mossèn Galceran Dezllor, donzell, és insiculat concor-
dament segons forma del nou redrés mossèn Dimas Polit, cavaller.
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A xv de juliol mdcxxviiii, per desinsiculatió feta de dit mossèn Dimas Polit ab deliberació dels 
senyors deputats de xi del mateix, és insiculat concordament mossèn Galceran Cahors y de 
Soler.

226r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxi, per transferiment del dit misser Joan Castelló de oydor en deputat, mos-
sèn Pau Francesch Nicholau.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Pau Francesch Nicholau, és inseculat concor-
dament mossèn Joan Francesch Malgar, donsell.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Joan Francesch de Melgar de 
oydor a deputat, és inseculat mossèn Saver Soler y Salvador.

227r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per haver mudat de stament de militar en ecclesiàstich lo dit misser 
Lluys Cassador, fonch insiculat concordament misser Hierònym Pol, donzell.
A xv de maig mdcxxiii, per mort de dit misser Hierònim Pol, és inseculat concordament mos-
sèn Miquel Biure òlim Doms.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Miquel de Biure òlim Doms, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph de Corbera.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit mossèn Joseph Corbera de oydor en deputat, 
és inseculat concordament mossèn Joseph de Tormo y Vilademany.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Joseph de Tormo, és estat enseculat mossèn 
Narcís Ramon March, donsell en Barcelona populat.
A xv de maig de mdcxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Narcís Ramon March de 
oydor a deputat, és inseculat mossèn Pere Pau Gorchs, cavaller.

228r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit misser Pau Masnovell, fonch ensiculat concordament 
mossèn Francesch Ferrer, fill de Galceran.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Francesch Ferrer, fill de Galceran, és estat 
inseculat mossèn Joan Pau de Loselles, en dita vegueria domiciliat.
A xv de maig de dcxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Joan Pau de Lloselles, és inseculat 
concordament mossèn Gaspar Boix, donzell.

229r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit mossèn Pere Clasquerí òlim Vila de oydor en 
diputat, és ensiculat concordament mossèn Fransesch Moradell.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Francesch Moradell, és inseculat concorda-
ment mossèn Bonaventura de Brossa y de Bosch.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Bonaventura Brossa y de Bosch, és inseculat 
concordament mossèn Luys de Tormo, donzell.
A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment de dit mossèn Luys de Tormo de oydor a deputat, 
és estat inseculat lo doctor misser Rafel Vilossa, en Barcelona populat.

230r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per transferiment de dit mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust de 
oydor en diputat, fonc ensiculat concordament mossèn Hierònym Falcó.
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A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Hierònym Falcó, donzell, és insiculat concor-
dament mossèn Francesch Sala, donzell en Barcelona domiciliat.
A xv de juliol mdcxxvi, per transferiment de dit Francesch Sala de oydor en deputat, fonch 
insiculat concordament mossèn Alexandre Taverner y de Montornès.

230v//  A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment del dit mossèn Alexandre de Montornès de oydor 
en deputat, fonch inseculat mossèn Francesch Casademunt, en Barcelona populat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Francesch Casademunt, és inseculat concor-
dament lo doctor misser Patià Soler, donzell.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit mossèn Joseph Pavia Soler, és inseculat concorda-
ment mossèn Joseph Xammar, donzell.
A xv de juliol de dcxxxxvii, per mort de dit Xammar, és inseculat mossèn Joan Batista Rubió.

231r// Oydors militars de la vegueria de Leyda e sotsvegueria de Pallars
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Miquel Puigraner, és inseculat concordament 
mossèn Joan Batista Mongay y de Toralla.
A xv de maig mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Joan Batista Mongay, és inseculat concor-
dament mossèn Francisco Puigserver.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Francisco Puigserver, és inseculat concorda-
ment mossèn Joan Pau de Belloch.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Joan Pau de Belloch, és estat inseculat mos-
sèn Jacint de Toralla, varvessor de Toralla.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit mossèn Jacinto Toralla, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors //231v// del General a 14 del present mes, és inseculat mossèn Jo-
seph Sullà, senyor de Çapeyra.
A xv de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit Joseph Sullà, que vacca per provisió de assessor feta 
a 13 del corrent, és inseculat mossèn Simeon de Borrell.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Simeon Borrell, és inseculat mossèn Joan 
Batista Boix y de Olzinelles.

232r// Oydors militars de la vegueria de Leyda e sotsvegueria de Pallars
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Jaume Çullà de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Martí de Areny y de Eril.
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de dit mossèn Martí de Areny de oydor en deputat, és 
insiculat segons forma del nou redrés mossèn Diego de Vilanova.

232v//  A xv de maig mdcxxvii, per transferiment del dit mossèn Diego de Vilanova de oydor en de-
putat militar de la vegueria de Barcelona, és insiculat concordament misser Gaspar Bernat de 
Sagarra, donzell en Leyda domiciliat.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit misser Gaspar Bernat de Çagarra de oydor 
en deputat, és insiculat concordament mossèn Phelip de Riquer.
A xv de maig mdcxxxi, en lo lloch de dit mossèn Phelip de Riquer, per exequutió de sentèntia 
de visita contra de ell proferida, és insiculat concordament mossèn Nicolau Godofré de Berdaxí, 
donzell.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Nicolau Godofré de Bardaxí, és inseculat 
concordament mossèn Joan Batista Vejà, cavaller.
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A xxi de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit mossèn Joan Batista Vejà, que vacca per provisió de 
assessors de 20 del corrent, és inseculat mossèn Ramon Berenguer y Rocabruna.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort de dit mossèn Ramon Berenguer, és inseculat mossèn 
Isidro Berenguer y Rocabruna.

233r// Oydors militars de la vegueria de Leyda e sotsvegueria de Pallars
A xv de maig mdcxv, per transferiment de dit mossèn Onofre de Marlès de oydor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Fransesch de Merlès, donsell.
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit mossèn Francesch de Marlès, és enseculat concorde-
ment mossèn Hierònim de Mongay.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Hierònym de Mongay, és estat inseculat 
mossèn Francisco Fontdevila.

234r// Oydors militars de la vegueria de Leyda e sotsvegueria de Pallars
A xv de maig mdcxv, per mort del dit mossèn Joseph de Àger, és ensiculat concordament mos-
sèn Fransesch Vergili, carlà de Corbins.
A xv de maig mdcxviiii, per transferiment del dit mossèn Francesch Virgili de oydor en depu-
tat, és insiculat concordament mossèn Pere Joan Soler.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit mossèn Pere Joan Soler de oydor en deputat, és 
inseculat concordement segons forma del nou redrés mossèn Joan Baptista de Olzinelles.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit mossèn Joan Batista de Olsinelles de oydor 
en deputat, és inseculat concordament mossèn Phelip Squerrer y de Gassol.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Phelip Squerrer y Gassol, és estat inseculat 
mossèn Agustí de Squerrer y Lúria, donzell.

234v//  Als xxi de maig mdcxxxxvii, en virtut de sentèntia feta en causa del magnífich Phelip Escarrer 
y Gassol contra lo procurador fiscal del General, y attès consta no ésser estat aquell mort, fonch 
altra vegada scrit en lo present Libre de la Ànima, posat e restituït lo dit mossèn Phelip Escarrer 
y Gassol.
A xxi de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit mossèn Phelip Descarrer y Gassol, és inseculat 
mossèn Luys de Boix.
A xv de maig de mdcxxxxviii, per transferiment den oydor a deputat de dit mossèn Luys de 
Boix, és inseculat mossèn Jaume Gervàs y de Orcau.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit Jaume Gervàs y de Orchau, és estat ensaculat mossèn Hia-
cinto de Copons, senyor de Malmarcat.

235r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Ramon de Olmera y Çarrovira de 
oydor en deputat, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Miquel Joan 
Boquet y de Babau.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Miquel Joan Boquet y de Babau, és estat in-
seculat mossèn Benet de Bassedas y de Biura, donzell.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Benet de Bessedes, és inseculat mossèn 
Ramon de Vilanova, senyor de Campmany.
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit mossèn Ramon de Vilanova de oydor a deputat, 
és estat enseculat mossèn Pons de Caramany.
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236r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit mossèn Serafí Sunyer de oydor en diputat, és 
ensiculat concordament mossèn Pere Pau de Ribes y Terrades.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Pere Pau de Ribes, és insiculat concorda-
ment mossèn Antoni de Vilamala.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Antoni de Vilamala, és inseculat concorda-
ment mossèn Francesch Cella Surribas y Canet.

237r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Hierònym Luch, és insiculat concordament 
mossèn Pere Joan de Quexàs, donzell.

238r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Francesch Dezgüell, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan de Collferrer, cavaller.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit mossèn Joan de Collferrer de oydor en deputat, 
és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph Çarroca y de Palau.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Joseph Çarroca y de Palau, és insiculat concor-
dament mossèn Guyllerm Sunyer, donzell.
A xv de maig mdcxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Guillerm de Sunyer de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Francesch Çaconomina, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Çaconomina en deputat, és estat inse-
culat mossèn Pere Pau de Ribas y Malars.

239r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Jaumot Alamany, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joseph Spuny.
A xv de maig mdcxxiiii, per promotió del dit mossèn Joseph Spuny de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Gaspar de Monpalau.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit mossèn Gaspar de Montpalau de oydor en de-
putat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Pere Joan de Puigvert y 
Manreza.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit mossèn Pere Joan de Puigvert de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Llorens Font, donsell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de mossèn Lorens Font de oydor a deputat, és estat 
enseculat mossèn Hierònym de Real, donsell en Gerona domiciliat.

240r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit mossèn Joan Olmera y de Puigpardines de 
oydor en militar, és ensiculat concordament mossèn Emanuel de Santdionís.
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit Emanuel de Santdionís de oydor en deputat, 
és insiculat concordement mossèn Domingo Negrell y de Orri, donzell.
A xv de maig de dcxxxxviii, per transferiment de oydor a deputat del dit mossèn Domingo 
Negrell y de Orri, és inseculat micer Narcís Roger, cavaller.
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241r// Oydors militars de la vegueria de Gerona e sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Galceran de Santdionís, és enseculat concorda-
ment mossèn Galceran de Foxà y de Çalbà, senyor de Foxà y de Boxadors.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Galceran de Foixa, és inseculat concordament 
mossèn Yvo Ornós, donzell, menor.

242r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Anton Cella, és ensiculat concordament mos-
sèn Joseph Candell y Torres.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joseph Castell y Torres, és inseculat concor-
dament mossèn Hierònym de Sanct Dionís, donzell.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Hierònym de Sant Dionís, és inciculat con-
cordament segons forma del nou redrés mossèn Raphael de Rasset y Trullàs.

242v//  A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment del dit mossèn Rafel de Raset y Trullàs de oydor en 
deputat, és inseculat mossèn Emanuel de Sant Dionís, donzell en Gerona populat.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Emanuel de Santdionís, és estat ensaculat mossèn 
Julià Solanell y de Ribes.

243r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Narcís Alsina, és inseculat lo doctor misser 
Joseph Colomer, donzell.
A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció del dit doctor micer Joseph Colomer de oydor a de-
putat, és inseculat concordament mossèn Francesch de Barritell.

244r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Pere de Millàs, és enseculat mossèn Joseph 
de Bassedes y de Biure.

245r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit mossèn Francesch de Cruylles y Citjar de oydor 
en deputat, és ensiculat concordament mossèn Ramon de Farnés, donsell.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit mossèn Ramon de Farnés, és insiculat concordament 
mossèn Pere de Roca.

246r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxiiii, per promotió del dit mossèn Francesch Bonaventura de Gualbes de 
oydor en deputat, és inseculat concordament mossèn Jaume de Monpalau.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Jaume de Montpalau, és insiculat concorda-
ment mossèn Joseph Millars y Çatorras, donzell.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joseph Millars y Çatorras, és insaculat con-
cordament mossèn Francesch de Vilanova, donzell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Francesch de Vilanova de oydor a 
deputat, és estat enseculat mossèn Joseph Olmera y Altarriba, donsell en dita vegueria domi-
ciliat.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit mossèn Joseph Olmera de oydor a deputat, és 
inseculat concordement mossèn Miquel de Montagut y Vallgornera.
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A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Miquel de Montagut, és inseculat concor-
dament mossèn Francisco de Bas, donzell.

246v//  A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Francisco de Bas de oydor a de-
putat, és inseculat mossèn Narcís Rocabruna y Samsó.

247r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxv, per mort de mossèn Bernat de Albertí, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Baldiri de Collferrer.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Baldiri de Collfarrer, és estat enseculat mos-
sèn Gaspar de Vila Mala y Conangle, donzell en dita sotsvegueria domiciliat.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Gaspar de Vilamala de oydor a 
deputat, és inseculat mossèn Francesch Llorens, de dita vegueria.

248r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Joan Francesch de Vilamala y  
de Conangles de oydor en deputat, és inseculat concordament mossèn Francesch Sala, de 
Arenys.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Francesch Sala a deputat, és estat inse-
culat mossèn Joan Gorgot, cavaller.

249r// Oydors militars de la sotsvegueria de Besalú
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Fransesch Ramera, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Fransesch de Cartellà y de Massanet.
A xv de maig mdcxviiii, per transferiment de dit mossèn Francesch de Cartellà de oydor en 
deputat, és insiculat concordament mossèn Pere de Solanell y Llupià, menor.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Pere de Solanell y Llupià, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Benet Olmera.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Benet Olmera a deputat, és inseculat 
mossèn Joseph de Caramany, donsell en la ciutat de Gerona domiciliat.
A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit mossèn Joseph de Caramany de oydor a deputat, 
és estat enseculat mossèn Rafel de Çerdà, qui ja estava enseculat en oydor real per la ciutat de 
Gerona.

250r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Luys Dezcamps, és insiculat concordament 
mossèn Lluys Ros, donzell.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Lluys Ros de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Joseph Ros y Reig.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Joseph Ros y de Reig, mossèn Thomàs de 
Banyuls, donzell.

251r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxviiii, per transferiment del dit mossèn Galderich Pagès de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Jaume Ballaró.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Jaume Ballaró de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Joseph Cahors y de Soler.
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A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment de dit mossèn Joseph Cahors y de Soler de oydor 
en deputat, és insiculat concordement mossèn Joan Dezcamps.
A xv de maig mdcxxx, per transferiment del dit mossèn Joan Dezcamps de oydor en deputat, 
és insiculat concordement Pere Moner y de Solanell.

251v//  A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Pere Moner y de Solanell de oydor 
en deputat, és inseculat concordament mossèn Joseph Pagès y de Vallgornera, donzell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Joseph Pagès de oydor a deputat, és 
estat enseculat mossèn Joan Ballaró, donzell domiciliat en Perpinyà.

252r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de juliol mdcxx, per transferiment del dit Martí de oydor en deputat, és segons forma del 
nou redrés mossèn Gastó de Foix y de Bearn.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit Gastó de Foix y de Bearn de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament mossèn Tedeo del Viver y de Sant Martí, senyor de Calsa.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Tedeo del Viver, és inseculat concordement 
mossèn Francesch Canter y de Oms.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Francesch Canter y de Oms, és estat inseculat 
mossèn Bonaventura de Camprodon, donzell.

252v//  A xv de juliol de mdcxxxxvii, en loch de dit Bonaventura de Camprodon, que vacca per pro-
visió de assessors de 5 del corrent, és enseculat mossèn Joan de Arcos.

253r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Gaspar de Vilanova, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Honorat de Bearn y Traginer.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Honorat de Bearn, és inseculat concordament 
mossèn Àngel del Paz.
A xv de maig mdcxxxxii, per promotió de dit mossèn Àngel del Paz de oydor a deputat, és 
estat inseculat mossèn Sebastià de Perearnau, donzell.
A xv de maig de dcxxxxvi, per mort del dit mossèn Sebastià de Perarnau, és estat inseculat 
concordament mossèn Josep de Perearnau, donzell.

254r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Marcell Forner de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Joseph Compte, donzell.
A xv de maig mdcxxviiii, per mort de dit mossèn Joseph Compte, és insiculat concordament 
mossèn Hierònym Pere Arnau.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per promotió de dit Pere Arnau de oydor a deputat, és inseculat 
mossèn Aleix de Sant Dionís.
A xv de maig de mdcxxxxviii, per promoció de oydor a deputat de dit mossèn Aleix de Sant 
Dionís, és inseculat mossèn Francisco Pont de Meyà.

255r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Francesch de Grimau, és enseculat concor-
dament mossèn Francesch Senjust.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment de mossèn Francesch Saniust de oydor a depu-
tat, és inseculat mossèn Christòphol Galíndez de Terreros.
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256r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Jaume Rossell, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Francesch Terré, senyor del Morell.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Francesch Terré, és insiculat concordament 
mossèn Raphael Ripollès, cavaller.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Raphael Ripollès, és inseculat concorda- 
ment mossèn Hierònym Freyxa y de Castellví.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Hierònym Freyxa, és estat insiculat mossèn 
Vallerio Pons y de Castellví.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Vallerio Pons y de Castellví, és estat inseculat 
mossèn Antoni de Montserrat, donzell.

257r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Christòfol de Guimerà, és ensiculat concorda-
ment mossèn Francesch Frexa.
A xv de maig mdcxxiii, per mort de dit mossèn Francesch Frexa, és inseculat concordament 
mossèn Luys Valls.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort de dit mossèn Lluys Valls, és insiculat concordament mos-
sèn Raphael Joan de Pedrolo.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Raphael Joan de Pedrolo, és inseculat mos-
sèn Francesch de Barthomeu y Montserrat, donsell en Tarragona domiciliat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Francesch de Barthomeu, és estat inseculat 
mossèn Francesch de Copons.
A xv de maig mdcxxxxviii, per transferiment de oydor a deputat de dit mossèn Francesch de 
Copons, inseguint lo disposat en lo capítol de las Corts de Sancta Anna 1493 y havent-se primer 
fetas las cridas acostumades y feta relació que no·s trobava persona alguna pogués ser insecula-
da de las veguerias de Tarragona, Vilafranca de Penedès, Tàrrega ni Vich, és inseculat mossèn 
Miquel Quintana y Domènech.

258r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
A xv de maig mdcxxi, per mort de dit mossèn Rafel Joan de Pedrolo, és insiculat concordament 
mossèn Joseph Jover, donzell.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit mossèn Joseph Jover, donzell, de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Jacinto Lavaria y Paxau.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Jacinto Lavaria, és estat inseculat mossèn Joan 
Balthezar de Montserrat.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Joan Balthezar de Montserrat de 
oydor a deputat, és inseculat concordament mossèn Rafel Pedrolo, donzell.

259r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Joan Andreu Ferrer, és insiculat concorda-
ment mossèn Raphael Joan de Torme.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Rafel Joan de Torme, és estat insiculat mos-
sèn Francisco Onoffre de Pedrolo, donsell en la vila de Valls domiciliat.
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260r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
A xv de maig mdcxviiii, per transferiment del dit mossèn Miquel de Montargull de oydor en 
deputat, és insiculat concordament dit mossèn Miquel Frexes y de Castellví.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Miquel Frexes y de Castellví, és estat insecu-
lat mossèn Bonaventura Pedrolo, populat en dita vegueria.

261r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Pere Gibert y de Perellós, fonch insiculat con-
cordament mossèn Ramon Çabater.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumptió del dit mossèn Ramon Çabater de oydor en depu- 
tat, és inseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Hierònym de Ricart y 
Cardona.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Hierònym de Ricart, és inseculat concorda-
ment mossèn Joan Batista Ferrer de la Móra.

262r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de dit Montaner de oydor en deputat, és segons forma 
del nou redrés insiculat mossèn Hierònym Dezllor, donzell de Tarroja.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort de mossèn Hierònym Desllor y Tarroja, és inseculat concor-
dament mossèn Lluys de Tord y Oluja.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Luys de Tord, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Çacosta y Monsonís, de la vegueria de Agramunt, per haver constat que en la 
vegueria de Cervera no·s troban personas militars hàbils y suficients per occupar lo dit loch.
A xv de maig de mdcxxxxvi, en lo loch que vacca per mort del dit mossèn Joseph Çacosta, per 
no haver-se trobat persona hàbil en las veguerias de Cervera, Balaguer y Agramunt, y ésser-se 
fetes les diligències segons forma de capítols de cort, és inseculat concordament mossèn Jaume 
Morer de Tosas.

263r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Fransesch de Meyà, és enseculat concordament 
mossèn Gaspar de Calders y Desvilaró.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Gaspar de Calders y Desvilaró, és inseculat 
concordament mossèn Ramon de Voltor, donzell.
A xv de maig de dcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Ramon Voltor, és inseculat mossèn 
Nicholau Guiu.

264r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Joan Claret y de Oluja de oydor a depu-
tat, fonch inseculat mossèn Joan de Barutell.

265r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Hierònym de Oluja, és insiculat concorda-
ment mossèn Joseph Rovira y Boldó.
A xv de maig mdcxxxiii, per mutatió de estament de secular en ecclesiàstich del dit mos- 
sèn Joseph Rovira y Boldó, és inseculat concordament mossèn Diego de Vergós y de Sorribas, 
donzell.
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A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit mossèn Diego de Vergós, és 
inseculat concordament mossèn Agustí Folcràs, donzell.

266r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxx, per transferiment del dit mossèn Francesch de Vergós y de Sorribes de 
oydor en deputat, és inseculat concordament mossèn Francesch de Sanmartí.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch de Santmartí, és inseculat 
mossèn Joseph Montaner y de Solanell.

267r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Joan de Cescomes, donzell, és insiculat concor-
dament segons forma del nou redrés mossèn Bernat Salavert, de Yvorra.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Bernat Salavert, de Yvorra, és insiculat concor-
dament mossèn Hierònym Móra.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Hierònym Móra, és inseculat concordament 
mossèn Francesch de Sinispleda y de Tort.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Francesch de Sinispleda, és inseculat concor-
dament mossèn Francesch Riera y Gorchs, donzell, senyor del castell de la Prenanosa.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Francesch Riera y Gorchs, és estat inseculat 
mossèn Francesch de Vilallonga, senyor de Estaràs.

268r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxiiii, per promotió del dit Gaspar Rovira de oydor en deputat, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Joan Batista Rovira y de Boldó.
A xv de maig de mdcxxxxviiii, en loch de dit mossèn Joan Baptista Rovira y Boldó, que vacca 
en virtut de provisió feta per los magnífichs assessors a 14 del corrent, és inseculat mossèn Joan 
de Copons, senyor de la Manrresana.

269r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit mossèn Miquel de Calders de oydor en depu-
tat, és ensiculat concordament mossèn Joan Batista de Lúria.
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Joan Batista de Lúria de oydor en depu-
tat, és enseculat concordament misser Hierònym Montserrat.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit misser Hierònim de Montserrat de oydor en 
deputat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Onofre de Copons.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Onofre de Copons, és insiculat concordament 
mossèn Francesch Cortit de Gra.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Francesch Cortit de Gra, és estat enseculat 
mossèn Joseph Cortit y de Peguera, donsell en dita vegueria domiciliat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joseph Cortit, és inseculat concordament 
mossèn Onoffre Pons, de la vegueria de Agramunt, per haver constat que en la vegueria de Cer-
vera no·s troban personas militars hàbils y suficients per occupar lo dit loch.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsiculatió de dit mossèn Onoffre Pons feta en virtut de cridas 
públicas, és estat inseculat mossèn Ramon de Vilaseca.

269v//  A xv de juliol de dcxxxxvii, en loch de dit mossèn Ramon de Vilanova, que vacca per provisió 
de assessor de 13 del corrent, és inseculat mossèn Pere Montaner y Solanell.
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270r// Oydors militars de la vegueria de Cervera.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Pere Antoni de Gàver, fonc insiculat concor-
dament mossèn Honofre de Gàver.
A xv maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Onoffre de Gàver, és inseculat mossèn Carlos 
Bertrolà y Calders, senyor de Lanera.

271r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxviii, per mort de dit mossèn Pere Ricart y de Sorribes, és inseculat concor-
dement a mossèn Hierònim de Calders y de Sancta Fe.
A xv de maig mdcxxii, per transferiment de dit mossèn Hierònym de Calders de oydor en mi-
litar, fonch insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Cèzar Babau y de Vi-
lalonga.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment del dit mossèn Cesar Babau de oydor a deputat, 
és inseculat mossèn Joseph de Cortit.

272r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de oydor en deputat, és segons forma del nou redrés 
insiculat mossèn Joan de Santmartí.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch que vaga per mort del dit mossèn Joan de Sant Martí, y per 
no ésser-se trobada persona militar hàbil, precehint diligèncias segons forma de capítols de cort 
en las veguerias de Cervera, Agramunt y Balaguer, és enseculat concordament mossèn Grau 
Raset.

273r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit misser Hugo Montaner, és enseculat concordament 
mossèn Hierònym Joan de Vergós.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Hierònym Joan de Vergós, és estat enseculat 
mossèn Joan Amigant, cavaller en dita vegueria domiciliat.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Joan Amigant, és inseculat mossèn Fran-
cesch de Murat, donzell.

274r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Luís de Copons, senyor del Llor, de 
oydor en deputat militar, és enseculat concordament segons forma del nou redrés mossèn  
Joseph Pons, senyor de Ribelles.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Joseph de Pons de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Joan Pau de Barceló, donzell.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Joan Pau Barceló, és insiculat concordement 
mossèn Pere Joan de Vilaseca.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Pere Joan de Vilaseca, és inseculat concorda-
ment mossèn Francesch Moner y de Puigmarí.

275r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Andreu de Marlès, fonch inseculat mossèn 
Luys Roger de Lúria, donzell.
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276r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Pere de Merlès, és insiculat concordement 
mossèn Joan Batista Soldavila, senyor de la Tallada, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Joan Batista Soldevila de oydor a 
deputat, és enseculat mossèn Miquel de Çabater, donsell.

277r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Joan Batista Çabater de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Pere de Tord, donzell.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Pere de Tord, és inseculat concordament mos-
sèn Francesch Sorribes, fill de Jaume.

278r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Fransesch Ausiàs Marc, mort, és enseculat con-
cordament mossèn Hierònym Gort y de Jorba, donsell.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Hierònym Gort y de Jorba, és inseculat con-
cordament mossèn Francesch de Vilaplana y de Agulló.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat de dit mossèn Francesch de Vilapla-
na, és inseculat concordament mossèn Hierònym Çacirera, donzell.
A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment del dit mossèn Hierònym Çacirera de oydor a de-
putat, és inseculat mossèn Joan Olmera y de Puigpardina, donzell en Gerona domiciliat, attès 
que se han fetas las diligències segons forma del capítol de cort y no se ha trobat persona militar 
en la vegueria de Cervera, Balaguer y Agramunt pogués occupar dit loch.

279r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de dit mossèn Pere de Reguer de oydor en deputat, és 
insiculat segons la forma del nou redrés mossèn Anton de Vilaplana y de Copons.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Anton de Vilaplana, és estat enseculat mos-
sèn Joseph de Copons, donsell, senyor del Lor en dita vegueria domiciliat.
A xv de maig mdcxxxxviii, per transferiment de oydor en deputat del dit mossèn Joseph de 
Copons, és inseculat misser Rafel Moxó.

280r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxi, per transferiment del dit mossèn Ramon de Calders de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Joseph de Çacirera, senyor de Sant Guym de la Plana.
A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment del dit mossèn Joseph de Çacirera de oydor en 
deputat, és inseculat mossèn Miquel de Salavert, en la vila de Ivorra domiciliat.

281r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit mossèn Galceran de Vilallonga, és inseculat con-
cordament mossèn Joseph de Tord y de Peguera.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Joseph de Tord y de Peguera, és 
inseculat mossèn Ramon Amigó.
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit mossèn Francisco Sala de oydor en deputat, és 
estat enseculat lo doctor micer Francesch Llena.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Ramon Amigó, és estat enseculat mossèn Fran-
cesch Sala.
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282r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de maig mdcxxiiii, per mort de dit mossèn Francesch Roura y de Josa, és inseculat con-
cordament mossèn Joan Pau de Folcràs.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Joan Pau Folcràs, és inseculat mossèn Jaume 
de Salavert, donzell, en la vila de Ivorra domiciliat.

283r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Joan Sabater, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Balthezar Auziàs de March.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Baltezar Auziàs March, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Diego de Montserrat.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Diego de Montserrat, és inseculat mossèn 
Ramon de Calders, donzell, senyor de Segur.

284r// Oydors militars de la vegueria de Cervera230

A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Gaspar de Prat, és enseculat concordament mos-
sèn Joan Fransesch Bosch y de Fontarnau, donsell.
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Joan Fransesch Bosch y de Fontarnau, és ense-
culat concordament mossèn Martí Joan de Malla.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Martí Joan de Malla, és inseculat concorda-
ment mossèn Miguel Prat y de Sant Julià, donzell.
A xv de maig de dcxxxxv, per transferiment del dit mossèn Miquel Prat y de Santjulià de oydor 
a deputat, és inseculat mosèn Jaume Domènech y Desbarri, donzell.

284v//  A xv de maig mdcxxxxvi, per promotió del dit Jaume Domènech, és inseculat mossèn Fran-
cesch Prat y Senjulià, donzell.

285r// Oydors militars de la vegueria de Vich
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de oydor en deputat de dit Montredon, és segons for-
ma del nou redrés insiculat mossèn Francesch Pons Dezpujol.
A xv de juliol mdcxxvi, per transferiment de dit mossèn Francesch Pons Dezpujol, fonch insi-
culat concordement mossèn Jaume Joseph Cudina Pons y de Ribelles.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit Jaume Joseph Cudina, és insaculat concordament 
mossèn Jacinto Domènech y Dezbarri.

285v//  A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Jacinto Domènech y Desbarri de 
oydor en deputat, inseculen concordament misser Francesch Molera, donzell.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit misser Francesch Molera de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament mossèn Francesch de Malla y de Conanglell.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit mossèn Francesch de Malla Conanglell de 
oydor en deputat, és inseculat concordament mossèn Feliu Puig de Salit.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Feliu Puig de Salit, és inseculat concorda-
ment mossèn Salvador Bosch, donzell.
A xv de maig mcxxxxvi, en lo loch que vaga per ésser religiós profès caputxí lo dit mossèn 

230. Les inscripcions del foli corresponen en realitat a la vegueria de Vic.
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Salvador Bosch, és ensaculat concordament mossèn Joan Batista Corbera y Santcliment,  
donzell.
A xv de maig de dcxxxxviii, per transferiment de oydor a deputat de dit mossèn Joan Batista 
Corbera, és inseculat mossèn Francesch Sala y Çassala.

286r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Emanuel de Planella y de Talamanca, és ensecu-
lat concordament mossèn Fransesch de Sorribes y Rovira.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch y per mort del dit mossèn Francesch de Soribas, per no 
haver-se trobat persona hàbil de dita vegueria, és estat inseculat concordament mossèn Joseph 
Serra, donzell.
A xv de juliol mdcl, per haver mudat de estament lo dit mossèn Joseph Serra de secular en 
ecclesiàstich, és estat enseculat mossèn Joan Planes y Serra.

287r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Jaume de Surribas, és inseculat concordament 
misser Juan Juseph Amigant.
A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment de dit doctor misser Joan Joseph de Amigant de 
oydor a deputat de Barcelona, és estat inseculat mossèn Gaspar Sinispleda y de Tord, en la ve-
gueria de Manresa domiciliat.
A xv de maig mdcxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Gaspar Sinispleda, és inseculat 
mossèn Joseph de Planella.

288r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
A xv de maig mdcxv, per transferiment de dit mossèn Fransesch de Planella de oydor en dipu-
tat, és enseculat concordament mossèn Fransesch de Planella, son fill.
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Fransesch de Planella, és enseculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Pere de Planella, donsell.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumptió del dit mossèn Pere de Planella en deputat, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph de Tord y Boldó.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Joseph de Tord, és inseculat concordament 
mossèn Sebastià Duran y Dezcallar.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Sebastià Duran, que vaga per provisió feta 
per los magnífichs assessors del General a 13 del corrent y perquè en dita vegueria no se ha trobat 
persona hàbil, és estat inseculat concordament mossèn Marcelino Boquet y Decadell, donzell.

288v//  A xv de maig de dcxxxxviii, per mort del dit mossèn Marcelino Boquet, és inseculat mossèn 
Pere Luys de Ciurana y Solans.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Pere Luys de Ciurana y Solans, és insecu-
lat mossèn Francesch Carbonell.

289r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Rafel de Sorribes y de Paguera, és insiculat con-
cordament mossèn Joan Dezcallar, de la Pobla.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Joan Descallar, de la Pobla, és inseculat con-
cordament mossèn Francesch Foix y Dezcallar.
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A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Francesch Foix, és inseculat concordament 
mossèn Francisco de Roset, donzell.

290r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Ferrando Oliver, és ensiculat concordament 
mossèn Hierònym de Cardona y de Josa.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Hierònym de Cardona y de Josa, és inseculat 
concordament misser Raphael de Surribas y Surribas.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit misser Rafel de Surribas y Surribas, és estat insiculat 
mossèn Bernat Joan de Tord, en la vila de Berga domiciliat.

291r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
A xxiiii de octubre mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Anton de Bonaselva y de Prats, és 
insaculat concordament mossèn Pere Pont de Oçeja, cavaller.

292r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Climent de Foix, és ensiculat concordament 
mossèn Luís Jou.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit mossèn Luys Jou, és insiculat concordament mossèn 
Jacinto Còdol, donzell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Jacinto Còdol, és estat enseculat mossèn 
Christòphol Descallar y Fivaller, donsell en dita vegaria domiciliat.

293r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Onofre Lorens de Monbuy, és ensiculat concor-
dament mossèn Bernat Miquel.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Bernat Miquel, és estat enseculat mossèn 
Gaspar de Calders y de Sant Climent, donsell, en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Gaspar Calders, és inseculat concordament 
mossèn Hierònym de Miquel, donzell.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Hierònym de Miquel de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Hierònym Cornet, donzell.
A xv de juliol de dcxxxxvii, en lo loch de dit Cornet, que vacca per renunciació feta per  
ell mateix de dit loch, a 23 de maig passat, accep- //293v// tada per lo procurador fiscal a 31 del 
mateix y inseculat lo mateix mosèn Geroni Cornet.

294r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit mossèn Joachim Bolet de oydor en deputat, 
concordament segons forma del nou redrés és insiculat mossèn Feliciano Sayol y de Barbarà.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Pheliciano Sayol de oydor a deputat, és 
estat inseculat mossèn Berenguer de Copons.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit mossèn Berenguer de Copons, és inseculat concor-
dament mossèn Francesch Gort y de Jorba.

295r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit mossèn Bernat de Vilanova, és insiculat concorda-
ment mossèn Gabriel Miret, cavaller, en dita vegueria domiciliat.
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A xv de juliol mdcxxviiii, per desinsaculatió del dit mossèn Gabriel Miret feta ab deliberatió 
dels senyors deputats de xi del mateix, és insiculat concordement mossèn Phelip Casademunt 
òlim de Boxadors.
A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment de dit mossèn Phelip Casademunt de oydor en depu-
tat, és inseculat mossèn Miquel de Masdovellas y Vilafranca, donzell, en Barcelona domiciliat.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor en deputat del dit mossèn Miquel de Masdo-
vellas y Vilafranca, és inseculat concordament mossèn Bernat de Vilallonga y de Lorach.

296r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de maig mdcxxxvii, per mort de dit mossèn Joachim Terré, és inseculat mossèn Ramon 
Spuny, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Spuny de oydor a deputat, és inseculat lo 
doctor Francesch Ferrús, donzell.

297r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Penedès
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Luys de Masdovellas, és estat inseculat misser 
Phelip de Copons.
A xv de maig mdcxxxxiii, en lo loch vaccant de dit misser Phelip de Copons, per sentèntia feta 
en la visita del General del trienni proppassat sobre la querela de número 41, és estat inseculat 
concordament mossèn Ramon Castelló, donzell.

298r// Oydors militars de la vegueria de Montblanch
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Joseph Tormo, és insiculat concordament 
mossèn Antoni de Armengol.
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit mossèn Antoni de Armengol de oydor en 
deputat, és insiculat concordament mossèn Carlos Calders, donzell.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Carlos de Calders de oydor en de-
putat, és inseculat concordament mossèn Barthomeu Salvador, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Barthomeu de Salvador de oydor 
a deputat, enseculen concordament mossèn Pere de Ozó, donsell.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Pere de Ozó, és inseculat mossèn Francesch 
de Mongay, donzell en la vegueria de Leyda domiciliat, per no haver-se trobat militar en la ve-
gueria de Montblanch.

299r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit mossèn Lluys Terré, és insiculat segons forma del nou 
redrés mossèn Berenguer Llorach, senyor de Solivella.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Berenguer Lorach, és inseculat concordament 
mossèn Joan de Lorach, senyor de Solivella.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Joan de Lorach de oydor a deputat, és 
estat inseculat mossèn Ramon de Llorach.
A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció de dit mossèn Ramon de Llorach de oydor a deputat, 
és enseculat concordament mossèn Guillem de Montserrat, donsell.

300r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment del dit mossèn Antoni Frigola, és insiculat concor-
dament mossèn Onofre Morell, de Falcet.
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A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit mossèn Onoffre Morell, és 
inseculat concordament mossèn Francesch de Frigola, senyor de Maldà.
A xv de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit mossèn Francesch Frigola, que vacca per provisió de 
assessors de 13 del corrent, inseguint lo capítol de cort de Santa Anna 1493, y no haver-se trobat 
militar que pogués occupar dit lloch per dita vegueria, ni tampoch se’n ha trobat en las vegue-
rias de Leyda, Tortosa y Manresa, y precehint la crida acostumada per la present casa y relació 
de aquella, és inseculat mossèn Pere de Planella y Talamanca.

301r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Phelip Joan de Castells de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Joan de Malgar, donzell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Joan de Malgar de oydor a deputat, és 
estat enseculat mossèn Pere Padellàs, cavaller, en dita vegueria domiciliat.
A xv de maig mdcxxxxvi, per promotió del dit mossèn Pere Padellàs de oydor en deputat,  
és inseculat concordament mossèn Joan Batista Queralt, doctor en drets.

302r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Felip Joan de Castells, és ensiculat concordament 
mossèn Joan Batista de Monsonís, carlà de Gerp.

303r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
A xv de maig mdcxv, per mort del dit mossèn Miquel de Guillemota, és ensiculat concorda-
ment mossèn Honofre de Mendoça, donsell.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Onoffre de Mendoça, és inseculat concorda-
ment segons forma del nou redrés mossèn Ramon Palau, donzell.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Ramon Palau, és inseculat concordament 
mossèn Martí de Pons, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Martí Pons de oydor a deputat, és 
inseculat mossèn Ramon de Ciscar.

304r// Oydors militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment de dit mossèn Hierònym de Averó de oydor en 
deputat, és inseculat mossèn Ramon de Copons, senyor del Bullidor.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit mossèn Ramon de Copons, 
és inseculat concordament mossèn Joseph de Montserrat, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Joseph de Montserrat a deputat, és estat 
inseculat mossèn Magí de Averó, donsell, en la dita vila de Tàrrega domiciliat.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Magí de Aueró y per no ésser-se trobada 
persona hàbil en dita vegueria de Tarragona, ni de Vilafranca de Panadès, segons forma de ca-
pítols de cort és estat inseculat corcordament mossèn Salvador Ribot Vinyals y Ciurana.

305r// Oydors militars de la vegueria de Tàrrega
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Miquel de Montserrat, és insiculat concorda-
ment mossèn Ramon de Avaró, donzell.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Ramon de Averó de oydor a deputat, 
és estat enseculat mossèn Joan Francesch Sullà, donzell, en dita vegueria domiciliat.
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A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Joan Francesch de Sullà de oydor 
a deputat, és enseculat mossèn Francesch Riera y Raguer, donzell.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Riera y Reguer, és inseculat lo 
don micer Joan Solà de Bellpuig, cavaller, qui estava inseculat en oydor real de Tortosa.

306r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
A xv de juliol mdcxx, per transferiment del dit mossèn Nuri Joan de Ones de oy[do]r en mili-
tar, segons la forma del nou redrés fonch insiculat mossèn Francesch Çacosta, senyor de Alen-
torn.
A xv de maig mdcxxxiii, per mutatió de estament del dit mossèn Francesch Çacosta, de secular 
en religiós del orde y milítia de sant Joan de Hierusalem, és inseculat concordament mossèn 
Ramon de Ortís, donzell senyor de Concabella.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Ramon Ortís, és inseculat concordament 
mossèn Ramon Margalef y de Botella.
A xxi de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Ramon Margalef de oydor a de-
putat y inseguint lo capítol de Santa Anna 1493, y ésser-se fetas las cridas acostumades per la 
present casa, segons la relació del vaguer, y no haver-se trobat persona de dita vegueria que 
pogués se[r] inseculada, és inseculat mossèn Joseph Marlès.

307r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Joseph Miquel de Barthomeu, és insiculat con-
cordament mossèn Francesch de Tuxent, donzell.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Francesch de Tuxent, és inseculat concorda-
ment mossèn Miquel Cortit, donzell.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Cortit, és inseculat mossèn Joseph de 
Felices y Puig, donzell, en la vila de Agramunt populat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Joseph de Phelices a deputat, és estat 
inseculat mossèn Hierònym de Phelices.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Hierònym de Phelices, és inseculat concor-
dament mossèn Francesch Soler y Sercós, donzell.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Soler, és inseculat mossèn Joseph de Canyelles.

308r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit mossèn Ysidoro de Aguilar de oydor en depu-
tat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Joseph de Pons, fill de mos-
sèn Joan Batista de Pons, senyor de Montsonís.
A xxiiii de octubre mdcxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joseph de Pons, és inseculat concor-
dament mossèn Francesch de Collferrer y Vilamala, donzell, en la vegueria de Camprodon do-
miciliat, per haver constat que en la vegueria de Agramunt, Cervera y Balaguer no se ha trobat 
personas militars hàbils y suficients per a occupar lo dit lloch.

309r// Oydors militars de la vegueria de Camprodon
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de mossèn Joan Olmera y de Vianya de oydor en 
deputat, és ensiculat concordament mossèn Fransesch Olmera y de Cruylles.
A xxi de juliol mdcxxvi, per mort del dit Francesch Olmera y Cruylles, és insiculat concorda-
ment mossèn Joan Francesch Dezpujol y de Montcorp, donzell.
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A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Francesch Despujol, inseguint lo 
disposat en lo capítol de las Corts de Sancta Anna any 1493, y havent-se primer fetas las cridas 
acostumades y feta relació que no·s trobava persona alguna puga ésser inseculada per la vegue-
ria de Camprodon, Gerona y Besalú, és inseculat mossèn Pere Vicents Pont de Meyà, de la ve-
gueria de Cerdanya.

310r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit misser Baltezar Morell, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés misser Salvi Umbert.
A xv de maig mdcxxviii, per ser estat desinsiculat lo dit Salvi Umbert per sentèntia de la visita, 
és insiculat concordament mossèn Joan Àngell Montargull, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Joan Àngel Montargull, és estat inseculat lo 
doctor misser Pere Claris.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit micer Pere Claris, és inseculat mossèn Joseph Xi-
menes y de Monrrodon, qui estava inseculat en oydor real de dita ciutat.

311r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit misser Jaume Aymerich, fonch insiculat concordament 
misser Francesch Pere Rubí.
A xv de juliol mdcxxxx, per mort del dit misser Francesch Pere Rubí, és inseculat concorda-
ment misser Pau Benet Mas, qui ja estava inseculat en oydor real per Barcelona.

312r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Steve Monfar y Sorts, és enseculat concorda-
ment misser Pere Montserrat y Rufet.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit micer Pere Montserrat y Rufet, és inseculat mossèn 
Francesch Sangenís, ciutadà honrrat, qui ja estava inseculat en oydor real de dita ciutat.

313r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Joan Serinyana, és inseculat concordament 
micer Francesch Martí y Viladamor, menor de dies, qui ja estava inseculat en oydor real de dita 
ciutat.

314r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit misser Pau Benet Cabrer, és insiculat concordament 
misser Vicens Hortolà.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Vicents Hortolà, és inseculat concordament 
mossèn Antoni Càrser, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Antoni Càrcer, és inseculat misser Bernat 
Sala, qui ja era inseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit micer Bernat Sala, és inseculat concordament 
micer Narcís Peralta, qui ja estava inseculat en oydor real de Barcelona.

315r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mestre Jaume Ortoneda, és ensiculat concordament 
misser Fransesch Coll.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit misser Francesch Coll, és insiculat concordament 
mossèn Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat.
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316r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxiiii, per mort de dit misser Hierònim Fivaller, fonch inseculat concorda-
ment misser Miquel Joan Magarola, ciutedà honrat y vuy conceller segon de dita ciutat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsiculatió del dit misser Miquel Joan Magarola, en virtut  
de crides públiques és estat inseculat mestre Joseph Gaspar Company, qui ja està inseculat en 
oydor real de Barcelona.

317r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxvii, per mort de dit misser Joan Aroles, és insiculat concordament mestre 
Joachim Móra, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit mestre Joachim Móra, és estat enseculat misser 
Francesch Aguiló, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, qui ja estava enseculat en oydor 
real de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit misser Francesch Aguiló, és estat insiculat misser Pere 
Pau Miquel, qui ja ere inseculat en oydor real de Barcelona.

318r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit misser Bernat Berengarí, és estat enseculat concor-
dament lo doctor misser Jaume Martí, qui ja era enseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort del dit doctor misser Jaume Martí, és estat inseculat misser 
Francesch Huguet, qui ja estava inseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit mestre Francesch Huguet, és estat inseculat concor-
dament mossèn Hierònym Pastor, ciutadà honrat de Barcelona.

319r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort de dit misser Cristòphol Fumàs y Desplà, és insiculat con-
cordament segons forma del nou redrés mestre Agustí Bruno, doctor en medicina, qui ja estava 
insiculat en oydor.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort dit mestre Agustí Bruno, és estat inseculat mestre Jacinto 
Ballaster, doctor en medicina, ciutadà de Barcelona.

320r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxviii, per mort de dit misser Joan Batista Lorens, és inseculat concordement 
misser Miquel Carreres.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort del dit misser Miquel Carreres, és inseculat concorda-
ment mestre Joan Maresch.

321r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort de dit misser Francesch Tristany, és insiculat concordament 
mossèn Jaume Bru.

322r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit misser Pau Mohet, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Hierònym Astor.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit misser Hierònym Astor, fonch inseculat lo doctor 
misser Miquel Carreras, menor, qui ja estava inseculat en oydor real de Barcelona.
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323r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit misser Jaume Dalmau, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Antich Saleta y Morgades.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit mossèn Morgades, és inseculat mestre Miquel 
Vilanera, qui ja era inseculat en oydor real per dita ciutat.

324r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per mort del dit mossèn Joan Dusay, és ensiculat concordament misser 
Phelip Vinyes.
A xv de maig mdcxxxxiii, en virtut de crides públiques y per provisió feta per los assessors del 
General a dotse del mateix, és estat desenseculat lo dit doctor Phelip Vinyes y en son loch és 
inseculat concordament mossèn Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, qui ja estava 
inseculat en oydor real.

325r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit micer Pere Boix, és inseculat mossèn Dimas Çaf-
font y de Malla, qui ja estava inseculat en oydor per dita ciutat.

326r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Pere Ayllà, és inseculat concordament mestre 
Dimas Jacinto Vileta, doctor en medicina.

327r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxiiii, per mort de dit misser Hierònym de Oller, és inseculat concordament 
mossèn Francesch Càrçer, ciutedà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Francesch Càrcer, és insiculat concordament 
lo doctor misser Jaume Mir.
A xv de maig mdcxxxxiii, en virtut de crides públiques y provisió dels assessors de la present 
casa feta als dotse del mateix, fonch desenseculat lo dit misser Jaume Mir y en son loch fonch 
insiculat misser Joan Martí, qui ja estava inseculat en oydor real.

328r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit misser Joseph Illa, és inseculat concordament mossèn 
Bertran Desvalls, ciutadà de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Bertran Desvalls, és inseculat mossèn Joseph 
Móra, ciutadà honrat de Barcelona, qui ja era inseculat en oydor real per Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Joseph Móra, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors a 13 del corrent, és inseculat concordament mossèn Francesch Vila, 
qui estava enseculat en oydor real de dita ciutat.

329r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Rafel Cervera, és inseculat concordament 
mestre Phelip Joan Argila.

330r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit misser Hierònym Miquel, és insiculat segons forma del 
nou redrés mossèn Pere Joan Grimosachs, conseller segon de la present ciutat.
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A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Pere Joan Grimosachs, és insiculat concorda-
ment lo doctor misser Joan Batista Gori.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit doctor misser Joan Batista Gori, és estat inseculat 
mestre Bernat Mas, qui ja estava inseculat en oydor real per dita ciutat.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit misser Bernat Mas, és enseculat concordament 
misser Joseph Piella, qui ja estava enseculat en oydor real.

331r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mestre Joan Francesch Rossell, és enseculat mossèn 
Joseph Massana, qui ja estava enseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Joseph Massana, és estat enseculat mossèn Joan 
Pau Bruniquer, qui ja estava ensaculat en oydor per dita ciutat.

332r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit misser Phelip Demas Montaner, és ensiculat concorda-
ment misser Fransesch Corts.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mutatió de estament del dit misser Francesch Corts, és insiculat 
concordament segons forma del nou redrés misser Pere Llunes, qui ja estava insiculat en oydor 
real.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Pere Lunes, és inseculat mestre Joan Caste-
lló, qui ja era inseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxvi, en loch de dit micer Joan Castelló, que vacca per provisió feta per  
los magnífichs assessors a 13 del corrent mes, és inseculat concordament mestre Francesch 
Matheu, qui ja estava inseculat en oydor real per dita ciutat.

333r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mestre Vicens Castelló, és ensiculat concordament 
mestre Antoni Mostarós, doctor en medecina.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mestre Antoni Mostarós, és estat inseculat mossèn 
Magí Florença, ciutadà honrat de Barcelona, qui ja era inseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de juliol mdcl, en lloch de dit mossèn Magí Florença, que vaca per provisió feta per los 
magnífichs assessors a 14 del corrent, és estat enseculat micer Simon Campana, qui ja estava 
enseculat en oydor per dita vegueria.

334r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxx, per haver mudat de estament lo dit mossèn Francesch Bru de secular 
en ecclesiàstich, és inseculat concordament lo doctor misser Epifanio Coll, qui ja estava insecu-
lat en oydor real de dita ciutat.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit micer Epifanio Coll, és insaculat mestre Joan Pau 
March y Jalpí, qui ja estava enseculat en oydor real per dita ciutat.

335r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Francesch Bonet, és inseculat concordament 
misser Francesch Joan Magarola.
A xv de maig mdcxxxxiii, en virtut de crides públiques y per provisió feta per los assessors del 
General a xii del corrent, és estat desenceculat lo dit misser Francesch Joan Magarola y en son 
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loch és inseculat concordament mossèn Joseph Tries, ciutadà honrat de Barcelona, qui ja estava 
inseculat en oydor real.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit mossèn Joseph Tries, és inseculat mestre Bernat En-
veja, qui ja estava enseculat en oydor real per dita ciutat.

336r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per mort de dit misser Luís Bertran, és ensiculat concordament mestre 
Joan Amat, doctor en medecina.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit Joan Amat, és estat enseculat misser Joseph Eva, 
doctor en drets, ciutadà de Barcelona, qui ja era inseculat en oydor real de Barcelona.

337r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Joachim Muntalt, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Joan Pere Fontanella.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit micer Joan Pere Fontanella, és estat enseculat mossèn Pau 
Rius y de Marymon, qui ja estava ensaculat en oydor per dita ciutat.

338r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxvi, per haver mudat de stament dit misser Joseph Dalmau de real en eccle-
siàstich, fonch insiculat concordament misser Benet Anglasell.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch del dit misser Benet Anglasell, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors del General a 14 del corrent, és enseculat mossèn Hierònym Novell, 
ciutadà honrat de Barcelona.

339r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Rafel Balcells, fonc insiculat concordament 
mestre Francesch Hierònym Terraça.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Francesch Hierònym Terraça, és insiculat con-
cordament lo doctor misser Pere Antoni Vinyola.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit doctor misser Pere Antoni Vinyola, és insiculat con-
cordament segons forma del nou redrés lo doctor misser Joseph Massó, qui de present és oydor 
real.

340r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Jaume Lluch, és insiculat concordament misser 
Felip Plantí.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit misser Phelip Plantí, és insiculat concordament 
mossèn Ramon Barthomeu Boxadors.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Ramon Barthomeu Boxadors, és inseculat 
concordament mossèn Antoni Magarola, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit mossèn Antoni Magarola, és inseculat concordament 
micer Gabriel Antoni Mostarós, qui estava ensaculat en oydor real per dita ciutat.

341r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Miquel Montserrat Grau, fonch enseculat con-
cordament misser Luís Belturs.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit misser Lluys Besturs, és insiculat concordament 
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segons forma del nou redrés mossèn Ramon Romeu, ciutadà honrrat de Barcelona, qui ja esta-
va insiculat en oydor.

342r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Julià de Navel, és inseculat concordament 
mossèn Nicholau Bonet, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Nicholau Bonet, és inseculat concordament 
lo doctor misser Joan Çabater.

343r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit misser Lorens Jover, és enseculat concordament mestre 
Hierònym Joan Roig, doctor en medecina.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit mestre Hierònym Joan Roig, és estat inseculat mis-
ser Gaspart Berat, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, qui ja era enseculat en oydor real de 
Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en lo loch de dit misser Gaspar Berart, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors del General a 14 del corrent, és enseculat mestre Luys Móra, qui ja 
estava enseculat en oydor real de dita ciutat.

344r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Bernat Romeu, ensiculat concordament 
mossèn Hierònym de Navell, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Hierònym de Navel, és estat inseculat lo 
doctor misser Francesch Claris, qui ja estava inseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit micer Francesch Claris, és ensaculat mossèn Hierònym 
Romeu, qui ja estava enseculat en oydor.

345r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit misser Pere Serra, és insiculat concordament mestre 
Vicens Bartomeu.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Barthomeu, és enseculat micer Hierònym Thala-
vera, ciutadà honrat, qui ja era inseculat en oydor real per dita ciutat.

346r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Gaspar Montaner, és insiculat concordament 
misser Francesch Çafont.

347r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Joan Francesch Codina, [és] estat enseculat 
mossèn Miquel Móra, ciutadà honrat de Barcelona, qui ja era enseculat en oydor de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Miquel Móra, és ensaculat concordament 
micer Joan Metja, qui ja estava enseculat en oydor real per dita ciutat.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit micer Joan Metja, és inseculat micer Francesch 
Vidal, qui ja estava inseculat en oydor real per dita ciutat.

348r// Diputats reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Miquel Spano, és inseculat concordament lo 
doctor misser Hierònym Palmerola.
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A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit doctor misser Hierònym Palmerola, és inseculat 
concordament mossèn Lorens de Ronís.

349r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Nicholau Soquet, és insiculat concordament 
misser Alexandre Calaf.
A xxviii de mars mdcxxxxv, per mort del dit micer Alexandre Calaff, és ensaculat concorda-
ment mossèn Phelip Alegre, ciutadà honrrat de dita ciutat.

350r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit misser Joseph Çabata, és inseculat concordament 
mestre Jaume Vilamajor.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mestre Jaume Vilamajor, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors a 13 del corrent, inseculen concordament micer Joan Batista Canet, 
qui ja estava inseculat en oydor real per dita ciutat.

350v//  A xv de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit mossèn Joan Batista Canet, que vacca per provisió de 
assessors de 13 del corrent, és inseculat micer Joseph Ardió, qui ja era inseculat en oydor.

351r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit mestre Melchor Pastor, és segons forma del nou redrés 
insiculat mossèn Joan Rufes.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit mossèn Joan Rufes, és insiculat concordament mos-
sèn Agustí Corrià, ciutadà de Leyda.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Agustí Corrià, és insiculat concordament mis-
ser Francesch Bafart, ciutadà de Leyda.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit misser Francesch Baffart, és inseculat concordament 
misser Francesch Rialp.
A xxviii de mars mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Francesch Rialp, és ensaculat concorda-
ment micer Diego Sistaller.

352r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de juliol mdcxx, per haver mudat destament de real en militar lo dit misser Gaspar Çagar-
ra, és insiculat segons forma del nou redrés mossèn Joseph Corrià, ciutadà honrat de Leyda.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Joseph Còrria, és inseculat concordament 
micer Aleix Tristany, qui ja estava inseculat en oydor real de Barcelona.

353r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Joseph Pastor, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Francesch Diego Aparici.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit misser Francesch Diego Aparici, és inseculat concor-
dament misser Joan Martí Rull.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit Rull, és inseculat micer Matheu Marcoreal, qui ja 
era inseculat en oydor real per dita ciutat.

354r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit misser Luís Vilaplana, és enseculat concordament misser 
Joan Batista Monjo.
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A xv de maig mdcxxv, per mudament de estament de real en militar del dit misser Joan Batista 
Monjo, és insiculat concordament segons forma del nou redrés misser Francesch Ferrer.
A xxviii de mars mdcxxxxv, per mort del dit mestre Francesch Ferrer, és estat enseculat con-
cordament micer Pere Gavàs, qui ja estava enseculat en oydor real per dita ciutat.

355r// Diputats reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit misser Mathià Sabata, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Francesch Frexanet.
A xv de juliol mdcxxvi, per haver mudat de stament de real en ecclesiàstich, fonc insiculat 
concordament misser Hierònym Pastor.

356r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Rafel Vivet, és enseculat concordament misser 
Sebastià Bosch.
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit misser Sebastià Bosch, és insiculat concordament 
misser Hierònym Verges, ciutadà honrat de Gerona.

357r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit misser Joan Vivet, és ensiculat concordament mossèn 
Joan Rafel Ferrer.
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit mossèn Joan Raphael Ferrer, és insiculat segons forma 
del nou redrés misser Pau Scura.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit misser Pau Escura, és estat inseculat mossèn Joan Pau 
Perpinyà, qui ja era inseculat en oydor real de dita ciutat.

358r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit Jaume Vives, és segons forma del nou redrés insiculat 
mossèn Miquel Vives.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Miquel Vives, és inseculat concordament 
mossèn Pere Prats, ciutadà de Gerona.
A xiiii de mars mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Pere Prats, és enseculat concordament 
misser Rafel Prats, doctor en drets, ciutadà de Gerona, qui ja era enseculat en oydor real de dita 
ciutat.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Prats, és inseculat mossèn Hierònym Fàbrega, qui 
ja era inseculat en oydor per dita ciutat.

359r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xiii de mars mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Rafel de Belloch, és enseculat concor-
dament mossèn Miquel Vedruna, ciutadà honrat de Gerona.
A xxviii de mars mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Miguel Vedruna, és inseculat concorda-
ment mossèn Hierònym Vedruna, ciutadà honrat de dita ciutat, qui ja estava enseculat en 
oydor real per dita ciutat.

360r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxviiii, per mort de dit mossèn Miquel Çacoromina, és insiculat concorda-
ment mossèn Francesch Prats, ciutadà.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Francesch Prats, és inseculat concordament 
mossèn Miquel Cerdà, qui estava inseculat en oydor real de dita ciutat.
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361r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Làtzer Scura, és insiculat concordament mos-
sèn Antoni Axada, menor, ciutadà honrat de Gerona.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Antoni Axada, és inseculat concordament 
mossèn Hierònym Codina, qui ja estava enseculat en oydor real de dita ciutat.

362r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Antich Rafel Raset y Trullàs, és enseculat con-
cordament mossèn Miquel Çavarres.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Miquel Çavarrez, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Narcís Fontanet.
A xv de maig mdcxxiiii, per mudament de estament del dit Narcís Fontanet de Real en militar, 
és insiculat concordament mossèn Salvador Balle.
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Salvador Balle, és insiculat concordament 
mossèn Gabriel Masdéu, ciutadà honrat.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Gabriel Masdéu, és inseculat concordament 
mossèn Bernat Valancas.

363r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxx, per mudament de stament de real en militar del dit mossèn Làtzer Çaco-
romina, és insiculat segons forma del nou redrés mossèn Raphael Axada.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort del dit mossèn Rafel Axada, és insiculat concordament 
mossèn Joan Vives, qui estava inseculat en oydor real per dita ciutat.

364r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Garau Escura, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Joan Bas.
A xv de maig mdcxviiii, per haver mudat de estament de real en militar lo dit mossèn Joan Bas, 
és insiculat concordament misser Francesch Castelló.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit misser Francesc Castelló, és insiculat concordament 
misser Llàtzer Amat.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit misser Làtzer Amat, és estat enseculat concorda-
ment mossèn Pere Axada, qui ja era enseculat en oydor real per dita ciutat de Gerona.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Pere Axada, és estat inseculat concordament 
mossèn March Antoni Ferrer, ciutadà honrat de Gerona.

365r// Diputats reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Hierònym Andreu, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Yvo Ornós, maior.
A xv de maig mdcxxxx, per haver mudat de estament lo dit mossèn Ivo Ornós de ciutadà a 
militar, és inseculat concordament misser Raphael Vivet, qui ja estava inseculat en oydor real de 
dita ciutat.

366r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Antich Camprodon, és insiculat concordament 
misser Antoni Boxet, burgès de Perpinyà.
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A xv de maig mdcxxv, per mort de dit Antoni Boxet, és insiculat concordament segons forma 
del nou redrés mossèn Galderich Terrena, burgès.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort de dit mossèn Galderich Terrena, és enseculat concorda-
ment mossèn Antoni Generes, qui ja era enseculat en oydor real de dita vila de Perpinyà.

367r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Antoni Hierònym Bosch, és insiculat concor-
dament mossèn Honofre Compter.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit Compter, és inseculat mossèn Bernat Ferrer, bur-
gès, qui era inseculat en oydor real per dita vila.

368r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxx, per mort del dit misser Jaume Nebot, és insiculat segons forma del nou 
redrés mossèn Hierònym Pere Arnau.
A xv de maig mdcxxv, per haver mudat de estament de real en militar dit mossèn Hierònym Pere 
Arnau, és insiculat concordament segons forma del nou redrés misser Francesch Maurís, burgès.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Francesch Maurís, és inseculat concordament 
mossèn Gaspar Pi.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Gaspar Pi, és inseculat concordament misser 
Thomàs Raych, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit micer Thomàs Raych, és inseculat concordament 
mossèn Miquel Hierònym Esprer, burgès de Perpinyà.

369r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxviiii, per mort del dit misser Mathià Girau, és insiculat concordament 
mossèn Joseph Reart y Blanes, burgès.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Joseph Reart y Blanes, és inseculat concorda-
ment misser Jaume Coronat.

370r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Luís Paulet, és enseculat concordament mossèn 
Francesch Ivallar.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Francesch Ivallar, és estat enseculat mossèn Onofre 
Llobet y Vilaseca, qui ja estava enseculat en oydor per dita vila.

371r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Pere Montalt, és estat inseculat misser Hie-
rònym Jaubert.

372r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxx, per mudament de estament de dit Francesch Reart de secular en eccle- 
siàstich, és segons forma del nou redrés insiculat misser Lluys Baldó.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Lluys Baldó, és inseculat concordament mos-
sèn Joan Torner, burgès de Perpinyà.

373r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Antoni Ferrer, és enseculat concordament mos-
sèn Miquel Bosch.
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A xv de maig mdcxviii, per mort de dit mossèn Miquel Bosch, és enseculat concordament 
misser Miquel Cerdà, burgès.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit misser Miquel Cerdà, és inseculat concordament mes-
tre Francesch Çelva.

374r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Onofre Llobet, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Joan Balaguer, doctor en drets.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit misser Joan Balaguer, és estat enseculat concorda-
ment lo doctor misser Chistòphol Cornell, qui era enseculat en oydor real de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit micer Christòphol Cornell, és inseculat micer 
Francesch Puig.

375r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Jaume Antoni Paulet, és insiculat concordament 
misser Gregori Prat.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit micer Gregori Prat, és enseculat micer Francisco Oliver, 
qui ja estava enseculat per dita vegueria.

376r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Gaspar Tarrena, és estat inseculat mossèn 
Francesch Pelisser, qui ja estava inseculat en oydor real de Perpinyà.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Gaspar Tarrena, és inseculat concordament 
mossèn Francesch Pellisser, qui ja estava desobre inseculat.
A xv de maig mdcxxxxiii, en exequutió de provisió formiter feta lo mateix dia per los magní-
fichs assessors del General en causa del procurador fiscal contra Francesch Pellisser, y per deli-
beratió de ses senyories, fonch lineat del present Llibre de la Ànima lo dit Francesch Pellisser, y 
en ell y en són loch sota scrit lo mateix dalt nomenat mossèn Gaspar Tarrena.

377r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit misser Francesch Ribes, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Nebot.
A xiiii de mars mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Joseph Nabot, és enseculat concordament 
mossèn Jaume Badaula, burgès de Perpinyà, qui estava enseculat en oydor real de dita vila.

378r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Miquel Cerdà, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés misser Raphael Jolí.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit misser Rafel Jolí, és inseculat concordament misser 
Rafel Arles, qui ja estava inseculat en oydor real de dita vila.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit micer Rafel Arles, és inseculat micer Antonino 
Grau, qui estava inseculat en oydor real per dita vegueria.

379r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxi, per mort de dit mossèn Joan Coronat, és insiculat concordament misser 
Joseph Ramon.
A xv de juliol mdcxxvi, per transferiment de dit misser Joseph Ramon <per transferiment> de 
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deputat real en deputat militar, fonch insiculat concordament mossèn Francesch Jaubert,  
burgès.
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Francesch Jaubert, és inseculat concordament 
lo doctor misser Jaume la Marca.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit misser Jaume la Marca, és inseculat concordament 
misser Àngel Carrera.

380r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxv, per mort de dit misser Onofre Ivallar, és ensiculat concordament mossèn 
Pere Llobet, burgès.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Pere Llobet, és inseculat concordamen[t] 
mossèn Jacinto Armangau, burgès.

381r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Rafel de Masdemunt, és insiculat concordament 
mossèn Andreu Fabra, burgès de Perpinyà.
A xv de maig mdcxxxii, per mort del dit mossèn Andreu Fabra, és inseculat concordament 
mossèn Francesch Alsina, burgès de dita vila.

382r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Francesch Trinyach, és inseculat concorda-
ment misser Barthomeu Soler, qui ja estava inseculat en oydor real per dita vila.

383r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Andreu Reart, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mestre Francesch Planes, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit mestre Francesch Blanes, és insiculat concordament 
lo doctor misser Joseph Scuder.

384r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit misser Hierònym Soler, és insiculat concordament 
misser Jaume Maurís.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort de misser Jaume Mauri, és inseculat concordament lo doc-
tor misser Luys Ramon.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit misser Luys Ramon, és estat inseculat misser Diego 
Riu y de Cortit, burgès honrat, qui ja estava enseculat en oydor real per dita vila.

384v//  A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit micer Diego Riu y Cordit, és inseculat concordament 
mossèn Anton Pellisser y de Vilaplana, burgès honrat de dita vila.

385r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Onoffre Çabater, és inseculat concordament 
mossèn Joseph Soler y Coma, burgès.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joseph Soler y Coma, és inseculat concorda-
ment lo doctor Francisco Lot, qui ja estava inseculat en oydor real de dita vila.

386r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Antoni Seragut, és inseculat mossèn Gaspar 
Arnau Bosch.
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387r// Diputats reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxviii, per haver mudat de estament de seglar en ecclesiàstich lo dit mossèn 
Francesch Torrelles, és inseculat concordament mossèn Esteve Simon Jaubert, burgès.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Steve Simon Jaubert, és inseculat concorda-
ment misser Francesch Flos.

388r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxviii, per mort de dit mossèn Anthoni Miró, és inseculat concordement 
conforme lo nou redrés mossèn Francesch Fortunyó.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Francesch Fortunyó, és inseculat concorde-
ment mossèn Miquel Martí, qui ja estava inseculat en oydor real de dita ciutat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Miquel Martí, és estat inseculat lo doctor 
misser Francesch Monfort.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per haver mudat de estament lo dit micer Francesch Monfort de 
real a militar, és inseculat mossèn Joseph Llorens, qui ja estava inseculat en oydor real per dita 
ciutat.

389r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mestre Pau Astor, és enseculat concordament mossèn 
Antoni Miquel Miró.
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit misser Antoni Miquel Miró, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Miquel Astor.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit misser Miquel Astor, és inseculat concordament mos-
sèn Joan Pau Oller.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joan Pau Oller, és inseculat concordament 
misser Joseph Romeu y de Ferrer
A xv de juliol mdxxxxi, per desinsaculatió del dit misser Joseph Romeu y de Ferrer, vuy habi-
tant en Tortosa, feta en Brassos Generals tinguts a tres de novembre proppassat, és estat insicu-
lat mossèn Lluys Riba, domiciliat en la vila de Corbera, vegueria de Tortosa.

390r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Jaume Oriol, fou ensiculat concordament mos-
sèn Pere Andreu.
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit mossèn Pere Andreu, és inseculat concordament mis-
ser Francesch de Ona, doctor en drets.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit misser Francesch de Ona, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Francesch Monfort.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Francesch Monfort, és estat inseculat mossèn 
Miquel Garcia, mercader de Barcelona, natural de Arnes, vegueria de Tortosa.

391r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Raphael Torres, és insiculat segons forma del 
nou redrés concordament mossèn Hierònym Fuster.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en lo loch de dit mossèn Hierònym Fuster, que vacca en virtut de 
resolutió dels Brassos Generals tinguts a 3 de novembre 1640, és inseculat mossèn Pere Pau 
Oriol, ciutadà honrat de Barcelona, habitant en la vila de Flix.
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392r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Joseph Batista Xivellí, és inseculat concorda-
ment mossèn Pere Gil de Phederich.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Pere Gil de Phederich, és estat inseculat mos-
sèn Miquel Joan Urrea, qui ja era inseculat en oydor real.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Miquel Joan Urrea, és inseculat mossèn 
Diego Vilaseca, qui ja estava inseculat en oydor per dita ciutat.

393r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Francesch Astor, és inseculat concordament 
mossèn Matheu Casals, notari ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de mossèn Matheu Cassals, que vacca per resolutió feta en 
los Brassos Generals tinguts a 3 de novembre 1640, és enseculat mossèn Francesch Reverter, qui 
ja estava enseculat en oydor real de dita ciutat.

394r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit mossèn Mathià Joan Thomàs, segons forma del nou re-
drés és inseculat mossèn Pere Fuster, de Tortosa.
A xv de maig mdcxxviii, per mort de dit mossèn Pere Fuster, és insiculat concordament mos-
sèn Mathià Tarròs, mercader.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit Matià Tarròs, és inseculat concordament mossèn 
Francesch Lorens, qui ja estava inseculat en oydor real per la dita ciutat.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Francesch Lorens, és inseculat mossèn 
Francesch Oller, mercader, qui ja estava inseculat en oydor real per dita ciutat.

395r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Hierònym Marcella, és enseculat concordament 
mossèn Rafel Pasqual.
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Rafel Pasqual, és enseculat concordament 
mossèn Hierònym Sentís.
A xv de juliol mdcxx, per haver mudat de stament de real en militar lo dit mossèn Hierònim 
Sentís, és inseculat segons forma del nou redrés mossèn Pau Bosch.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit mossèn Pau Bosch, és insiculat concordament mos-
sèn Pere Joan Pagarolas.

395v//  A xv de juliol mdcxxxi, per desinsaculatió de dit mossèn Pere Joan Pagarolas, vuy habitant en 
Tortosa, feta en virtut de Brassos Generals tinguts a tres de novembre proppassat, és estat inse-
culat mossèn Onoffre Aguiló, qui estava inseculat en oydor real per la vegueria de Lleyda.
A xxviii de mars mdcxxxxv, per mort de dit mossèn Onoffre Aguiló, és estat enseculat concor-
dament mossèn Rafel Marser.

396r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit misser Andreu Ribelles, és insiculat concordament 
mossèn Pere Gil de Phederich.
A xv de maig mdcxxviiii, per desinsaculatió del dit Pere Gil de Federich, feta per deliberatió 
dels senyors deputats de xvi del mateix, és insiculat concordement mossèn Francesch Sbrí.
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A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Francesch Sbrí, és insiculat concordament 
mossèn Francesch Jacinto Ceverino Thomàs.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsaculatió del dit misser Francesch Jacinto Ceverino Thomàs, 
habitant vuy en dita ciutat de Tortosa, és estat inseculat mossèn Luys Claresvalls, mercader de 
Barcelona, natural de la vila de Horta.

397r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Jaume Cerveró, és ensiculat concordament 
misser Hierònym Garau.
A xv de maig mdcxxxi, per mudament de stament del dit misser Hierònym Grau, és insiculat 
concordement mossèn Pere Joan Fortunyó, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en virtut de Brassos Generals tinguts a 3 de novembre 1640, en 
lloch de dit mossèn Pere Joan Fortunyó, és estat enseculat mossèn Matià Mèlich, qui ja estava 
enseculat en oydor real.
A xxviii de mars mdcxxxxv, per mort de dit mossèn Matià March, és estat enseculat mossèn 
Joseph Pinyana, qui ja estava enseculat en oydor per dita ciutat.

398r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Sans, és ensiculat concordament mos-
sèn Joan Batista Oriol.
A xiiii de mars mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Joan Baptista Oriol, és enseculat concor-
dament misser Francesch Ramon Sans, doctor en drets, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desenseculatió de dit misser Francesch Ramon Sans, habitant en 
Tortosa, feta en virtut de deliberatió de Brassos Generals tinguts a tres de novembre proppassat, 
és estat inseculat misser Pau Puig, de Alguayre.

399r// Diputats reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Onoffre Rovira, és inseculat concordament 
mossèn Baltazar Oriol.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Balthezar Oriol, és inseculat concordament 
mossèn Martí de Avaria, qui ja era inseculat en oydor real de dita ciutat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsaculatió del dit Martí de Avaria, vuy habitant en Tortosa, 
feta en virtut de Brassos Generals tinguts a tres de novembre proppassat, [és] estat insiculat 
mossèn Joseph Antoni Folquer, notari de la vila de Xerta.

400r// Oydors de comptes de la ciutat de Barcelona reals
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit misser Jaume Regàs, és enseculat concordament mossèn 
Antoni Joan Cuberta, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit mossèn Antoni Joan Cuberta, és insiculat concorda-
ment segons forma del nou redrés misser Joseph Montaner.

400v//  A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit micer Joseph de Montaner, és ensaculat mossèn 
Jaume de Llobregat y Amell.

401r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit misser Francesch Gaell, és insiculat concordament 
mestre Francesch Uguet, doctor en medicina.
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A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment de oydor a deputat del dit mestre Francesch Hu-
guet, és estat insaculat lo doctor misser Francesch Vidal y Ros, ciutadà de Barcelona.

402r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mestre Hierònym Joan Roig de oydor en depu-
tat, és enseculat concordament mossèn Alexandre Çendra.
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Alexandre Cendra, és insiculat concordament 
misser Jaume Mir.
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit misser Jaume Mir de oydor en deputat, és 
insiculat concordament mestre Joan Castelló, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment del dit mestre Joan Castelló de oydor en deputat, 
és inseculat lo doctor misser Joseph Eva.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió del dit misser Joseph Eva de oydor en deputat, és estat 
enseculat mossèn Barthomeu Montràs, ciutadà honrat de Barcelona.

402v//  A xv de juliol mdcxxxxviii, per promoció del dit micer Joseph Evar de oydor en deputat, és 
enseculat mossèn Barthomeu Montràs, ciutadà honrat de Barcelona.

403r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Antoni Negrell, és ensiculat concordament 
misser Joan Pere Fontanella.
A xv de maig  mdcxxv, per transferiment del dit misser Joan Pere Fontanella, és inseculat se-
gons forma del nou redrés misser Francesch Millet.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit misser Francesch Millet, és inseculat misser Francisco 
Martí, menor.

403v//  A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció de dit micer Francesch Martí de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Joan Batista Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona.

404r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Gaspar Càrcer, és ensiculat mestre Vicens Bar- 
thomeu, doctor en medecina.
A xv de juliol mdcxxvi, per transferiment de dit mestre Vicens Bartomeu de oydor en militar, 
misser Pere Pau Miquel.
A xv de juliol mdcxxxxi, per transferiment de dit mestre Pere Pau Miquel de oydor a deputat, 
és estat insiculat misser Joseph Piella.

404v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment del dit misser Joseph Piella de oydor a deputat, 
és inseculat concordament misser Rafel Boffill.

405r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxviiii, per haver mudat de stament de real en noble, és insiculat concorda-
ment misser Phelip Joan Argila, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit misser Phelip Joan Argila de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament misser Hierònym Palmerola.

405v//  A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit misser Hierònym Palmerola de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Magí Florensa, ciutadà honrat de Barcelona.
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A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Magí Florença de oydor en deputat, és 
estat enseculat mossèn Dimas Çaffont, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Dimas Çaffont de oydor a depu-
tat, és inseculat mossèn Vicents Farriol.

406r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit misser Hierònym Puigvert, és insiculat concordament 
mossèn Miquel Móra, ciutadà.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Miquel Móra de oydor en deputat, és 
estat enseculat misser Christòphol Cornell, doctor en drets, ciutadà de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxviiii, per transferiment de dit misser Cristòphol Cornell de oydor a de-
putat, és enseculat concordament mossèn Joseph Massana, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Joseph Massana de oydor a depu-
tat, és enseculat concordament mestre Luys Brossa.

407r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Rafel Llaudes, és insiculat concordament mos-
sèn Lorens Ronís, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit mossèn Llorens de Rons de oydor a deputat, 
és inseculat concordament lo doctor misser Pau Benet Mas.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit doctor misser Pau Benet Mas, 
és inseculat concordament mossèn Francesch Sangenís, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit mossèn Francesch Sangenís de oydor a 
deputat, és ensaculat micer Joan Batista Pastor, fill de Francesch.

408r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per transferiment de dit mestre Joan Amat de oydor en diputat, és ense-
culat concordament misser Joan Ximenis.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit misser Joan Ximenis, és inseculat concordament lo 
doctor misser Domingo Ozona.

409r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxvii, per mort del dit misser Lluís Vidal, és inseculat concordement misser 
Juan Viver.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit misser Joan Viver, és insiculat concordament mos-
sèn Joan Francesch Ferreres.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit mossèn Joan Francesch Ferreres, és inseculat mossèn 
Ramon Roig, ciutadà honrat de Barcelona.

410r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit misser Fransesch Corts de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Hierònym de Navel.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Hierònym de Navell de oydor en 
deputat, és insiculat concordament misser Lluys Vich, ciutadà de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit misser Luys Vich, és insiculat concordement mossèn 
Joseph Morgades, ciutadà honrat de Barcelona.
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410v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort del dit mossèn Joseph Morgades, és inseculat concorda-
ment mossèn Antoni Bru, ciutadà honrat de Barcelona.

411r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Francesch Palau, és ensiculat concordament 
misser Miquel Carreres.
A xv de maig mdcxviii, per transferiment de dit misser Miquel Carreres de oydor en diputat, 
és inseculat concordament mestre Pere Llunes, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumptió del dit mestre Pere Llunes de oydor en deputat, és 
insiculat concordament mossèn Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Joseph de Urrea de oydor en depu-
tat, és estat inseculat concordament mossèn Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona.

412r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit Magí Grau, és insiculat segons forma del nou redrés 
concordement mossèn Vicens Magarola.
A xv de maig mdcxxxiii, per mudament de estament del dit mossèn Vicents Magarola de ciu-
tadà honrrat en noble, és inseculat concordament mossèn Joseph Móra, ciutadà honrat de 
Barcelona.
A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment de dit mossèn Joseph Móra de oydor en deputat, 
és inseculat lo doctor misser Aleix Tristany, ciutadà honrat de Barcelona.

412v//  A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció de dit micer Aleix Tristany de oydor real de la ciutat 
de Barcelona en deputat real de la ciutat de Leyda, és ensaculat mossèn Joseph Damians.

413r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Francesch Dalmau, és inseculat mossèn Jo-
seph Molins, ciutadà honrat de Barcelona.
A v de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Joseph Molins, és estat inseculat lo doctor 
misser Hierònym Thalavera, ciutadà de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Thalavera de oydor a deputat, és ensaculat 
micer Pere Antoni Serra.

414r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per transferiment de dit misser Luís Besturs en diputat, és ensiculat 
concordament misser Pere Antoni Vinyola.
A xv de maig mdcxxx, per transferiment del dit misser Pere Antoni Vinyola de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament misser Gili Rull.

414v//  A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit misser Gili Rull, és estat enseculat misser Steve 
Parrinet, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, en lloch del dit misser Steve Parrinet, desensiculat en virtut de sen-
tèntia feta per los magnífichs assessors de la present casa, és estat insiculat mossèn Balthezar 
Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona.
A xxx de janer mdcxxxxiii, en exequutió de la sentèntia de visita publicada a 14 de juny 1642 
sobre la querela número 33, fonch desenseculat per deliberatió dels senyors deputats mossèn 
Balthezar Càrcer y sota scriurer misser Steve Parrinet.
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A xv de maig mdcxxxxiii, en loch y por desensiculatió de dit misser Steve Parrinet en virtut de 
la provisió praechalendada, fonch insiculat mestre Miquel Vilanova.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Vilanera de oydor a deputat, és inseculat 
mossèn Joseph de Navel y Erill.

415r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit misser Jaume Rovira, fonch ensiculat concordament 
mossèn Montserrat Móra.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit Montserrat Móra, fonch insiculat concordament mos-
sèn Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Francesc Sala, és insiculat concordament mis-
ser Miquel Carreras, menor, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxvii, per transferiment del dit misser Miquel Carreras, menor, de oydor 
en deputat, és inseculat Raphael Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona.

416r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit misser Pere Güell, és estat enseculat concordament 
mossèn Raphael Vives, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit Raphael Vives, és inseculat concordament misser 
Bernat Enveja.
A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment de dit micer Bernat Enveja de oydor a deputat, és 
ensaculat micer Miquel del Munts.

417r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit mossèn Onoffre Palau, és inseculat concordament 
mossèn Christòphol Merser, mercader.

418r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Agustí Pexau, és inseculat concordament 
mossèn Joan Pau Bruniquer, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit mossèn Joan Pau Bruniquer de oydor a deputat, 
és estat enseculat mossèn Joseph Coromines.

419r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mestre Bernadí Romà Folquès, és enseculat concorda-
ment mossèn Pere Joan Grimosachs.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit mossèn Pere Joan Grimosachs de oydor en 
diputat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Jaume Joan Magarola.
A xv de maig mdcxxxiii, per mutatió de estament de ciutadà honrrat en noble del dit mossèn 
Jaume Joan Magarola, és inseculat concordament misser Narcís Peralta.
A xv de maig mdcxxxxviii, per promoció de dit micer Narcís Peralta de oydor a deputat, és 
inseculat mossèn Antoni Seguí y Capella.

420r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit misser Pere Font, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés misser Francesch Joan Magarola.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit misser Francesch Joan Magarola de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mestre Joan Martí, doctor en medicina.
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420v//  A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de dit mestre Joan Martí de oydor en deputat, és 
estat inseculat concordament mossèn Joseph Ximenis y de Monrrodon, ciutadà honrat de Bar-
celona.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment del mossèn Joseph Ximenis, és inseculat mossèn 
Luys Bataller, ciutadà.

421r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Fransesch Sala, és enseculat concordament mos-
sèn Onofre Ferran.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Onofre Ferran, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mestre Agostí Bruno, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumpció de dit mestre Agustí Bruno de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés lo doctor misser Gaspar Berart.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit misser Gaspar Berart de oydor a deputat,  
és estat enseculat mossèn Antich Servat, maior, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Antich Servat, és estat insiculat misser Ga-
briel Antoni Mostarós.
A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment de dit micer Gabriel Anoni Mostarós de oydor a 
deputat, és inseculat concordament mossèn Antich Servat.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort de dit mossèn Antich Servat, és inseculat mestre Joan 
Batista Borrell.

422r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment de dit misser Joan Batista Gori de oydor en deputat, 
és insiculat concordament lo doctor misser Francesch Aguiló, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxviii, per transferiment del dit misser Francesch Aguiló de oydor en de-
putat, és estat enseculat misser Simon Campana, doctor en drets ciutadà de Barcelona.
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit micer Simon Campana de oydor a deputat, és 
estat enseculat mossèn Francisco Móra y de Marymon.

423r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per mort del dit mossèn Francesch Salaverdenya, és insiculat concor-
dament misser Honofre Vila, maior.

424r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per mort del dit misser Bonaventura Martí, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mestre Bernat Mas, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumpció del dit mestre Bernat Mas a deputat, és estat insiculat 
mestre Diego Exarch.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mestre Diego Exarch, és inseculat concordament 
mestre Luys Móra.

424v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment de dit mestre Luys Móra de oydor a deputat, és 
enseculat misser Rafel Verges y Vich.

425r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxi, per mort de dit misser Pere Pineda, és insiculat concordament misser 
Francesch Pere Rubí.
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A xv de juliol mdcxxvi, per transferiment de dit misser Pere Rubí de oydor en deputat, fonch 
insiculat concordament mossèn Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Jaume Bru de oydor en deputat, és 
insiculat concordament misser Joseph Massó, ciutadà honrat.
A xv de maig mdcxxxiiii, per assumpció del dit misser Joseph Massó de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Francisco Vila, ciutadà honrat de 
Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxvi, per asumció del dit mossèn Francisco Vila, és enseculat concorda-
ment micer Joseph Pexau, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort de dit micer Joseph Pexau, és inseculat micer Gaspar 
Jorba.

426r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Jaume Sala, és ensiculat concordament misser 
Jaume Martí.
A xv de maig mdcxxxviiii, per transferiment de misser Jaume Martí de oydor a deputat, és 
estat inseculat concordament mossèn Magí Magarola, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Magí Magarola, és inseculat mossèn Jacinto 
Sala, ciutadà honrat de Barcelona, baró de Granera.

426v//  A xv de juliol mdcxxxxiii, en loch de dit Jacinto Sala, qui és estat desenseculat per provisió dels 
assessors del General feta a dotse del mateix, és estat inseculat concordament mossèn Balthezar 
Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Balthezar Càrcer, que vacca per provisió 
feta per los magnífichs assessors als 13 del corrent, és inseculat concordament mestre Joan An-
toni Escolà.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mestre Antoni Escolà, és inseculat mossèn Rafel 
Càrcer y Poals.

427r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxviii, per mort de dit mossèn Jaume Genovès, és inseculat concordament 
mossèn Gabriel Rius, vuy conseller de Barcelona.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Gabriel Rius, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Jaume Magarola, mercader.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort del dit mossèn Jaume Magarola, és insiculat concordament 
mossèn Francesch Ros, mercader.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Ros, és inseculat mossèn Pau Rossell, mercader.

428r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Pere Ferran, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Jaume Magrinyà, mercader.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit mossèn Jaume Magrinyà, és inseculat concorda-
ment mossèn Rafel Roure, mercader.

429r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Rafel Çafont, és enseculat concordament se-
gons forma del nou redrés Joachim Móra, doctor en medecina.
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A xv de maig mdcxxvii, per transferiment del dit mestre Joachim Móra de oydor en deputat 
real de la ciutat de Barcelona, és ensiculat concordament mossèn Pere Pau Riba, ciutadà honrat 
de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Pere Pau Riba, és inseculat concordament 
mestre Jordi Carrera.

430r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit misser Miquel Ximenis, és insiculat concordament 
mossèn Ramon Barthomeu Boxadors, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment del dit mossèn Ramon Barthomeu Boxadors de 
oydor en deputat, és insiculat concordament mestre Joan Pau March y Jalpí.

430v//  A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment del dit mestre Joan Pau March y Jalpí, de oydor a 
deputat, és inseculat lo doctor micer Francesch Llunes.

431r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment de dit mossèn Bertran Dezvalls de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament misser Jacinto Fàbregues, ciutadà.

432r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxvii, per mort de dit mossèn Miquel Bertran, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Pau Amargós, mercader.
A xv de maig mdcxxi, per mort de dit mossèn Pau Amargós, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Pau Albaret, mercader.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Pau Albaret, és inseculat concordament 
mossèn Narcís Feliu, mercader de Barcelona.

433r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxiii, per mort de dit mossèn Gaspar Gabriel Càrçer, és inseculat concorda-
ment mossèn Joan Àngel Montargull.
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment del dit mossèn Joan Àngell Montargull de oydor en 
deputat, és insiculat concordament misser Francesch Claris.
A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment del dit misser Francesch Claris de oydor a deputat, 
és estat inseculat misser Francesch Font, natural de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit misser Francesch Font, és inseculat concordament 
misser Joan Metge.
A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment del dit misser Joan Metge de oydor en deputat, és 
inseculat mestre Agustí Calvet.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit mestre Agustí Calvet, és inseculat lo doctor micer 
Steve Bruniquer, ciutadà honrat.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit micer Steve Bruniquer, és estat enseculat lo doctor micer 
Francesch Lauger.

434r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit misser Aguiló, és insiculat concordament mestre 
Francesch Gimbert.
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435r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit mossèn Bartomeu Sala, és insiculat concordament lo 
doctor misser Narcís Mir.

436r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit misser Bernat Sala a deputat, és estat inseculat 
mossèn Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mossèn Jaume Damians, és estat inseculat mossèn 
Joseph Tries, ciutadà honrat de Barcelona.

436v//  A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de dit mossèn Joseph Tries de oydor en deputat, 
és estat inseculat mossèn Hierònym Romeu, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit mossèn Hierònym Romeu de oydor a deputat, és 
estat ensaculat mossèn Joseph Regàs.

437r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxviii, per transferiment de dit misser Vicens Hortolà de oydor en deputat, 
és inseculat concordament misser Francesch Pere Montallà.
A xv de maig mdcxxxi, per mort del dit misser Francesch Pere Montallà, és insiculat concor-
dament mossèn Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxiiii, per promotió del dit mossèn Ramon Romeu de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Galceran Nebot, ciutadà honrat 
de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Galceran Nebot, és inseculat micer Benet 
Managat y Montagut.

438r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxi, per mudament de stament del dit misser Joan Magarola, és insiculat 
concordament mossèn Francesch Masdéu y Canyet, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Francesch Masdéu y Canyet, és estat ense-
culat mosser Joseph Vinyals, doctor en drets, ciutadà de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinciculatió del dit misser Joseph Vinyals feta ab pública crida, 
és inseculat mestre Francesch Matheu, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxxvi, per promoció del dit mestre Francesch Matheu de oydor a deputat, 
és inseculat concordament mossèn Steve Fornells, ciutadà honrat de Barcelona.

439r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mestre Gervasi Gori, és inseculat concordament mis-
ser Francesch Vidal.

439v//  A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Francesch Vidal de oydor a de-
putat, és inseculat concordament mossèn Pau Rius y de Mar y Mon.
A xv de juliol mdcl, per transferiment del dit mossèn Pau Rius y de Marymon de oydor a de-
putat, és enseculat mossèn Francesch Fitor.

440r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Raphael Bals, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Epifanio Coll.
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A xv de maig mdcxxxx, per assumpció del dit misser Epifanio Coll de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Joan Batista Codina, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch del dit mossèn Joan Batista Codina, que vacca per provisió 
feta per los magnífichs assessors del General a 13 de corrent, és inseculat concordament micer 
Steve Virgili.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort de dit micer Steve Virgili, és inseculat micer Luys Ferrer.

441r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxviiii, per mort de dit misser Francesch Nogués, és insiculat concordament 
mossèn Francesch Càrcer, ciutadà.
A xv de maig mdcxxiiii, per promotió del dit mossèn Francesch Càrçer de oydor en deputat, 
és inseculat concordament mossèn Antoni Càrçer, ciutedà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit mossèn Antoni Càrcer de oydor en deputat, 
és inseculat concordament misser Benet Ginabreda.
A xv de juliol mdcxxxxvii, en lloch de dit doctor Ginebreda, que vacca per provisió dels asses-
sors del dit present, per haver mudat de estament de real a militar, és inseculat micer Magí Pozo.

442r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Joan Pla, és inseculat concordament misser 
Joseph Gaspar Company, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mestre Joseph Gaspar Company, lo doctor 
misser Pere Joan Rossell.
A xv de juliol mdcl, per haver mudat de estament lo dit micer Pere Joan Rossell de real a noble, 
és estat enseculat micer Antoni Balle y Axada.

443r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Antoni Gori, fonch ensiculat concordament 
mossèn Jaume Font, menor, mercader.
A xv de maig mdcxviiii, per mort del dit mossèn Jaume Font, menor, és insiculat concorda-
ment mossèn Melchior Pagès, mercader.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Melchior Pagès, mercader, és inseculat con-
cordament mossèn Baldiri Miquel Sovias, mercader.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mossèn Baldiri Miquel Sovias, és inseculat concor-
dament mossèn Ramon Roger, mercader.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Ramon Roger, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors als 13 del present mes, és inseculat concordament mossèn Fran-
cesch Roca, mercader.

444r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxii, per transferiment del dit misser Hierònym Astor de oydor en deputat, 
és insiculat segons forma del nou redrés mossèn Nicholau Bonet, ciutadà honrat de Barce- 
lona.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Nicholau Bonet de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament misser Jacinto Casanoves y Creus.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit misser Jacinto Casanoves y Creus, és estat ensecu-
lat concordament misser Joseph Ferrer.
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A xv de maig mdcxxxxvi, per mort de dit micer Joseph Ferrer, és estat inseculat concordament 
micer Pere Pineda, fill de Francesch Benet Pineda, quòndam mercader.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit micer Pere Pineda, és estat enseculat micer Jaume Bus-
quets.

445r// Oydors reals de la ciutat de Barcelona
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit mossèn Bernat Corts, és insiculat concordament mos-
sèn Salvi Rocafort, mercader.
A xv de maig mdcxxxviiii, per mort del dit mossèn Salvi Rocafort, és estat enseculat concor-
dament mossèn Christòphol Sangenís, mercader.

446r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit misser Francesch Bafart de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Francesch Gavàs, ciutadà de Leyda.
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit mossèn Francesch Gavàs, és insiculat concordament 
mossèn Joseph Guiu, ciutadà honrat de Leyda.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Joseph Guiu, és estat en estat [sic] enseculat 
mestre Joseph Ardió, doctor en medicina, ciutadà de Leyda.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Ardió de oydor a deputat, és enseculat 
mossèn Ramon Ferrer.

447r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de juliol mdcxxxv, per mort del dit misser Joan Hierònym Canet, és insiculat concorda-
ment misser Joan Batista Canet.
A xv de maig mdcxxxxvi, per promotió de dit micer Joan Batista Canet de oydor a deputat, és 
inseculat concordament mossèn Joan Hierònym Roig, ciutadà honrrat de Leyda.

448r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit misser Francesch Joan Ferrer, és inseculat concorda-
ment misser Pere Joan Çanou.

449r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit misser Bernabé Berenguer, fonc insiclat concordament 
mossèn Mathià Çabata.
A xv de maig mdcxxxxv, per haver mudat de estament lo dit mossèn Matià Çabata de ciutadà 
en ecclesiàstich, és inseculat micer Joseph Miranda.

450r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Joan Batista Monjo de oydor en depu-
tat, és enseculat concordament misser Joseph Fransesch Massaguer.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit misser Joseph Massaguer, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Raphael Biosca.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit misser Raphael Biosca, és inseculat mossèn Batista 
Domingo Valls, ciutadà honrat de Leyda.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Batista Domingo Valls, és estat inseculat 
mossèn Onoffre Anglasill, habitant en Lleyda.
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450v//  A xv de juliol mdcxxxxiiii, per mort de dit mossèn Onoffre Anglasill, és enseculat mossèn 
Francesch Florent, ciutadà honrrat de Leyda.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Francesch Florent, que vacca per provisió 
feta per los magnífichs assessors del General a 13 del corrent, és inseculat concordament mestre 
Antoni Novell.

451r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Hierònym Montsó, és enseculat concordament 
mossèn Josep Frexanet.
A xviii de mars mdcxviii, per mort del dit misser Joseph Frexanet, és inseculat concordament 
mestre Jaume Vilamajor, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment de dit mestre Jaume Vilamajor de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament mestre Pere Gavàs, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment de dit mestre Pere Gavàs de oydor a deputat, és 
inseculat lo doctor micer Joseph Rull.

452r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de juliol mdcxx, per mort de dit Tarragó, és insiculat segons la forma del nou redrés mos-
sèn Onofre Aguiló.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió del dit mossèn Onoffre Aguiló de oydor a deputat, és 
estat inseculat mossèn Joseph Melianta, natural y ciutadà honrat de Lleyda.
A xv de maig mdcxxxxvi, en lo loch de dit mossèn Joseph Melianta, que vacca per provisió feta 
per los magnífichs assessors als 13 del corrent, és inseculat concordament lo doctor micer An-
ton Pons, ciutadà de dita ciutat.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit micer Anton Pons, és ensaculat micer Emanuel 
Tarr[a]gó.

453r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxviiii, per transferiment de dit misser Alexandre Calaf y de Soldevila de 
oydor en deputat, és insiculat concordament mossèn Francesch Frexenet.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Frexanet de oydor en depu-
tat, és insiculat concordament segons forma del nou redrés misser Joseph Vilaplana.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort de dit micer Joseph Vilaplana, és inseculat mestre Francesch 
Soler.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mestre Francesch Soler, és inseculat micer Pere 
Pineda y Reart.

454r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Fransesch Guiu, és enseculat concordament 
mossèn Montserrat Castelló.
A xv de juliol mdcl, per mort de dit mossèn Montferrat Castelló, és estat enseculat mossèn 
Hierònym Corrià y de Arenys.

455r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit mestre Francesch Ferrer de oydor en deputat, 
fonch insiculat concordament mestre Melchior Ferrer.
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A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit mestre Melchior Ferrer, és inseculat micer Batista 
Ramon Pastor.

456r// Oydors reals de la ciutat de Leyda
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit misser Hierònym Pau Salla, és inseculat concorda-
ment mestre Matheu Marcoval.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Marcoval de oydor a deputat, és inseculat 
micer Joan Gassió.

457r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Joan Clapès, és estat inseculat mossèn Fran-
cesch Martí, mercader.

458r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxiiii, per transferiment de dit mossèn Joan Rafel Ferrer de oydor en deputat, 
és ensiculat concordament misser Pau Scura.
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de misser Pau Scura de oydor en deputat, és insiculat 
segons forma del nou redrés mossèn Anthoni Axada.
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit mossèn Antoni Axada de oydor en deputat,  
és insiculat concordament mossèn Pere Prats, ciutadà honrat de Gerona.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Pere Prats de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Rafel Vivet, ciutadà.

458v//  A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit misser Raphael Vivet de oydor a deputat, és in-
seculat concordament mossèn Salvador Balle, ciutadà honrat de Gerona.
A xv de maig mdcxxxxii, per haver mudat de stament dit mossèn Salvador Balle de real en 
noble, és estat inseculat mossèn Ignasi Prats, ciutadà de Gerona.

459r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit mossèn Yvo Ornós de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Rafel Cerdà.
A xv de juliol, per haver mudat de estament de real en militar lo dit mossèn Rafel de Çerdà,  
és estat enseculat micer Joan Batista Moret.

460r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Ferrer, és ensiculat concordament mis-
ser Narcís Fontanet.
A xv de maig mdcxxii, per transferiment de dit mossèn Narsís Fontanet de oydor en deputat, 
és insiculat concordament segons forma del nou redreç mossèn Hierònym Axada, ciutadà hon-
rat de Gerona.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Hierònym Axada, és inseculat concordament 
lo doctor misser Hierònym Codina.
A xv de maig de dcxxxxvi, per promoció de dit mossèn Hierònym Codina a deputat, insacu-
laren concordament micer Francesch Pont y Lombart, ciutadà honrrat de dita ciutat.

461r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Miquel Abrich y Cahors, és insiculat concorda-
ment mossèn Rafel Raset y Trullàs.
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A xv de maig mdcxxxiii, per mudament de estament de real en militar del dit mossèn Rafel 
Raset y Trullàs, és inseculat concordament mossèn Joan Balle, ciutadà de Gerona.

462r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Serdà, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Hierònym Masdéu.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Hierònym Masdéu, és inseculat mossèn 
Balthezar Soler, ciutadà honrat de Gerona.

463r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit mossèn Pere Galí, notari, és inseculat concordement 
mossèn Llorens Font, mercader.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Llorens Font, és estat inseculat mossèn Jo-
seph Font.

464r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment de dit mossèn Hierònym Vedruna de oydor a de-
putat, és inseculat mossèn Joan Batista Vedruna.

465r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Pere Orsí, és ensiculat concordament mossèn 
Jaume Lledó, mercader.
A xv de maig mdcxv, per mort de dit mossèn Jaume Lledó, és ensiculat concordament mossèn 
Salvador Jutglar, mercader.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Salvador Jutglar, és estat inseculat concorda-
ment lo doctor misser Jaume Torrent.
A xv de maig mdcxxxxv, per haver mudat de estament lo dit doctor micer Jaume Torrent, de 
mercader en ciutadà honrrat, és inseculat mossèn Balthezar Bassa, mercader de dita ciutat.

466r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Hierònym Raset, fonch insiculat concorda-
ment mossèn Yvo Hornós, menor.
A xv de maig mdcxxxx, per haver mudat de estament lo dit mossèn Yvo Hornós, menor, de 
ciutadà a militar, és estat inseculat concordament mestre Raphael Campolier.
A xv de maig mdcxxxxviii, per haver mudat de estament de secular en ecclesiàstich lo dit mes-
tre Rafel Campolier, és inseculat mossèn Sebastià Sala y Oliveres, de Pontós.

467r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxv, per haver mudat de stament lo dit mossèn Rafel Cerdà de mercader en 
ciutedà, és ensiculat concordament mossèn Benet Anglasell, mercader.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit mossèn Benet Anglasell, és estat inseculat mossèn 
Francesch Burguès, mercader de Gerona.

468r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Sebastià Bosch de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mestre Sagimon Coll, doctor en medecina.
A xv de juliol mdcxvii, per lo lloch de oydor real de la ciutat de Gerona, que vaca per ser estat 
desenseculat lo doctor Sagimon Coll ab sentèntia feta de consell dels magnífichs assessors del 
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General als xiiii del mes de juny proppassat, los senyors deputats y oydors anomenen concor-
dament segons forma del nou redrés mossèn Ramon Fontanet, ciutedà de Gerona.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit mossèn Ramon Fontanet, és inseculat concorda-
ment mossèn Rafel de Belloch.

469r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Joan Bas de oydor en deputat, és en-
seculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Rafel Prats.
A xv de maig mdcxxii, per mort de dit mossèn Raphael Prats, fonch insiculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Jacinto Camps, ciutedà de Gerona.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit misser Jacinto Camps, és inseculat concordament 
mossèn Joan Pau Perpinyà, ciutadà honrat de Barcelona y Gerona.
A xv de maig mdcxxxxii, per transferiment de dit mossèn Joan Pau Perpinyà de oydor a depu-
tat, és estat inseculat misser Balthezar Soler, ciutadà honrat de dita ciutat.

470r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit misser Hierònym Sagrera, és ensiculat concordament 
mossèn Joan Rafel Bas.
A xviiii de mars mdcxviiii, per haver mudat de estament de real en militar lo dit mossèn Juan 
Raffel Bas, és inseculat concordament mossèn Ramon de Bell Loch.
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Ramon de Balloch, és insiculat concordament 
segons forma del nou redreç misser Narcís Valencas.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit misser Narcís Valencas, és estat enseculat mossèn 
Sebastià Sardà, ciutadà honrat de Gerona.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Sebastià Serdà, és inseculat concordament lo 
doctor misser Francesch Marsal.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit doctor micer Francesch Marsal, és inseculat concor-
dament mossèn Miquel Balle, de Flassà.

471r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Miquel Joan Çavarres de oydor en de-
putat, és enseculat concordament misser Miquel Vives.
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de dit mossèn Miquel Vives de oydor en deputat, és 
segons forma del nou redrés insiculat mossèn Bernat Valencas.

471v//  A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Bernat Valancas de oydor en depu-
tat, és inseculat concordament mossèn Joan Vives, ciutadà de Gerona.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Joan Vives de oydor a deputat, és 
inseculat concordament mossèn Bernat Campolier.
A xv de maig mdcxxxxv, per mort del dit mossèn Bernat Campolier, és inseculat mossèn Jo-
seph Albert.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Joseph Albert, és inseculat concordament 
mossèn Galceran Masdéu, ciutadà honrat de dita ciutat.

472r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Francesch Ferrer Bas, és ensiculat concordament 
mossèn Agostí Çavarres.
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A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Agustí Çavarres, és inseculat concordament 
mossèn Hierònym Ferrer, ciutadà de dita ciutat.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Hierònym Ferrer, és inseculat mossèn Fran-
cesch Roca, ciutadà honrrat de Gerona.
A xv de juliol mdcl, per mort del dit mossèn Francesch Roca, és estat enseculat lo doctor micer 
Joseph Jutglar.

473r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Francesch Vivet, és insiculat concordement se-
gons forma del nou redrés mossèn Antoni Axada, menor.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Antoni Axada, és inseculat concordament 
mossèn Pere Axada, ciutadà de Gerona.
A xv de maig mdcxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Pere Axada de oydor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Miquel Serdà, ciutadà honrat de Gerona.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Miquel Cerdà de oydor a deputat, 
és enseculat concordament mossèn Joseph Cerdà.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Josep Cerdà, és inseculat concordament 
micer Jaume Torrent, ciutadà honrrat de dita ciutat.

474r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xviii de mars mdcxviii, per mort del dit mossèn Jaume Gual, és inseculat concordament 
mossèn Raffel Camps, mercader.

475r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Hierònym Costa, és enseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Joan Garra, mercader.
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit mossèn Joan Garra, és insiculat concordament mos-
sèn Pere Vicens Sayz, mercader.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit Pere Vicents Sayz, és inseculat concordament mossèn 
Jaume Camps, mercader de Gerona.

476r// Oydors reals de la ciutat de Gerona
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit misser Miquel Abrich, fonch ensiculat concordament 
mossèn Pere Balle.
A xviii de mars mdcxviiii, per mort del dit Pere Balle, és inseculat concordement mossèn Sal-
vador Balle, son fill.
A xv de maig mdcxxiii, per promotió de dit Salvador Balle de oydor en deputat, és inseculat 
concordament mossèn Rafel Prats.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió del dit mossèn Rafel Prats, és estat enseculat misser 
Hierònym Fàbregues, doctor en drets, ciutadà de Gerona.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Fabregues de oydor a deputat, és inseculat 
micer Gispert Folcrà, ciutadà honrat.

477r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Grau Llobera, és inseculat concordament 
misser Antoni Guerau.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   434 20/03/15   09:07



 transcripció dels llibres originals 435

A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit misser Antoni Guerau, és inseculat concordament 
mestre Francesch Cunill.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mestre Francesch Cunill, és estat inseculat mossèn 
Antoni Duran, burgès de Perpinyà.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Antoni Duran, és inseculat concordament 
mossèn Francesch Camps, burgès de dita vila.

478r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxv, per transferiment de dit Galderich Terrena de oydor en deputat, és in-
siculat concordament segons forma del nou redrés misser Jaume Maurís, burgès.
A xv de juliol mdcxxviiii per transferiment del dit misser Jaume Maurís de oydor en deputat, 
és insiculat concordament misser Jaume de la Marca.
A xv de maig mdcxxxi, per transferiment del dit misser Jaume de la Marca de oydor en depu-
tat, és insiculat concordament lo doctor misser Jaume Taix.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit misser Jaume Taix, és inseculat concordament mos-
sèn Onoffre Llobet, burgès.
A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit mossèn Onofre Llobet de oydor a deputat, és estat 
enseculat mossèn Eudalt Pi, burgès de Perpinyà.

479r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit misser Christòphol Domènech, és inseculat concor-
dament mossèn Bernat Ferrer, burgès de dita vila.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per transferiment de dit Ferrer de oydor a deputat, és inseculat 
mossèn Rafel Boldó, burgès.

480r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxiiii, per haver mudat de stament de mercader a burgès dit Antoni Riu, és 
ensiculat concordament mossèn Antich Llot, mercader.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Antich Llot, és insiculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Hierònym Arles y Carrera, mercader.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Hierònym Arles y Carreras, és inseculat con-
cordament mossèn Agustí Oriola, mercader.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desensiculatió del dit Agustí Oriola, <feta> per deliberatió dels 
Brassos feta a 3 de novembre proppassat, és estat inseculat mossèn Joseph Pasqual, mercader de 
Perpinyà.

481r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxii, per transferiment del dit misser Francesch Planes de oydor en deputat, 
fonch insiculat concordament segons forma del nou redrés misser Antoni Ferrer, doctor en 
drets de dita vila.
A xv de juliol mdcxxxxvii, per mort del dit Antoni Ferrer, és inseculat mossèn Montalt y de 
Riu, burgès.

482r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mestre Francesch Guillemí, és ensiculat concordament 
mossèn Antoni Alsina, burgès.
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Al primer de octubre mdcxviiii, per mort del dit mossèn Anthoni Alzina, és insiculat concor-
dament mossèn Gabriel Sardà, burgès de dita vila.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Gabriel Serdà, és inseculat concordament 
mossèn Raphael de la Trinxeria, de Prats de Molló, burgès de Perpinyà.

483r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxv, per mort de dit misser Jaume Puigmijà, és ensiculat concordament misser 
Esteve Bonsoms.
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit misser Esteve Bonshoms, és insiculat concordament 
mossèn Raphael Ribes y de Riu, burgès.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Rafel Ribes y de Riu, és estat enseculat mes-
tre Joan Salell, doctor en medicina, populat en Perpinyà.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort de dit mestre Joan Salell, és inseculat concordament misser 
Honorat Oliver.

484r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Luís Baget, és ensiculat concordament mossèn 
Fransesch Ivallar.
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit mossèn Francesch Ivallar de oydor en deputat, 
és enseculat concordament mossèn Joan Pere Alsina, burgès.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Joan Pere Alsina, és inseculat concordament 
misser Hierònym Roig.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit misser Hierònym Roig, és inseculat concordament lo 
doctor misser Honorat Pujol, burgès de Perpinyà.

485r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxi, per mort de dit misser Montserrat Ramon, és insiculat concordament 
misser Francesch Llot.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor en deputat del dit misser Francesch Llot, és 
inseculat concordament lo doctor misser Francesch Oliver.
A xv de juliol mdcl, per transferiment de dit micer Francisco Oliver de oydor a deputat, és estat 
enseculat mossèn Agustí Mascó, burgès de Perpinyà.

486r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mestre Lluys Salell, és inseculat concordament mos-
sèn Jaume Teixidor, burgès.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Jaume Teixidor, és inseculat lo doctor misser 
Rafel Arles, de la vila de Perpinyà.

486v//  A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment del dit misser Rafel Arles de oydor en deputat, és 
inseculat mossèn Miquel Ferinós, burgès de Perpinyà.

487r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxii, per transferiment de dit misser Rafel Jolí de oydor en deputat, és insi-
culat concordament segons forma del nou redrés misser Miquel Antigó.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit misser Miquel Antigó, és insiculat concordement mis-
ser Andreu Morer.
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A xv de juliol mdcxxxvii, per mort de dit Morer, és inseculat mossèn Francisco Texidor,  
burgès.

488r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxviiii, per mort de dit misser Jaume Lluirals, és insiculat concordament 
mossèn Jaume Badaula, mercader.
A xv de juliol mdcxxxviii, per promotió de dit mossèn Jaume Badaula (fet burgès de Perpi-
nyà) de oydor a deputat, és estat enseculat mossèn Miquel Hierònym Esprer, mercader de 
Perpinyà.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit mossèn Miquel Hierònym Esprer, que vacca per 
haver mudat de estament //488v// de mercader en burgès, és enseculat mossèn Francesch Beda, 
mercader de dita vila.

489r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxiiii, per mort de dit mossèn Miquel Compta, és inseculat concordament 
misser Francesch Maurís, burgès.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit misser Francesch Maurís de oydor en deputat, 
és insiculat concordament segons forma del nou redrés misser Onofre Compter.
A xv de maig mdcxxx, per transferiment del dit misser Onofre Compter de oydor en deputat, 
és insiculat concordement mossèn Joseph Balle.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Joseph Balles, és inseculat concordament 
mossèn Francesch de Pellisser y Vilaplana.
A xv de maig mdcxxxxii, per promotió de dit mossèn Francesch de Pellisser de oydor a depu-
tat, és estat inseculat lo doctor Joseph Balaguer, burgès de Perpinyà.

490r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Barthomeu Piquer, és ensiculat concordament 
mossèn Onofre Vallespir, mercader.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort dell dit mossèn Onofre Vall[es]pir, és inseculat concorda-
ment mossèn Joan Cornell, mercader de dita vila.

491r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxxviii, per mort de dit mossèn Luys Bonhost, és estat enseculat mossèn 
Jacinto Ham, burgès de Perpinyà.

492r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxiiii, per haver mudat de stament lo dit mossèn Fransesch Carles, és ensicu-
lat concordament mossèn Rafel Pellisser, mercader.

493r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxv, per transferiment del dit mossèn Pere Llobet de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Gaspar Pi, burgès.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Gaspar Pi de oydor en deputat, és 
inseculat concordament mossèn Rafel Puignau, burgès.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Raphael Puignau, és inseculat concordament 
mossèn Joan Lasus, menor, burgès de Perpinyà.
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494r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxv, per mort de dit mossèn Francesch Coronat, és insiculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Carlos Vila, burgès.
A xv de maig mdcxxxiiii, per mort del dit mossèn Carlos Vila, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés misser Barthomeu Soler.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit misser Barthomeu Soler de oydor en deputat, és 
inseculat concordament misser Diego Riu y Cortit, burgès honrat de Perpinyà.

494v//  A xv de juliol mdcxxxxi, per assumpció del dit mossèn Diego Riu y Cortit a deputat, és estat 
inseculat mossèn Antonino Garau.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Antonio Garau de oydor a de-
putat, és inseculat mossèn Francisco Ham.

495r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxxi, per transferiment del dit misser Joseph Ramon en deputat, és insiculat 
concordament misser Jaume Manalt.
A xv de maig mdcxxiiii, per mort de dit misser Jaume Manalt, és inseculat concordament mis-
ser Jaume Coronat.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit misser Jaume Coronat de oydor en deputat, 
és inseculat concordament Thomàs Raych, doctor en medicina.
A xv de juliol mdcxxxv, per transferiment del dit mestre Thomàs Raych de oydor en deputat, 
és inseculat concordamet mossèn Antoni Generes, burgès de Perpinyà.
A xv de maig mdcxxxviiii, per transferiment de dit mossèn Antoni Generes de oydor a depu-
tat, és inseculat concordament mossèn Joseph Soler y Malars.
A xv de maig mdcxxxxvi, en loch y per haver mudat de estament lo dit mossèn Joseph Soler de 
secular en ecclesiàstich, és inseculat concordament mossèn Francesch Reart y de Taquí.

496r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Hierònym Bosch, és enseculat concordament 
mossèn Pau Tallalocas, mercader.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Pau Tallaloques, és insiculat concorda- 
ment segons forma del nou redrés mossèn Llorens Baster, mercader.

496v//  A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Llorens Baster, és inseculat concordament 
mossèn Miquel Pellicer, mercader de dita vila.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Miquel Pellisser, és inseculat concorda- 
ment mossèn Joan Llutir, mercader de Perpinyà.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit mossèn Joan Llutir, és inseculat concordament mossèn 
Raphael Vallespir, mercader.

497r// Oydors reals de la vila de Perpinyà
A xv de juliol mdcxxvi, per mort de dit mossèn Miquel Quintana, fonc insiculat concorda-
ment misser Lluys Ramon.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit misser Luys Ramon de oydor a deputat, és 
inseculat concordament mestre Joan Saldoni Bonet.
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498r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxx, per transferiment de dit mossèn Pau Bosch de oydor en deputat, és insi-
culat segons forma del nou redrés mossèn Francesch Esbrí.
A xv de juliol mdcxxviiii, per transferiment de dit mossèn Francesch Sbrí de oydor en deputat, 
és insiculat concordament mossèn Pere Gil de Federich.
A xv de maig mdcxxxvi, per transferiment del dit mossèn Pere Gil de Phederich de oydor en 
deputat, és inseculat concordament mossèn Magí Alberni.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Magí Alberni, és inseculat mossèn Joseph 
Morera, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort del dit misser Joseph Morera, és inseculat misser Antoni 
Font, natural de Tortosa, habitant en la vila de Gandeza.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit misser Antoni Font, és inseculat concordament lo 
doctor misser Joan Solà.

498v//  A xv de maig mdcxxxxviiii, per haver mudat de estament lo dit doctor micer Joan Solà de real 
a militar, és insculat mossèn Jaume Gastalt.

499r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxiiii, per mort del dit mossèn Miquel Dionís de Bellí, és inseculat concor-
dament mossèn Hierònim Fuster, ciutedà de Tortosa.
A xv de maig mdcxxv, per transferiment del dit misser Hierònim Fuster de oydor en deputat, 
és insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Martí de Avaria.
A xv de maig mdcxxxx, per assumptió del dit Martí de Avaria de oydor a deputat, és inseculat 
concordament mossèn Matheu Duran.
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Matheu Duran, és estat inseculat mossèn 
Joseph Martorell, notari de Lleyda.
A xv de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit Martorell, que vacca per provisió de assessors de 13 
del corrent, és inseculat mossèn Jaume Guitart.

500r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxviii, per mort del dit mossèn Jaume Pinyana, és inseculat concordement 
misser Pere Segura.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit misser Pere Segura, és inseculat concordament mos-
sèn Miquel Juan Gurrea.
A xv de juliol mdcxxxxi, per assumptió de dit mossèn Miquel Joan Gurrea, és estat inseculat 
mossèn Matià Mèlich, ciutadà honrat de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxiiii per transferiment de dit mossèn Matià Mèlich de oydor a deputat, 
és enseculat mossèn Joseph Moix.

501r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxvii, per mort del dit Andreu Mir de Talarn, és insiculat concordament 
mossèn Baltazar Oriol, ciutadà honrat de Tortosa.
A xv de maig mdcxxxiiii, per transferiment del dit mossèn Baltazar Oriol de oydor en deputat, 
és inseculat concordament mossèn Francesch Pasqual, ciutadà.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit mossèn Francesch Pascual, és inseculat concordament 
misser Pere Joan Miravall, ciutadà de Tortosa.
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A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsiculatió del dit misser Pere Joan Miravall, feta en Brassos 
Generals tinguts a tres de novembre propassat per habitar ell en Tortosa, és estat insiculat mos-
sèn Francesch Lorens, ciutadà de Tortosa habitant en Benifallet.
A xv de maig mdcxxxxiii, per transferiment de mossèn Francesch Lorens de oydor en deputat, 
és inseculat concordament mossèn Joseph Lorens.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Joseph Lorens de oydor a depu-
tat, és inseculat mossèn Hierònym Pinyana, natural de dita ciutat.

502r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxvi, per transferiment de dit mossèn Rafel Pasqual de oydor en deputat, és 
enseculat concordament mossèn Miquel Martí.

502v//  A xv de maig mdcxxxx, per assumptió de oydor a deputat del dit mossèn Miquel Martí, és 
insiculat concordament misser Joseph Andreu.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsaculatió del dit misser Joseph Andreu, vuy habitant en 
Tortosa, feta en virtut de Brassos Generals a tres de novembre propassat, és estat inseculat mis-
ser Joseph Monlleó, habitant en la vila de Flix.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per haver mudat de estament lo dit misser Joseph Monlleó, de real 
a militar, és inseculat mossèn Pere Joan Fortunyó.

503r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Joan Batista Oriol, és ensiculat concordament 
mossèn Blay Gil de Federich.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Blay de Federich, és inseculat concordament 
segons forma del nou redrés misser Luys Torres.
A xv de maig mdcxxxx, per mort del dit misser Luys Torres, és inseculat concordament mos-
sèn Pau de Rossès, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinciculatió del dit mossèn Pau de Rossès, habitant dins la ciu-
tat de Tortosa, feta en virtut de deliberatió de Brassos Generals tinguts a 3 de novembre propas-
sat, és estat inseculat mossèn Francesch Reverter, notari de Barcelona.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, per transferiment de dit mossèn Francesch Reverter de oydor a 
deputat, és enseculat mossèn Joseph Cervera.

504r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxvii, per transferiment del dit mossèn Hierònym Sentís, és enseculat concor-
dament segons forma del nou redrés misser Fransesch Forcadell.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinciculatió del dit misser Francesch Forcadell feta en virtut de 
deliberatió de Brassos Generals a 3 de novembre proppassat per habitar en Tortosa, és estat 
inseculat mossèn Joseph Pinyana.

504v//  A xv de maig mdcxxxxv, per transferiment de dit mossèn Jseph Pinyana de oydor en deputat, 
és inseculat mossèn Diego Vilaseca.
A xv de maig mdcxxxxviii, per transferiment del dit mossèn Diego Vilaseca de oydor a depu-
tat, és inseculat mossèn Francesch Oller, mercader.
A xv de maig mdcxxxxviiii, per transferiment del dit mossèn Francesch Oller de oydor a de-
putat, és inseculat mossèn Joseph Torredà, mercader de dita ciutat.
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505r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Agostí Montanyes, és ensiculat concordament 
mossèn Batista Ferrer.
A xv de juliol mdcxxxviii, per mort del dit mossèn Batista Ferrer, és estat enseculat misser 
Agustí Joseph Mur, doctor en drets, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsiculatió del dit misser Agustí Joseph Mur, habitant en Tor-
tosa, feta en virtut de Brassos Generals tinguts a tres de novembre proppassat, és estat inseculat 
mossèn Francesch Casals, mercader de Tortosa, ciutadà de Barcelona.

506r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa

506v//  A xv de maig mdcxiii, per transferiment de dit mossèn Pere Andreu en diputat, és ensiculat 
concordament mossèn Pere Segura.
A xv de juliol mdcxvii, per mort del dit mossèn Pere Segura, és enseculat concordament segons 
forma del nou redrés mossèn Joseph Sans.
A xviii de mars mdcxviiii, per mort de dit mossèn Joseph Sans, és inseculat concordament 
mossèn Narcís Vallès, notari ciutadà.
A xv de maig mdcxxiii, per mort de dit Narcís Vallès, és inseculat concordament mestre Mateu 
Guimerà, doctor en medicina.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort de dit mestre Matheu Guimerà, és estat inseculat mossèn 
Joseph Torredà, ciutadà de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxvii, en loch de dit mossèn Joseph Torredà, que vacca per provisió de 
assessors de 13 del corrent, és inseculat micer Joseph Prats, notari de Barcelona.

507r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdxiii, per mort de dit mossèn March Antoni Codina, és ensiculat concordament 
mossèn Andreu Vidal.
A xv de maig mdcxxv, per mort del dit mossèn Andreu Vidal, és insiculat concordament se-
gons forma del nou redrés mossèn Joan Pau Oller.
A xv de maig mdcxxxiii, per transferiment del dit mossèn Joan Pau Oller de oydor en deputat, 
és inseculat concordament misser Jacinto Miravall, de la dita ciutat de Tortosa.
A xv de juliol mdcxxxxi, per desinsiculatió del dit misser Jacinto Miravall, feta en virtut de 
deliberatió de Brassos Generals a tres de novembre proppassat, és estat inseculat misser Joseph 
Pinyol.

507v//  A xv de juliol mdcl, per mort de dit micer Joseph Pinyol, és estat ensaculat lo doctor micer 
Hierònym Faneca.

508r// Oydors reals de la ciutat de Tortosa
A xv de maig mdcxxii, per transferiment del dit mossèn Miquel Astor de oydor en deputat, és 
insiculat concordament segons forma del nou redrés mossèn Bernat Vicens Llop.
A xv de juliol mdcxxxxiiii, en loch de dit mossèn Bernadí Vicents Lop, que vacca per resolutió 
presa per los Brassos Generals tinguts a 3 de novembre 1640, és enseculat mossèn Joseph Torres, 
ciutadà de dita ciutat.
A xv de maig mdcxxxxviii, per mort del dit mossèn Joseph Torres, és inseculat mossèn Joan 
Juliol, mercader.
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509r// Oydors reals de la ciutat de Vich
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Joan Vinyes, és insiculat concordament mossèn 
Joseph Fontanelles.
A xv de maig mdcxxxvii, per mort del dit mossèn Joseph Fontanelles, és inseculat mossèn 
Baldiri Carles, en la ciutat de Vich residint.

510r// Oydors reals de la ciutat de Vich
A xv de maig mdcxxx, per haver mudat de stament lo dit mossèn Joan Francesch Brossa, és 
insiculat concordament mossèn Pere Màrtir Comalada.

511r// Oydors reals de la ciutat de Puigcerdà
A xv de maig mdcxxxxviiii, per mort del dit mossèn Joan Managat, és inseculat lo doctor mi-
cer Pere Gasch.

512r// Oydors reals de la ciutat de Puigcerdà
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Joan Cardona, és inseculat concordament 
mossèn Thomàs Vidal de Roda, burgès de dita vila.
A xv de maig mdcxxxx, per mort de dit Thomàs Vidal de Roda, és inseculat concordament lo 
doctor misser Gaspar Riera.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort del dit doctor misser Gaspar Riera, és estat inseculat misser 
Antoni Aldroféu, natural de la vila de Puigcerdà.

513r// Oydors reals de la vila de Cervera
A xv de maig mdcxvi, per mort de dit mossèn Rafel Papió, és enseculat concordament mossèn 
Joan Pau Folcràs.
A xv de maig mdcxxv, per haver mudat de estament de real en militar dit Joan Pau Folcràs, és 
insiculat concordament mossèn Joseph Puig, burgès.
A xv de maig mdcxxx, per mort del dit mossèn Joseph Puig és insiculat concordement mossèn 
Francesch Rialp, mercader de Barcelona, natural de dita vila.
A xv de maig mdcxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Rialp, és inseculat concordament 
mossèn Francesch Llop.

514r// Oydors reals de la vila de Cervera
A xxii de juliol mdcxx, per mort del dit Michael Ballestar, és insiculat mossèn Rafael Montaner, 
burgès de dita vila.
A xv de maig mdcxxxxiii, per mort del dit mossèn Rafel Montaner, és estat inseculat concor-
dament mossèn Ramon Minguella y Figuerosa, carlà de Albió.

515r// Oydors reals de la vila de Besalú
A xv de juliol mdcxxxxi, per mort de dit mossèn Jaume Manyalich, és estat enseculat mossèn 
Francesch Gilabert.
A xv de maig mdcxxxxvi, per mort del dit mossèn Francesch Gilabert, és estat enseculat con-
cordament mossèn Steve Quer.

516r// Oydors reals de la vila de Torroella de Muntgrí
A xv de maig mdcxxi, per mort del dit mossèn Hierònym Porta, és insiculat concordament 
mossèn Antoni Martí, mercader de dita.
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A xv de juliol mdcl, per mort del dit mossèn Antoni Martí, és estat ensaculat micer Joseph 
Vaquer, de dita vila.

517r// Oydors reals de la ciutat de Manresa
A xv de maig mdcxiii, per mort de dit mossèn Maurici Calvó, és ensiculat concordament mos-
sèn Francesch Dalmau, ciutedà de Manresa.
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Fransesch Dalmau, és ensiculat concordament 
mossèn Maurici Gomar.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort del dit mossèn Maurici Gomar, és inseculat concordament 
segons forma del nou redrés mossèn Pere Vinyes, ciutadà de Manresa.
A xv de maig mdcxxxxii, per mort del dit mossèn Pere Vinyes, és estat inseculat mossèn Gas-
par Madriguera, ciutadà de Manresa.

518r// Oydors reals de la ciutat de Balaguer
A xv de juliol mdcxiiii, per mort de dit mossèn Jaume Pujol, és ensiculat concordament misser 
Damià Joan Reguer.
A xv de maig mdcxxxiii, per mort de dit mossèn Damià Joan Raguer, és inseculat concorda-
ment misser Francesch Sala.
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G-81/5

Libre de la Ànima en lo qual estan continudes les persones dels tres estaments ecclesiàstich, militar y 
real del present Principat de Catalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya, ensiculades en deputats  
y oydors de comptes en virtut de Real decret de la magestat del rey don Felip Ters, senyor nostre,  
en deguda forma de Real Cancelleria despatxat, y que per avant se ensicularà, lo qual libre fonch fet en 
lo mes de mars mdcliii.231

1v// Deputats ecclesiàstichs
Las dignitats devall scritas són inseculades per dignitats y no per persones, car la persona que 
obtindrà cada una de aquellas és hagut per insiculat. E per ço se posen sens spay algú:
Arcabisbe de Tarragona.
Bisbe de Barcelona.
Bisbe de Lleyda.
Bisbe de Gerona.
Bisbe de Tortosa.
Bisbe de Urgell.
Bisbe de Vich.
Bisbe de Elna.
Bisbe de Solsona.

2r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Phelip Çabater, del orde de sant Juan, vuy prior de Cathalunya.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Çabater, fonch insiculat lo doctor fra don Ignati de Ripoll, 
camerer de Sant Pere de Rodes.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit fra don Ignasi de Ripoll, fonch insiculat fra Ramon Soler, 
del orde de sant Juan.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per renunciació de dit fra Ramon de Soler, fonc insiculat fra don 
Feliciano Sayol, del orde de sant Joan.

231. El segueix la deliberació del consistori i la novena d’habilitació del 24 del febrer de 1654 que dóna origen al llibre, 
amb la recepció del Reial decret.
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3r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Antoni Magarola, pabordre de Palau Tordera, del monestir de Sant Cugat de Vallès.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del dit doctor Anton Magarola, fonch inciculat lo doctor 
Gaspar Vidal y Roca, canonge y prior comendatari de Sant Pera de Cacerras.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit doctor Gaspar Vidal y Roca, fonch inseculat fra don 
Balthazar Montaner.

4r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Gispert Amat y Desbosch, abat de Sant Pere Galligants.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat eclesiàstich religiós, per mort de fra don Gispert de 
Amat y Desbosch, fonch insiculat fra don Joan Boxeda, abat de Sant Pere de Galligans.
A xii de juny mdclxvi, en lo dit lloch de deputat ecclesiàstich religiós, per mort de dit fra Joan 
Boxeda, fonch insiculat fra don Gaspar Casamijana y de Eril, abat de Ripoll.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit fra don Gaspar Casamitjana y de Eril, fonch insi-
culat fra Galderich de Senjust y Pagès, pabordre de Berga.

5r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor Francisco Tavarner y de Montornès, canonge de la seu de Barcelona, com a prior de 
Santa Eugènia232 en lo bisbat de Elna, del orde de sant Benet, dependent del monastir de Arles.
A 16 de juliol 1662, per mort del doctor Francisco Taverner, fonch insiculat fra don Francisco de 
Pons, abat de Basalú.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit fra don Francisco de Pons, fonch ensaculat lo doctor fra Joan 
Soler, abat de Sant Pau.

6r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Jayme Meca y Terçà, abat de Sant Salvador de Breda.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit fra don Jayme Meca, fonch insiculat fra don Joseph de 
Magarola, abat de Camprodon.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit fra don Joseph de Magarola, fonch insiculat don 
Joseph de Masdovellas y Çalvà, prior de Santa Maria de Finestras, del orde de sant Benet.

7r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor fra Joseph de Jalpí y Julià, prior de Santa Maria de Meyà.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort del dit fra Jalpí y Julià, fonch insiculat fra don Anton de 
Planella.

8r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor fra Miquel de Soler, abat de Sant Pau del Camp de Barcelona y Sant Pere de la Portella.
A xv de abril mdclviiii, per mort de dit fra don Miquel de Soler, fonch insiculat fra don Pau de 
Àger, del àbit de sant Joan.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit fra don Pau de Àger, fonch insiculat fra don Galceran 
de Vilallonga, del hàbit de sant Joan.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit don Galceran de Vilallonga, fonch enseculat fra Climent 
de Solanell.

232. En l’original (Santa Eugènia); suposem que es tracta en realitat de la capella de Santa Engràcia als Banys d’Arles  
(Vallespir).
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Als xv de febrer mdcci, per mort de dit fra Climent de Solanell, fonch enseculat lo doctor fra 
Joan Batista Descallar y Fort.

 9r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra Diego de Boxadós, del orde de sant Joan, comanador de Orla y Bonpaz.
A 16 de juliol 1662, per mort de fra Diego de Boxadós, fou insiculat fra Fèlix de Bestús, abat de 
Nostra Senyora de Gerri, del orde de sant Benet.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del sobredit fra Fèlix Besturs, fonch insiculat fra Francisco 
Despuny, del orde del hàbit de sant Joan.
Die 16 de juliol 1674, per mort de dit fra Francisco de Espuny, fonch insiculat don Luís de Josa, 
degà y canonge de Barcelona, prior de Sant Pere Lo Gros de la vila de Cervera, del orde de sant 
Benet.

10r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Don Pedro Copons, canonge de Barcelona, com a prior de Sant Andreu de Tres Pons, bisbat de 
Urgell, orde de sant Benet.
A xxi de juliol mdclxxi, per promotió de dit don Pedro de Copons en bisbe de Urgell, fonch 
insiculat fra don Jaume de Magarola, cellerer del monastir de Camprodon y elet abat de Sant 
Pere de Galligans.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit fra don Jayme de Magarola, fonch ensaculat fra Ge-
rònim de Móra.

11r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor Joseph Ninot, canonge de Barcelona, com a prior de Santa Maria de Finestres, bisbat 
de Gerona, orde de sant Benet.
A xv de juliol mdclxv, per promosió del dit doctor Joseph Ninot de canonge a bisbe de Gerona, 
fonch insiculat fra Joseph Bover, abat de Serrateix.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit fra Joseph Bover, abat de Gerri, fon ensaculat lo doc-
tor fra Benet Sala, abat de Sant Pau.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per promoció de dit doctor fra Benet Sala al bisbat de Barcelo-
na, fou ensiculat fra don Rafel Moner, abat de Ripoll.

12r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Luys Pons, dispenser maior de Ripoll.
A xv de juliol mdclxv, per promosió del dit fra don Lluys Pons de a bisbe de Celsona, fonch 
insiculat fra Jaume Climent, abat de Sant Salvador de Breda.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit fra Jaume Climent, abat de Sant Salvador de Breda, 
fonch inciculat fra don Joan de Bru y Canta, sagristà major de Ripoll.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit fra don Joan de Bru y Canta, fonch inseculat lo doctor 
fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pau.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit doctor fra Joseph Sastre y Prats, fonch enseculat fra 
Francisco de Mongay.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit fra Francisco de Mongay, fonch insiculat lo doc-
tor Francisco de Valls, camarer de Camprodon.

13r// Deputats capitulars fixos per lo capítol de Tarragona
Lo doctor Braulio Sunyer, thesorer y canonge de Tarragona.
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A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat eclesiàstich del capítol de Tarragona, per ha- 
ver mudat de stat lo doctor Braulio Sunyer, thesorer y canonge de dita iglésia, en bisbe de Vich, 
fonch insiculat lo doctor Joseph Valls, ardiaca de Sant Llorens y canonge de dita isglésia.
A xv de juliol mdclxxxvi, per renuntiació de dit doctor Joseph Valls, fou ensaculat don Joseph 
Antoni Valls y Pendutxo.

14r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
Lo doctor Miquel Joan de Ozona, cabiscol y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit don Miquel Joan Osona, fonch insiculat lo doctor 
Joan de Ribera, ardiaca y canonge de dita Santa Iglésia.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit doctor Joan de Ribera, fonch inseculat lo doctor 
Pau Roig, canonje de dita iglésia.
Al 13 de setembre 1688, per renuntiatió de dit doctor Pau Reig, fonch ensaculat lo doctor Joseph 
Ramon y Puig.

15r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Lleyda
Lo doctor Francesch Pere Andreu.
A xii de juny mdclxvi, per mort de dit doctor Francesc Pere Andreu, fonch insiculat lo doctor 
y canonge Jaume Mercer.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit doctor canonge Jaume Mercer, fonch insiculat y 
muntat de oydor a deputat lo doctor Gerònym de Valls, ardiaca y canonge de Lleyda.

16r// Deputats ecclesiàstichs per Gerona
Lo doctor Francesch Pejoan, ardiaca de Empurdà y canonge de la seu de Gerona.
A xv de maig mdclx, per mort del dit doctor Francesch Pejoan, inseculen lo doctor Joan Pi, 
canonge de dita iglésia.
A 15 de maig 1661, per mort de dit doctor Joan Pi, inseculan al doctor Raphael Balla, canonge de 
dita iglésia.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit doctor Rafel Batlle, fonch inseculat don Domingo Bat-
lle, ardiaca y canonge de Gerona.
Als xvi de juliol mdclxxxxi, en lloch de dit don Domingo Batlle, y per haver dexat lo canonicat, 
fonch inseculat lo doctor Joseph Regàs, ardiaca y canonge de Gerona.

17r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
Lo doctor don Alexandre Ros, degà y canonge de Tortosa.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Ros, fonch insiculat mossèn Joan Aguiló de Sentís, cama-
rer y canonge de Tortosa.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Joan Aguiló de Sentís, fonch insiculat mossèn 
Joan Pagès, canonge de la dita iglésia, qui ja estave insiculat per lo mateix capítol a oydor.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per renuntiatió de dit mossèn Joan Pagès en mà de Sa Excel·lència 
feta a xvi de dit mes y any, fonch ensaculat Emanuel Sanjust, canonge de dita iglésia.

18r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Urgell
Lo doctor Francisco Amigant, canonge de Urgell.
A xv de setembre mdclv, per haver permutat dit canonge Amigant son canonicat de la seu de 
Urgell ab altre de la seu de Barcelona, fou insiculat don Jayme Copons, canonge de la seu  
de Urgell.
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A xv de juliol mdclxv, per promotió de dit don Jaime Copons a bisbe de Vich, fonch inciculat 
lo doctor Christòphol Corominas, canonge de la seu de Urgell.
A viii de juny mdclxxiii, per mort del dit doctor Christòphol Coromines, fonch insiculat lo 
doctor Pere Ferrer, sacristà y canonge de dita iglésia.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort del dit doctor Pere Ferrer, al doctor Joseph Sellera.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit doctor Joseph Sallera, fonch inseculat lo doctor 
Joseph Peris.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit doctor Joseph Peris, fonch enseculat lo doctor don 
Ignasi de Cruylles.

19r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Vich
Lo doctor Pere Joan Damians, canonge de Vich.
A vi de juny mdclxiiii, per mort del doctor Pere Damians, fonch insiculat concordament lo 
doctor Esteva Marcadal, ardiaca major y canonge de dita iglésia.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit doctor Esteva Mercadal, fonch enseculat Magí Colldel-
ram.
A xv de juliol mdclxxxvi, per renuntiatió de dit mossèn Magí Colldelram, fou ensiculat lo doc-
tor Francisco Colldelram.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit doctor Francisco Colldelram, fonch ensaculat lo doctor don 
Jayme Cortada, ardiaca y canonge de Vich.

20r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Elna
Lo doctor Joseph del Viver y Santmartí, ardiaca de Vallspir y canonge de Elna.
A xv de juliol mdclvi, per ésser provehit lo dit Joseph del Viver y Santmartí del priorat de Santa 
Anna de Barcelona, fonch insiculat mossèn Anthoni Compter, canonge de Elna.

21r// Deputats ecclesiàstichs capitulars volants
Lo doctor don Bernat de Cardona, ardiaca maior y canonge de Gerona.
A iii de juliol mdclvii, per promotió de dit don Barnat de Cardona, de ardiaca maior y canon-
ge de Gerona en bisbe de dita ciutat, don Joseph Camporrells, canonge de la Santa Iglésia de 
Urgell.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit don Joseph Camporrells, havent sortejat lo capítol 
de Barcelona, fonch enseculat don Anton Sayol, canonje de Barcelona.
A viii de juliol mdclxxxvii, per desansaculasió en virtut de real orde de sa magestat de dit don 
Anton Sayol, fonch ensaculat lo doctor Narcís Burguès, canonge de Gerona.
Als xvi de maig mdclxxxviii, en virtud de Real decret de Sa Magestad (Déu lo guarde), per re-
integració de dit don Anton Sayol, canonge de Barcelona, en lo dit lloch volant de deputat eccle-
siàstich per lo capítol de Barcelona, fou desensaculat lo dit doctor Narcís Burguès, canonge de 
Gerona, y continuat en son lloch lo dit don Anton Sayol, canonge de Barcelona.

22r// Deputats ecclesiàstichs capitulars volants
Lo doctor Josep Hierònym Besora, canonge de la seu de Leyda.
A xv de juliol mdclxv, per mort del dit doctor Hierònim Besora, fonch inciculat lo doctor Fran-
cisco Genís, canonge de dita iglésia de Lleida.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit doctor Francisco Genís, fonch inseculat lo ardiaca y 
canonge de Lleyda Pere Carreras.
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A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit ardiaca y canonge Pere Carreras, fonch enseculat lo 
doctor Anthoni Sala y Codina.
A 12 de juny 1694, per mort de dit doctor Anthoni Sala y Codina, fonch insiculat lo doctor Jo-
seph Bosch, sagristà y canonge de Vich.

23r// Deputats ecclesiàstichs capitulars volants
Lo doctor Melchior Palau, ardiaca y canonge de Vich.
A xv de juliol mdcvi, per promotió de dit Palau en ardiaca maior de la çeu de Barcelona, fonch 
insiculat lo doctor Joseph Culí y Cardona, canonge de Elna.
A xv de juliol mdclxv, per mort del dit doctor Joseph Culí, fonch insiculat lo doctor Vicent 
Prexents, ardiaca major y canonge de Tortosa.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit doctor Vicent Prexens, fonch enseculat don Ignasi 
de Lanuça y de Homs.
A 20 de juliol 1693, per haver omitit lo canonicat dit don Ignasi de Lanuça y de Oms, fonch in-
siculat lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa.

24r// Oydors de comptes ecclesiàstichs
Per lo capítol de Tarragona.
Lo doctor Joseph de Fuentes, ardiaca de Vilaseca, canonge de Tarragona.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit doctor Joseph de Fuentes, fonch insiculat Jaume Mas, 
degà y canonge de dita iglésia.
A xxx de juliol mdclccv, per ésser estat promogut a bisbe de Vich lo dit doctor Jaume Mas, 
fonch insiculat lo doctor Pau Castanyer.

25r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
Don Francisco de Moncada, sacristà y canonge de Tarragona.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit don Francisco de Moncada, fonch inseculat lo doctor 
Hierònym Soler, canonge de Tarragona.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit doctor Hierònym Soler, fonch inseculat lo doctor Jo-
seph Valls, ardiaca de Sant Llorens de dita iglésia.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de oydor eclesiastich del capítol de Tarragona que vacca per 
muntament del dit doctor Joseph Valls a deputat, fonch insiculat lo doctor Joseph Manyer, ca-
nonge de dita iglésia.
A ii de octubre mdclxxviii, per mort de dit doctor Joseph Manyer, fonch insiculat mossèn Joan 
Martí Perelló.

26r// Oydors ecclesiàstichs per Tarragona
Mossèn Lluch Mestre, canonge de Tarragona.
A xx de nohembre mdclxv, per mort de dit mossèn Lluch Mestre, inseguint lo orde Sa Excel-
lència, fonch insiculat lo doctor Olaguer Montserrat, ardiaca y canonge de dita isglésia.
A xvii de juliol mdclxxx, per renuntiatió de dit doctor Olaguer Montserrat, fonch insiculat 
mossèn Francisco Vilar, canonge de Tarragona.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Francisco Vilar, fonch enseculat lo doctor 
Joseph Pi, canonje de dita iglésia.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit doctor y canonge Joseph Pi, fonch insiculat don Joseph 
Homdedéu, thesorer y canonge de dita iglésia.
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27r// Oydors ecclesiàstichs per Barcelona
Don Joseph Rovira Boldó, canonge de Barcelona.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit don Joseph Rovira y Boldó, fonch insiculat lo doctor Pere 
Joan Atxer, canonge de dita iglésia.
A 16 de juliol 1662, per mort del doctor Pere Joan Atxer, fou insiculat lo doctor Benet Atxer.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit doctor Bernat Atxer, fou insiculat lo ardiaca y 
canonge don Andreu Foix.

28r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Barcelona
Lo doctor don Ramon de Queralt, thesorer y canonge de Barcelona.
A 16 de juliol 1662, per mort don Ramon de Queralt, fou insiculat lo doctor Joan Ribera, canònie 
de dita iglésia.
A xxvii de maig de mdclxvii, per haver passat a deputat eclesiàstich de oydor lo dit doctor Joan 
Ribera, fonch insiculat lo doctor Jaume Gualbes.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit doctor Jaume Gualbes, fonch insiculat don Lluís de 
Josa, degà y canonge de dita iglésia.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit don Luís de Josa de oïdor a deputat, fonch insiculat don 
Daniel Sayol, canonge de Barcelona.

29r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Barcelona
Lo doctor don Francisco Sans, ardiaca de Panadès y canonge de Barcelona.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit doctor don Francisco Sans, fonch inseculat lo doctor 
Francisco Amigant, canonge de dita iglésia.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit doctor Francisco Amigant, fonch ensaculat don Dalmau 
Copons y Grimau, canonge de dita iglésia.

30r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Leyda
Lo doctor Francesch Ferrer, canonge de Leyda.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit doctor Francesch Ferrer, fou ensaculat lo doctor Gil 
Nabona.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit doctor Gil Nabona, fou inciculat lo doctor 
Jaume Alòs.

31r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Leyda
Lo doctor Jaume Janer, canonge de Leyda.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit doctor Jaume Janer, fonch insiculat don Francisco 
Meca y Vilalba.

32r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Leyda
Mossèn Francesch Genís, canonge de Leyda.
A xv de juliol mdclxv, per promotió del dit doctor Genís de oydor a deputat, fonch inceculat lo 
doctor Miquel Torras, canonge de dita iglésia.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit doctor Miquel Torres, fonch ensaculat lo doctor Gerònym 
de Valls, ardiaca y canonge de dita iglésia.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mutar de dit doctor Gerònim de Valls de oydor a deputat, 
fonch insiculat lo doctor Francisco Sabater, canonge de Lleyda.
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33r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Gerona
Lo doctor Joseph Riera, canonge y sacristà maior de Gerona.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit doctor Joseph Riera, fonch insiculat lo doctor Jaume 
Pejoan, sacristà maior y canonge de dita iglésia de Gerona.
A xii de juny mdclxiii, per mort del dit doctor Jaume Pejoan, insiculan concordament lo doctor 
Francisco Dou, ardiaca major de dita iglésia.
A xxx de agost mdclxviiii, per promoció del doctor Francisco Dou al bisbat de Gerona, fon 
insiculat lo doctor Jaume Vilar, ardiaca major y canonge de dita iglésia.
A ii de octubre mdcllxxviii, per mort de dit doctor Jaume Vilar, fonch insiculat lo doctor Nar-
cís Burguès.
A 13 de setembre 1688, per munta de dit doctor Narcís Burguès de oydor a deputat, fonch ensa-
culat lo doctor Narcís Burguès.

34r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Gerona
Lo doctor Martí Rich, canonge de Gerona.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit doctor Martí Rich, fonch insiculat lo doctor Amadeo 
Ferrer, canonge de dita iglésia.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit doctor Amadeo Ferrer, fonch insiculat don Joan Ro-
cabertí.
A vii de setembre mdclxxviiii, per mort de dit don Juan de Rocabertí, fonch inseculat lo doctor 
Jaume Burguès.

35r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Gerona
Mossèn Pere Coderch y Colom, canonge de Gerona.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Pere Coderch y Colom, fonch insiculat lo doctor 
Salvi Estanyol Balle.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per renunciació de dit doctor Salvi Estanyol Balle, fonch insiculat 
lo canonge Salvador Verneda.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per mort de dit canonge Salvador Verneda, fonch enseculat doc-
tor Anthon Alrrà, canonge de Gerona.

36r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tortosa
Mossèn Joan Pagès, claustrer y canonge de Tortosa.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut lo dit doctor Joan Pagès de oydor a deputat, fonch 
inseculat lo doctor Francesc Martí, canonge de dita iglésia.
Als xviii de juliol mdcci, per renunciació de dit doctor Francesch Martí, fonch insaculat lo doc-
tor Joseph Torres, canonge de Tortosa.

37r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tortosa
Mossèn Joan Aguiló Sentís, camarer y canonge de Tortosa.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Aguiló y Sentís, fonch insiculat lo doctor Joan Costa, 
canonge de dita iglésia de Tortosa.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit doctor Joan Costa, fonch enseculat lo doctor Rafael de 
Pinyana.
A 20 de juliol 1693, per munta de dit doctor Rafel de Pinyana de la present bolsa de oydor a la de 
deputat, fonch insiculat lo doctor Vicens Gomis, canonge de dita iglésia.
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38r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tortosa
Lo doctor Vicents Prexens, ardiaca maior y canonge de Tortosa.
A xv de juliol mdclxv, per promotió del dit Prexents de oydor a deputat, fonch inceculat don 
Francisco Torrellas y Paguera, canonge de dita iglésia.
Als xviii de juliol mdcci, per renunciació de dit don Francisco Torrellas y Paguera, fonch insa-
culat lo doctor Francisco Dehona, canonge de Tortosa.

39r// Oydors ecclesiàstichs per Urgell
Lo doctor Francesch Alegre, ardiaca de Berga y canonge de Urgell.
A 16 de juliol 1662, per mort del doctor Francesch Alegre, fou insiculat lo doctor Christòphol 
Corominas, canònie de dita iglésia.
A xv de juliol mdclxv, per promotió del dit Corominas de oydor a deputat, fonch inceculat lo 
doctor Diego Morer.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit doctor Diego Morer, fonch insiculat don Bernar-
dino de Marimon.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit don Bernardino de Marimon, fonch enseculat mos-
sèn Francisco Senjust y Pagès, canonje de dita ecclesia.
A xv de juliol mdclxxxvi, per aver permutat lo canonicat lo dit Francisco Senjust y Pagès, fou 
ensaculat lo doctor Joan Rovira.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit doctor Joan Rovira, fonch ensaculat lo doctor Joan Rovira, 
canonge de dita iglésia.

40r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Urgell
Don Luys Çabater, cabiscol y canonge de Urgell.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit don Luys Çabater, fonch insiculat lo doctor Jacinto 
Sansa, canonge de dita iglésia.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit doctor Jacintho Sansa, insaculan lo doctor Joseph Gori, 
canonge de dita iglésia.
A vii de setembre mdclxxviiii, per mort de dit doctor Joseph Gori, fonch inseculat lo doctor 
Joan Barlambeu.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit doctor Berlambeu, fonch enseculat lo doctor Sebas-
tià Ferrer.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit doctor Sebastià Ferrer, fonch insiculat lo doctor 
Pau Carreras, ardiaca de Andorra y canonge de Urgell.

41r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Urgell
Don Joseph Camporrells, canonge de Urgell.
A iii de juliol mdclvii, que vacca per resulta de dit don Joseph Camporrells insiculat a deputat, 
fonch insiculat lo doctor Francisco Campanyà, degà y canonge de dita iglésia.
A 16 de juliol 1662, per mort del doctor Francisco Campanyà, fou insiculat mossèn Joseph Balla, 
ardiaca y canònie de dita iglésia.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del dit mossèn Joseph Balla, fonch inciculat lo doctor Galce-
ran de Llar, canonge de Urgell.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit doctor Galceran Dellar, fonch ensaculat lo doctor 
Pau Llinàs.
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42r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Vich
Mossèn Antoni Sala, canonge de Vich.
A xx de nohembre de mdclxv, per mort de dit mossèn Antoni Sala, inseguint lo orde de Sa Excel-
lència, fonch insiculat lo doctor Antoni Sala y Codina, canonge de dita isglésia.
A viii de juliol mdclxxxvii, per munta de dit doctor Antoni Sala y Codina de oydor en deputat, 
fonch enseculat lo doctor Miquel Roca, canonge de Vich.
Als xxii de juny de mdcc, per mort de dit doctor y canonge Miquel Roca, fonch enseculat lo 
doctor Miquel Cellés, canonge de Vich.

43r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Vich
Lo doctor Francisco Agut, canonge de Vich.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Agut, fonch insiculat lo doctor Francisco Dou, ardiaca 
major y canonge de Vich.
A 12 de juny 1663, per mutatió de iglésia del doctor Francisco Dou, concordament insiculan al 
doctor Miquel de Boxadós y Llull, sacristà major de dita iglésia.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch que vaca per dexat lo canonicat don Miquel de Boxadós y 
Llull, fou insiculat Joseph Llinàs, canonge de dita iglésia.
A xv de juliol mdclxxxvi, per renuntiatió de dit Joseph Llinàs, fonch ensaculat lo doctor Mi-
quel Joan Bosch.

44r// Oydors ecclesiàstichs per Vich.
 Mossèn Joseph Nadal, canonge de Vich.

A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Joseph Nadal, fonch insiculat mossèn Magí Colldel-
ram, canonge de Vich.
A iii de juliol mdclxxxv, per munta de dit mossèn Magí Colldelram, fonch enseculat lo canon-
je Pere Oliver.

45r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Elna
Mossèn Antoni Compter, canonge de Elna.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Anthoni Compter, fonc insiculat lo doctor Francisco 
Pujol.

46r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Elna
Lo doctor Joseph Manyer, canonge de Elna.

47r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Elna
Lo doctor Francisco Compter, canonge de Elna.

48r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor Francisco Sayz, prior comendatari de Sant Thomàs de Amer, orde de sant Benet, bis-
bat de Gerona.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit doctor Francisco Sayz, fonch insiculat fra don Joan de 
Josa.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit fra don Joan de Josa, fonch enseculat lo doctor Se-
raphí Berart de Basià.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit doctor Serapi Berart de Vasià, fonch insiculat fra don 
Gerònym de Ribes, comenador de Vallfogona, del horde de sant Joan.
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49r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor fra don Ignasi de Ripoll, camarer de Sant Pere de Rodes.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Ripoll, fonc insiculat fra Ramon de Soler, del hàbit de 
sant Joan.
A xv de maig mdclviii, per promotió de oydor a deputat ecclesiàstich religiós del dit fra Ramon 
de Soler, fonch insiculat fra Saldoni Boix, del orde de sant Benet.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit fra Seldoni Boix, fonch insiculat fra Francisco Mongay.
A iii de juliol mdlxxxiiii, per munta de dit fra Francisco de Mongay, fonch inseculat fra don 
Joan de Marimon y Tort.

50r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Miquel Torrelles, comanador de la comanda de Barcelona, orde de sant Juan.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit fra don Miquel de Torrelles, fonch inseculat fra don 
Rafel Moner, refetorer de Ripoll.
XXXI de agost mdclxxxxviiii, per munta de oydor a deputat de dit fra don Rafel Moner, fou 
inciculat lo doctor fra Anthon de Solanell, sagristà thesorer de Ripoll.

51r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Pau de Àger, del orde de sant Juan, comanador de Vallfogona.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut de oydor a deputat dit fra don Pau de Àger, fonch 
insiculat fra Joan Baptiste de Castellarnau.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit fra Juan Baptista Castellarnau, fonch insiculat fra 
don Joseph Bru y Cantar.

52r// Oydors de comptes religiosos
Fra Hugo de Montaner, pabordre de Berga.
A 22 de juliol 1662, per mort de fra Ugo de Montaner, fou insiculat fra Christòphol de Gualbas.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit fra Christòphol de Gualbas, fonch insiculat fra Ema- 
nuel Falcó, cabiscol de Santa Maria de Ripoll.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit fra Emanuel Falcó, fonch ensaculat lo doctor fra 
Diego de Olzina y de Vilanova, sagristà de Sant Pau del Camp de Barcelona.

53r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Isidro Meca y Ivorra, pabordre de Sant Salvador de Breda.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit fra don Isidro de Meca, fonch inseculat fra don Miquel 
Calders, sacristà maior de Ripoll.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit fra don Miquel Calders, fonch insiculat fra don Anton 
Planella.
A xvii de juliol mdclxxx, per munta de dit fra don Anton de Planella de oydor en deputat, fon-
ch insiculat fra Francisco de Ballaró, dispenser major de Ripoll.

54r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor Steva Fàbregues y Prats, sacristà de Sant Pau del Camp de Barcelona.
A 16 de juliol 1662, per mort de fra Esteva Fàbregas y Prats, fou insiculat fra Joseph Castelló.
A vii de setembre mdclxxviiii, per mort de dit fra Joseph Castelló, fonch inseculat fra don 
Francisco de Ferrer.
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55r// Oydors de comptes religiosos
Fra Hierònym de Codina, refatorer de Sant Cugat del Vallès.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit fra Hierònym de Codina, fonch insiculat fra don Gas-
par Casamitjana y de Erill.
A xii de juny mdclxvi, per haver muntat de fra don Gaspar Casamijana y de Eril a deputat eccle-
siàstich, fonch insiculat lo doctor fra Hyerònim Abrich.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort del dit doctor fra Hyerònim Abrich, fonch enseculat fra 
don Gaspar Reart, del orde de sant Joan de Hyerusalem.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit fra don Gaspar Reart, fonch ensaculat fra don Mariano 
Novell y Nadal, pabordre de Sant Salvador de Breda.

56r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor fra Joseph Sastre y Prats, pabordre de Vilademat, orde de sant Benet.
A xvii de juliol mdclxxx, per munta de dit doctor fra Joseph Sastre y Prats, fonch inseculat fra 
Rafael Padallàs, pabordre de Palau.

57r// Oydors de comptes religiosos
Fra Jaume Climent, camarer de Sant Quirze de Besalú.
A xv de juliol mdclxv, per promotió de dit Jaume Climent de oydor a deputat, fonch inceculat 
fra Aquilino de Nadal, refatorer de Sant Cugat.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit fra Aquilino de Nadal, fonch enseculat fra Gerònim 
Móra.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit fra Gerònim Móra de oydor a deputat, fonch ensa-
culat fra don Joseph Despalau.

58r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Carlos Desgüell y Despuig, camarer de Roses.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de oydor eclesiàstich religiós que vaca per mort de fra don 
Carlos Desgüell y Despuig, fonch insiculat fra Rafel de Nadal, dispanser del convent de Ripoll.

59r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Joan Magarola, camarer de Ripoll.
A xx de nohembre de mdclxv, per mort de dit fra don Joan Magarola, inseguint lo orde de Sa 
Excel·lència, fonch insiculat fra Pons Puigdeselit, cabiscol de Ripoll.
A 12 de juny 1694, per mort de dit fra Pons Puigdesalit, fonch inciculat lo doctor Onofre Delfau, 
ardica mayor de la cathedral de Barcelona, prior de Sant Pere de Casserras, del orde de sant Benet.

60r// Deputats militars
Per la vegueria de Barcelona.
Don Francisco Sala.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit don Francisco Sala, fonch inseculat don Francisco 
Blanes Çentellas y Carròs, compte de Centellas.

61r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Joseph Amat y Desboch.
A xv de juliol mdclxv, per mort del dit don Joseph Amat, fonch inceculat don Emanuel de 
Omns.
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A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit don Emanuel de Oms, fonch insiculat don Alexandre 
de Boxadós.

62r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Anton de Perapertusa Cruylles y de Vilademany.
A xxiii de juliol mdlxxvii, per mort de dit don Anton de Perapertusa Cruïlles y de Vilademany, 
fonch insiculat don Felip Ignasi Alegre.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit don Phelip Ignasi Alegre, fou insiculat don  
Joseph Meca y de Cardona.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit don Joseph Meca y de Cardona, fonch insiculat don Mi-
quel de Ramon y de Tord.

63r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Gabriel de Lupià.
A viii de juny mdclxxiii, per mort del dit don Gabriel de Llupià, fonch insiculat don Joachim 
Grimau.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit don Joachim Grimau, fonch insiculat don Tho-
màs Francisco Martí y de Vilanova.

64r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Misser Joan Pau Xammar.
A xii de juny mdclxvi, per mort de dit misser Joan Pau Xammar, fonch insiculat mossèn Fran-
cisco Pons, senyor de Monsonís.
A iii de juliol mdcxxxv, per mort de dit mossèn Francisco Pons, fonch enceculat mossèn Anton 
de Valencià.

65r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Pau Amat.
A xvi de juliol de mdclxviii, per mort de dit mossèn Pau Amat, fonch insiculat mossèn Joseph 
Parrella.

66r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Jover.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Joseph Jover, fonch insiculat mossèn Joseph de 
Amigant.

67r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Hierònym de Argensola y Blanes.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Argensola, fonc insiculat mossèn Ramon Xammar y Be-
lleró.
A xii de juny mdclxiii, per mort del dit mossèn Ramon Xammar, insiculan concordament 
mossèn Francisco de Nadal.
A vii de octubre mdclxxviii, per mort de mossèn Francisco de Nadal, fonch inseculat mossèn 
Bernat Gàver.

68r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Senjust y Pagès.
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A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Francesc Senjust y Pagès, fonch insiculat mossèn 
Joseph Senjust y Pagès.

69r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Sentís.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Joseph Sentís, fonch insiculat mossèn Francisco 
Sunyer.

69r (bis)// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Puigjaner.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Francesch Puigianer, fonch insiculat mossèn 
Joan de Boxadors y Soler.

70r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Jalpí.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Jalpí, fonch insiculat mossèn Ramon de Castelló.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Ramon Castelló, fonch insaculat de oydor 
a deputat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Miquel Clariana.

71r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Berart.
A xv de maig mdclviii, per mort del dit mossèn Joseph Berart, fonch insiculat mossèn Pau Pre-
xens.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Pau Parxens, fonch ensaculat mossèn Fran-
cisco de Avaria.

72r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Cruylles y Rayadell.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Joseph de Cruylles y Reyadell, fonch ense-
culat mossèn Joseph Rull.

73r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Jaume Ros.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Ros, fonc insiculat mossèn Ignasi Prats.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Ignasi Prats, fonch insiculat mossèn Anthoni 
Puignau.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Antoni Puignau, fonch enseculat mossèn Ja-
cinto Sagrera y Xifré.

74r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Carlos de Arles.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Carlos Vicens de Arlas, fonch insiculat mossèn Luís de 
Areny.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mossèn Lluys de Areny, en virtut del decret de Sa Excel·lència, 
fonch ensaculat mossèn Garau de Paguera.

75r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Agustí Berardo.
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76r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Benet de Olmera y Bianya.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Benet de Olmera, fonch insiculat mossèn 
Ramon Phelip de Calders.

77r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Sebastià de Miralles.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit mossèn Sebastià de Miralles, fonch inseculat mossèn Pau 
Vinyes.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Pau Vinyas, fou insiculat mossèn Anton de Camporrells.

78r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Pheliciano Sayol y de Barberà.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Feliciano de Saiol, fou insiculat mossèn Pere de Maga-
rola.

79r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Bernat March y de Jalpí.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Bernat March y Jalpí, fou ensiculat mossèn Francesch 
Onofre de Pedrolo.
A xxvii de maig de mdclxvii, per mort de dit mossèn Francesc Honofre de Pedrolo, fonch in-
siculat mossèn Narcís Descallar.

80r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Phederich Desvall y Pol.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Phederich Desvall y Pol, fonch enseculat 
mossèn Miquel de Sabater.
Als xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mossèn Miquel de Sabater, fou ensaculat mossèn 
Juan de Semmanat y de Toralla.

81r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Hierònym Cornet y de Çacirera.
A xvi de juliol de mdclxviii, per mort de dit mossèn Gerònim Cornet y de Çacirera, fonch in-
siculat mossèn Bernat Rexach.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Bernat Rexach, fonch insiculat mossèn Joseph de 
Boxadós.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Joseph de Boxadós, en virtut de decret de Sa 
Excel·lència, fonch inseculat mossèn Juan de Lanuça.
Als xiii de setembre mdclxxxviii, per munta de dit Joan de Lanuça de oydor a deputat, fonch 
insiculat mossèn Francisco Nicolau de Sanctjoan.

82r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon de Copons.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Ramon de Copons, fonch insiculat mossèn 
Francisco Sans y Puig.

83r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Joan de Marymon.
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A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit don Joan de Marymon, fonch insiculat don Joseph 
de Agulló y Pinós.

84r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Antoni de Laredo y Coroniós.
A xxi de juliol mdclxxiiii, per mort del dit mossèn Anthonio de Laredo y Coroniós, fonch in-
siculat mossèn Luís Canta y de Oms.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Lluís Canta y de Oms, fonch ensaculat 
mossèn Ramon Berart.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Ramon Berart, en virtud de decret de Sa 
Excel·lència, fou insiculat mossèn Vicens de Magarola.

85r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel Çalbà y de Vallgornera.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Miquel de Çalbà y de Vallgornera, fonch 
ensaculat mossèn Bernat Corts.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Bernat Corts, fonch insiculat en virtut de real decret 
mossèn Narcís Camps y Amat.

86r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel Ramon.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat militar que vaca per mort de don Miquel Ramon, 
fonch insiculat mossèn Joan Balthezar March y Jalpí.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Joan Balthazar March y Jalpí, fonch insicu-
lat mossèn Salvador de Ornós.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Salvador de Ornós, fonch ensaculat, en virtud 
de decret de Sa Excel·lència, mossèn Joan de Olmera y Bianya.

87r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Misser Rafel Vilosa.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit mossèn Rafel Vilossa, fonch insiculat mossèn Carlos 
Vila y Casamitjana.

88r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Galceran Dusay.
A xii de juny mdclxvi, per mort de dit mossèn Galceran Dusay, fonch insiculat mossèn Joseph 
Romeu de Ferrer, regent en lo Consell Supremo de Aragó.
A xxii de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Joseph Romeu de Ferrer, fonch insiculat 
mossèn Joan Descallar.

89r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona.
Mossèn Hierònym de Vallgornera y Cardona.
A 8 de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Gerònym de Vallgornera y Codina, fonch in-
siculat mossèn Francisco Miquel y Descallar.

90r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Pere Montaner y de Solanell.
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Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Pere Montaner y de Solanell, en virtud 
de real decret, fonch insiculat mossèn Geroni de Rocabertí.

91r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Luys de Çabater.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Lluís de Sabater, fonch ensaculat mossèn 
Francisco Portell.

92r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Domingo Guilla.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Domingo Guilla, fonch insiculat mossèn Joan 
Magarola.
A xxi de juliol mdclxxiiii, per mort del dit mossèn Joan Magarola, fonch insiculat mossèn Bap-
tista Falcó.
Als xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit mossèn Baptista Falcó, fonch insiculat mos-
sèn Francisco Despujol y de Moncorp.

93r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Judice y Fiesco.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Francisco Judice y Fiesco, fonch inseculat mos-
sèn Galceran de Cordellas.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Galceran de Cordelles, fonch insiculat mos-
sèn Hierònym Novell y Bertrolà.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Gerònim Novell y Bertrolà, fonch insiculat, en virtut 
de real decret, mossèn Pau Aquiles.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Pau Aquiles, fou insiculat mossèn An- 
thon de Albertí.

94r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Anton Meca.
A xv de maig mdclviii, per mort del dit mossèn Anton Meca, fonch insiculat mossèn Thomàs 
Malla.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Thomàs Malla, fou insiculat mossèn Diego 
Despalau.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Diego Despalau, fonch ensaculat, en virtut de 
decret de Sa Excel·lència, mossèn Joseph de Càncer y Pratsenyulià.

95r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Anton Granollachs.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn A[n]ton Granollachs, fou insiculat mossèn Francisco 
Junyent y de Marimon.

96r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan Reart y de Lupià.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joan Reart y de Lupià, fou insiculat mossèn Miquel 
Sentís.
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 97r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel de Boxadós y Lull.
A iii de juliol mdclvii, per promotió o mudança de estat de militar en ecclesiàstich del dit mos-
sèn Miquel de Boxados y Llull, fonch insiculat mossèn Pau de Salvador.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Pau de Salvador, fonch insiculat en virtut 
de decret mossèn Balthasar Bru y Canta.
A 18 de juliol 1695, per haver passat del lloch de militar al de noble dit mossèn Balthasar Bru y 
Canta, fonch ensaculat mossèn Joan de Copons y Grimau.

 98r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Caramany.
A xv de juliol mdclvi, per ser-se’n passat al enemich dit Caramany, fonch insiculat mossèn 
Françisco Meca.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit Francisco Meca, fonch inciculat mossèn Ignasi 
Meca y Vilalba.

 99r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Phelip Roger.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Phelip Roger, fonch inseculat mossèn Fe-
liciano de Cordellas.

100r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch de Orís.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Francesch de Orís, fonch ensaculat mossèn 
Andreu Queralt Reart y Icart, compte de Santa Coloma, marquès de Albolota.

101r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Phelip Vilana.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit don Phelip Vilana, fonch insiculat don Joseph de Avaria.
A xv de juliol mdclviiii, per haver mudat de estament don Joseph de Avaria de militar noble 
en ecclesiàstich, fonch inseculat don Lorens de Bardaxí, qui ja estave insiculat en oydor militar.
A xiiii de juliol mdclxviiii, per mort de don Llorens de Bardaxí, fou insiculat don Lluís de 
Camporrells, qui ja estava insiculat en oydor militar.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Lluís de Camporrells, fonch ensaculat don 
Joseph Ciges y de Vidal.

102r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Joseph Clariana y Serra.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit don Joseph Clariana y Serra, fonch insiculat don Luís 
Descallar.

103r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Phelip Descallar y Olsinelles.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Phelip de Escarrer y Olsinelles, fonch insiculat 
mossèn Joan Pau Llop.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Joan Pau Llop, fonch enseculat mossèn Ra-
mon Xammar y Meca.
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104r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco Fontdevila.
A xv de juliol mdclxv, per mutatió de estat de dit mossèn Francisco Fontdevila, fonch incecu-
lat mossèn Francisco Aloy.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Francisco Aloy, fonch insiculat mossèn Raphel 
Capsir y Sans.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit Rafel Capsir y Sans, fonch enseculat mossèn Joseph 
Duran.

105r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph de Olmera y Altarriba.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit mossèn Joseph Olmera, fonch insiculat mossèn Francis-
co Çacirera, senyor de Sant Guim.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Francisco Çacirera, fonch insiculat mossèn 
Hierònym Gassia.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Gerònim Gassia, fonc insiculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Gerònim Ferrer de Çavassona y Vila.

106r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joan de Berenguer.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Baranguer, fonch insiculat mossèn Joseph Sagarra, don-
zell, fill del doctor en medeçina Miquel Sagarra, en la çiutat de Lleyda domiciliat.
Als xviii de juliol mdcci, per renunciació de dit mossèn Joseph Sagarra, és estat insaculat mos-
sèn Miquel de Sagarra y Biosca.

107r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Hierònym Ribas y Vallgornera.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit don Gerònim Ribes, fonch insiculat don Joan Çarriera 
y de Gurb.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de don Joan Çarriera, fonch enseculat don Francisco Mon-
taner y de Çacosta.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit don Francisco Montaner y de Çacosta, fou in-
siculat don Ramon de Codina y Ferreras.

108r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joan Llenas y Montany.
A xiiii de juliol mdclxviiii, per mort de mossèn Joan Llenas y Montany, fou insiculat mossèn 
Martí de Borrell.
A xvi de juliol mdclxxxxi, per mort de dit Martí de Borrell, fonch insiculat en virtut de decret 
mossèn Miquel de Cordellas.

109r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph Çabata y de Castells.
A xii de juny mdclxiii, per mort del doctor Joseph Çabata y de Castells, fou insiculat mossèn 
Joseph Vega y Pons.

110r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joan Batista de Veyà.
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A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joan Batista de Veyà, fou insiculat mossèn Ramon de 
Barbegal.
A xv de desembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Ramon de Barbegal, fonch insiculat mos-
sèn Joseph de Paguera y Vilana.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Joseph de Paguera y Vilana, fonch insiculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Rocabertí y de Pau.

111r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Pau Monçó.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Pau Monsó, fou insiculat mossèn Phelip Alegra.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Phelip Alegre, fonch insiculat mossèn Gabriel 
Olsina y Vilanova.

112r// Deputats militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joan Pau Areny y de Armengol.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del demunt dit, fonch inciculat mossèn Francisco Capsir y 
Sans.

113r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo Excel·lentíssim Comte de Empúrias, don Luys Folch de Cardona y Aragón.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del Excel·lentíssim Compte de Empúries, don Luís Folch de 
Cardona y Aragón, durant fins a tant que estigue declarat qual degà ser lo llegíttim hereu y suc-
cessor de la casa y títol del comptat de Empúries, en virtut de decret de Sa Excel·lència de xx del 
sobredit mes de juliol, fonch insiculat don Henrric Descallar.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort del comte de Empúries, don Lluís Folch de Cardona, 
fonch insiculat lo Excel·lentíssim Don Joan Francisco de la Cerda y Aragón, compte de Empú-
ries, per haver-li succehit en est estat.
A xvi de juliol mdclxxxxi, per mort de dit Excel·lentíssim Don Joan Francisco de la Cerda y 
Aragón, comte de Empúries, fins y a tant hi hage legítim pocessó capàs en dit comtat, fonch 
insiculat don Francisco Sans y de Miquel.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, en lloch de dit don Francisco Sans y de Miquel, per ser hereu y 
legítim successor del dit comptat de Empúrias, fou insiculat lo Excel·lentíssim Don Lluís Fran-
cisco de la Cerda y Aragón Folch de Cardona, compte de Empúrias.

114r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo comte de Palamós, lo Excel·lentíssim Don Luys de Cardona y Còrdova.
A xxi de juliol mdclviiii, per mort del dit Excel·lentíssim Senyor Don Luís de Cardona y Còr-
dova, fonch inseculat lo compte de Palamós, lo Excel·lentíssim Don Francisco Fernandes de 
Còrdova Cardona y Aragón.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit don Francisco Fernandes de Còrdova Cardona y 
Aragón, fonch ensaculat lo compte de Palamós, lo Excel·lentíssim Senyor Don Fèlix Fernandes 
de Còrdova Cardona y Aragón.

115r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Phedrich Meca y Clasquerí.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit don Phedrich Meca y Clasquerí, fou insiculat don 
Joan de Mata, del orde de Montesa.
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A xv de desembre mdclxxvi, per mort de dit don Joan de Mata, fonch insiculat don Joan de 
Cruïlles y Sitjar.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit don Joan de Cruylles y Sitjar, fonch ensaculat don Miquel 
Joan Tavarner y Dardena.

116r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Berenguer de Oms y de Santapau.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit don Berenguer de Oms, inseculen don Francisco Gamis 
y Falcó.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit don Francisco Gamis y Falcó, fonch enseculat don 
Francisco Dellar y Pasqual.

117r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Vicents Magarola.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit don Vicents Magarola, fonch insiculat don Jayme Falcó.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del dit don Jaume Falcó, fonc insiculat don Lluís de Bo- 
xadós.
Als xiii de setembre mdlxxxviii, per mort del dit don Luís de Boxadós, fonch insiculat don 
Joan de Lanuça y de Homs, comte de Plasència, vescompte de Roda y Parellós.

118r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joseph de Colomer.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Joseph de Colomer, fonch inseculat mossèn 
Jaume Guitart, cavaller.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Jaume Guitart, fonch enseculat mossèn 
Manuel Semmenat y de Lanuça.

119r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francesch Cartellà y Malla.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Francesch de Cartellà, insiculan mossèn Hyero-
ni Sacoromina.
A xxvii de maig de mdclxvii, per mort de dit mossèn Hyerònim Çacoromina, fonch insiculat 
mossèn Francisco Torres.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit mossèn Francisco Torres, fou insiculat mossèn 
Francisco de Sayol.

120r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo vescomte de Rocabertí, don Ramon de Rocabertí.
A xxii de juliol mdclxv, per mort de dit don Ramon de Rocamartí [sic], fonch inciculat don 
Martí Jofra de Rocabertí, bescompte de Rocabertí, per aver succehit a dit bescomptat.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit don Martí Jofre de Rocabertí, bescomte Rocabertí, fins 
y atant que i aje hereter o successor legíttim de la casa y títol de Rocabertí, en virtut de decret  
de Sa Excel·lència, dat a xviii del sobredit mes de juliol, fonch insiculat don Bernardino de  
Marimon.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per haver mudat de stat de secular a ecclesiàstich don Bernardino 
de Marimon, fins y atant que i haje hereu o successor llegítim de la casa y títol de Rocabertí, 
fonch insiculat don Joan Semmanat y de Toralla.
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A xvii de juliol mdclxxx, en lloch de dit don Joan Semmanat y de Toralla, per haver-i succes-
sor legíttim en la casa y títol de Rocabertí, fonch inseculat lo egregi don Guillem de Rocafull y 
de Rocabertí, vescompte de Rocabertí.

121r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Francisco Junyent y Pons.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit don Francisco Junyèn y Pons, fonch ensaculat don 
Guillem Ramon de Yvorra y Çalbà.

122r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Joseph Ferrera.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit don Joseph Ferreras, fonch inseculat don Joseph Meca 
y Cassador.

123r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Ramon Spuny y de Claramunt.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Ramon Spuny, fonch insiculat mossèn 
Erasma de Lana y Fontanet.
Als xxii de juliol mdclxxxxviii, per renuntiatió feta en mà de Sa Excel·lència per dit mossèn 
Erasma de Lana y Fontanet, fou insiculat mossèn Francisco Marí y Ginovès.

124r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Domingo Negrell y de Orri.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit mossèn Domingo de Negrell, fonch insiculat mos-
sèn Gregori Olivar de Boteller.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Gregori Oliver de Botaller, fonch insiculat mossèn 
Francisco Montaner y Perellós.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit mossèn Francisco Montaner y Parellós, fonch insi-
culat mossèn Joseph Grato de Raset y Trullàs.

125r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Bas.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Francisco Bas, fonch insiculat mossèn Fran-
cisco Rovira y Robles.

126r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francesch de Cruylles.
A xv de maig mdclx, per mort del dit mossèn Francesch de Cruylles, fonch inseculat mossèn 
Juan Guinart.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Juan Guinart, fonch insiculat mossèn Anton de 
Rocabertí y Pau.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mossèn Anthon de Rocabertí y Pau, fonch ensaculat mossèn 
Joseph March y Jalpí.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Joseph Marc, fou insiculat mossèn Joan 
de Ponsich y de Monyo.

127r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francesch Duran y Descallar.
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A xv de juliol mdclviiii, per mort del dit mossèn Francesch Duran y Descallar, fonch insiculat 
mossèn Joan Balle, de Flassà.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Joan Batlle de Flassà, fonch enseculat mos-
sèn Phelip de Lanuça.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Phelip de Lanuça, fonch ensaculat mossèn 
Bernat de Foxà y de Boxadors.

128r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Ramon Xammar y Foixà.
A xvi de juliol de mdclxviii, per mort de dit mossèn Ramon Xammar, fonch insiculat mossèn 
Emanuel de Areny y de Pueyo.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mossèn Emanuel de Areny y de Pueyo, fou ensaculat 
mossèn Joan Bonaventura Gualbas y Copons.

129r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Rafel Bonaventura de Gualbes.
A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit Gualbes, fonch inciculat mossèn Miquel de Pallarès.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Miquel de Pallarès, és estat insaculat ab decret 
de Sa Excel·lència mossèn Anton de Potau.

130r// Deputats militars de la vegueria de Tortosa
Mossèn Batista de Cerdà.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat militar de la vegueria de Tortosa que vacca per 
mort de mossèn Joan Batista Cerdà, fonch insiculat mossèn Anton de Pons.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Anton de Pons, fonch ensaculat mossèn Jo-
seph Gassia de Guerau.

131r// Deputats militars de la vegueria de Tortosa
Mossèn Antoni Sentís.
A xiiii de juliol mdclxviiii, per mort del dit mossèn Antoni Sentís, fou insiculat mossèn Fran-
cisco de la Torre.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Francisco de la Torre, fonch inseculat mos-
sèn Joseph Galceran de Cartellà y Çabastida.

132r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph Pagès y de Vallgornera.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Joseph Pagès y de Vallgornera, fonch insiculat 
mossèn Francisco Amell, qui ja estave insiculat en oydor militar.

133r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Francesch de Malla y Conanglell.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Malla, fonc insiculat mossèn Joseph Sanyes.

134r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Àngel del Pas.

135r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Miquel Maduxer y Junyent.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   466 20/03/15   09:07



 transcripció dels llibres originals 467

A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Miquel Maduxer y Junyent, fonch insiculat 
mossèn Joseph Montalt Riu y Desclergue, qui ja estave insiculat en oydor.

136r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Ramon del Pas.
A xv de juliol mdclvi, per mort del dit del Pas, fonch insiculat mossèn Francisco Jahèn.

137r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Don Joseph de Lanuça.

138r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Thomàs de Banyuls.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Thomàs de Banyuls, fonch insiculat mossèn 
Anthoni Generes.

139r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Juan Ballaró.

140r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Anton Reart.

141r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph de Perarnau.

142r// Deputats militars de la vegueria de Tarragona
Don Joan Camporells.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Camporrells, fonch insiculat don Lluís de Cartellà y Des-
callar.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit de Cartellà y Descallar, fonch muntat de oydor a 
deputat don Anthon de Lanuça y Oms.

143r// Deputats militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Joan Gras y Sancts.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit mossèn Joan Gras y Sancts, fonch enseculat mossèn 
Gerònim Genares.

144r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Lo Excel·lentíssim Duch de Cardona, don Luys Folch de Cardona y Aragón.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del dit Excel·lentíssim Duch de Cardona, don Luís Folch de 
Cardona y Aragón, fins a tant estigue declarat qual dega ser lo legítim hereu y successor de la 
casa y títol del ducat de Cardona, en virtut de decret de Sa Excel·lència dat a xx del sobredit mes 
de juliol, fonch insiculat lo noble don Juan de Sarriera.
A xvii de juliol mdclxxx, en lloch de dit don Juan de Sarriera y per haver-i legíttim hereu  
y successor de la casa y títol del ducat de Cardona, fonch inseculat lo Excel·lentíssim Senyor Don 
Juan Francisco de la Cerda y Aragon, duch de Cardona.
Als xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit Excel·lentíssim Don Joan Francisco de la Cerda  
y Aragón, duch de Cardona, fins y a tant hi hage llegítim pocessor capàs en dit comtat, fonch 
inseculat don Francisco de Grimau.
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Als xxx de mars mdclxxxxvii, en lloch de dit don Francisco de Grimau, per ser hereu y llegí-
tim successor del ducat de Cardona, fou insiculat lo Excel·lentíssim Don Lluís Francisco de la 
Cerda y Aragón Folch de Cardona, duch de Cardona.

145r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Don Martín Valero Franquesa.
A xv de maig mdclx, per mort del dit don Martín Valero Franquesa, fonch insiculat don Jayme 
de Llúria.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit don Jayme de Llúria, fou insiculat don Joseph 
Amat y de Planella.

146r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joan Batista de Montserrat.
A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit de Montserrat, fonch inciculat mossèn Vicens Marcó, 
de Tortosa.

147r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joan Claret y de Oluja.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Oluja, fonch insiculat mossèn Joseph de Merlès.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Joseph de Marlès, fou insiculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Asprer y Talrich.

148r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph de Copons, senyor del Llor.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit de Copons, fonch insiculat mossèn Joan Homdedéu.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Juan Homdedéu, fonch inseculat mos-
sèn Benet Pelegrí.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Benet Pelegrí, fonch insiculat mossèn 
Joseph de Graell Castelló y Paratge.

149r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Gaspar de Rovira y Josa.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Rovira y Josa, fonch insiculat mossèn Ramon Minguella 
y Figarosa.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Ramon Minguella y Figarosa, fou insiculat mossèn Joan 
de Bardaxí y de Àger.
Als xxx de mars de mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Joan de Bardaxí y de Àger, fonch 
insiculat en virtud de real decret mossèn Anthon de Oms y de Santapau.

150r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Don Joan de Boxadós.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit don Joan de Boxadós, fonch insiculat don Aleix de 
Miravall.

151r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Don Aleix Gelabert.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit don Aleix de Gelabert, fonch insiculat don Diego de 
Vidal y Agraz.
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A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit de don Diego de Vidal y Agràs, fou ensaculat don 
Francisco Bournonvila de Pereportusa Viladamany y Cruïllas.

152r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Agustí Folcràs.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Agustí Folcràs, fou insiculat, en virtud 
de real decret mossèn Joseph Oliver.

153r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Phelip Ferrera.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Phelip de Ferrera, fonch inseculat mossèn Joan 
Copons.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Joan Copons, fonch insiculat mossèn Ba-
tista Gassia.

154r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francesch de Vilallonga.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Francesch Vilallonga, fonch muntat de 
oydor a deputat mossèn Emanuel Desvalls.

155r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco de Santcliment y Corbera.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit Corbera, fonch inseculat mossèn Joachim de Montser-
rat y Jusseu.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit Joachim de Montserrat y Jusseu, fonch enseculat 
mossèn Aleix de Fluvià.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Aleix de Fluvià, fonch enseculat mossèn Joan 
de Claresvalls.

156r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Don Ramon Çagarriga.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat militar de la vegueria de Vich que vaca per mort 
de don Ramon Çagarriga, fonch insiculat don Francisco de Areny y Toralla.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit don Francisco de Areny y Toralla, fonch insiculat don Jo-
seph Emanuel de Terré y Paguera.

157r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Mossèn Phelip de Boxadós y Casademunt.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Phelip de Boxadós y Casademunt, fou insiculat mossèn 
Francisco Puig de Sallit y Malla.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit Puig de Salit y Malla, fonch muntat de oydor a 
deputat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Joan de Copons y Falcó.

158r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Mossèn Gaspar de Vilamala y Conangles.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Gaspar de Vilamala, fou insiculat mossèn Francis-
co Prats.
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A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de mossèn Francisco Prats, fonch inseculat mossèn 
Juan de Llurach y de Perellós.

159r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Don Francisco Taquí.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit don Francisco Taquí, fonch enseculat don Pedro de 
Cartellà y Desbach.

160r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Don Phederich Desbosch y de Santvicents.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del sobredit don Phederich Desbosch y de Santvicens, fonch 
insiculat don Ramon de Oms.
A xvii de juliol mdclxxx, per renuntiatió de dit don Ramon de Oms, fonch inseculat don Joan 
de Orosco, marquès de Mortara y Çarreal.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit don Joan de Orosco, fonch insaculat don Thomàs 
Oliver y Figuerola.

161r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Mossèn Joseph Bru.
Als xxx de mars de mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Joseph Bru, fou insiculat mossèn 
Ramon de Sala y Sassala.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Ramon de Sala y de Sassala, fou insicu-
lat mossèn Francisco Descatllar y Tort.

162r// Deputats militars de la vegueria de Manresa233

Mossèn Joseph de Olsina y Riusech.

164r// Deputats militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Sebastià Duran y Descallar.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat militar de la vegueria de Manresa que vaca per 
mort de mossèn Sebastià Duran y Descallar, fonch insiculat mossèn Joan Batista de Planella y 
Cruylles.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Joan Batista de Planella y Cruïlles,  
fonch insiculat mossèn Fèlix de Ballaró.

165r// Deputats militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Pere de Planella y Talamanca.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Pere de Planella y Talamanca, fonch in-
siculat mossèn Francisco Padellàs.
A ii de octubre mdclxxviii, per mort de dit mossèn Francisco Padellàs, fonch insiculat mossèn 
Francisco Marí.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Francisco Marí, fonch insiculat mossèn Fran-
cisco Palau y de Toralla.

166r// Deputats militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Francesch Botaller y Oliver de Tortosa, per subsidi.

233. El segueix el foli 163r en blanc.
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A 16 de juliol de [1662], mossèn Francesch Botaller y Oliver, fou insiculat mossèn Maurici de 
Lloreda.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Maurici de Lloreda, fonch insiculat en vir-
tut de decret mossèn Jacintho Sagrera y Massana.

167r// Deputats militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Francisco Còdol.
A xv de juliol mdclvi, per ser-se’n passat al enemich dit Còdol, fonc insiculat mossèn Jacinto 
Dezcallar y Fivaller.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Jacintho Descallar y Fivaller, fonch insicu-
lat mossèn Francisco Taverner.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Francisco Taverner, fou insiculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Anthon de Armengol.

168r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Don Joseph Ripoll.
A 16 de juliol 1662, per mort de don Joseph de Ripoll, fou insiculat don Ambrosio Grosso.
A xxvii de juliol mdclxxii, per haver mudat de estat de militar en eclesiàstich lo dit don Am-
brosio Grosso, fonch inciculat don Carlos de Llupià.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit don Carlos de Llupià, fonch muntat de oydor a 
deputat don Francisco Junyent y de Vergós.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per desinsaculació de dit don Francisco Junyent y de Vergós, en 
virtud de Real decret de 10 de desembre 1696, fonch insiculat don Joan de Çarriera.
Als x de juny mdclxxxxviii, en virtud de real orde de Sa Magestad (Déu lo guarde), per rein-
tegració de don Francisco Junyent y de Vergós en lo dit lloch de deputat noble, fou desinsicu-
lat lo dit don Joan de Çarriera y continuat en son lloch lo dit don Francisco de Junyent y de 
Vergós.

169r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Don Jaume Magarola.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit don Jaume Magarola, fonch enseculat don Joan 
Baptista Pastor.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit don Joan Baptista Pastor, fonch ensaculat don Balthasar de 
Bru y Canta.

170r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Hierònym de Miquel y Terré.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Gerònim de Miquel y Terrer, fou insi-
culat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Ramon de Claver.

171r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Joan Pau de Lloselles.
A xv de juliol mdclxv, per mort del dit Joan Pau de Llosellas, fonch inciculat mossèn Hierònim 
Xammar.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort de dit mossèn Hierònim Xammar, fonch inseculat mossèn 
Francisco Llúria y Magarola.
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A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Francisco Llúria y de Magarola, fonch 
enseculat mossèn Francisco Brossa y de Boxadors.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per renúntia de dit mossèn Francisco Brossa y de Boxadors, fou 
insiculat mossèn Francisco de Graell y Castelló.

172r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Don Luys de Peguera.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit don Luís de Peguera, fonch insiculat don Joan Amat y 
Despalau.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit don Joan Amat y Despalau, fonch insiculat don 
Francisco de Anglasell y Cortada.

173r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Francesch de Montserrat y Vives.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Francesch de Monserrat y Vives, fonch en-
saculat mossèn Joseph Móra y de Solanell.

174r// Deputats militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Juan de Llorach.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joan de Llorach, fou insiculat lo doctor misser Antoni 
Pinyana.

175r// Deputats militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Ramon de Llorach.
A xvi de janer mdclv, per mort de dit mossèn Ramon de Llorach, fonch insaculat mossèn An-
toni Potau.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Antoni Potau, fonch insiculat mossèn Bernat 
Aymerich y Cruïllas.

176r// Deputats militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Carlos de Calders.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de mossèn Carlos de Calders, fonch inseculat mossèn Roc 
Minguella y Girona.

177r// Deputats militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Balthezar de Montserrat.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Monserrat, fonc insiculat mossèn Francesc Bonaventura 
de Gualbes.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Francisco Bonaventura de Gualbes, fonch 
insiculat mossèn Luís Sayol.

178r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Ramon de Çiscar.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Ramon de Çiscar, fonch inseculat mos-
sèn Joan Baptista Roca.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Joan Baptista Roca, fonch enseculat mossèn 
Lluís Soler.
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179r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Francisco Eva.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Francisco Eva, fou insiculat mossèn Damià de Torras.
Als xxx de mars mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Damià de Torras, fonch insiculat mos-
sèn Pau Feu.

180r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Juan de Vega.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit mossèn Juan de Vega, fonch insiculat mossèn Mi-
quel Torres.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit mossèn Miquel Torres, fonch insiculat mossèn Joan 
Vivet.

181r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Joseph Sala de Ossó.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Joseph Sala de Ossó, fonch insiculat mossèn 
Joseph Terré y Granollachs.

182r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega.
Don Jayme Descallar y Alemany.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit don Jayme Descallar y Alemany, fonch insiculat don 
Pedro Pons y de Guimerà.
Als xvi de juliol mdclxviii, per lo delicte de don Pedro Pons, fonch insiculat don Bernat Agus-
tí López de Mendoça y Pons, conde de Robres.
Als xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit don Bernat Augustí López de Mendoza y 
Pons, fonch insiculat don Raphael de Cortada.

183r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega
Don Martí de Rocabertí.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat militar noble, per haver heretat don Martín de 
Rocabertí lo bescomptat de Rocabertí, que per aqueix títol té lloch fix en la Deputació, fonch 
insiculat don Fèlix de Marimon.

184r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Juan Batista Desvalls.
A xv de maig mdclviii, per mort del dit mossèn Juan Batista Desvalls, fonch insiculat mossèn 
Thomàs Nogués.
A xiiii de juliol mdclxviiii, per mort de mossèn Thomàs de Nogués, fou insiculat mossèn Mi-
quel de Monrrodon.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit mossèn Miquel de Monrrodon, fonch insiculat 
mossèn Balt[a]sar Sans, insiculat ja en oydor.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mossèn Baltesar Sans, ensaculat mossèn Joseph  
Delfau.
A xv de juliol de mdclxxxix, per haver mudat de estat dit mossèn Joseph Delfau de secular a 
ecclesiàstich, fonch enseculat mossèn Ramon Copons del Llor.

185r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Joseph Pons, senyor de Ribelles.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   473 20/03/15   09:07



474 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

A iii de juliol mdclvii, per mort del dit mossèn Joseph Pons, fonch insiculat mossèn Carlos 
Soler y de Peguera.
A vi de juny mdclxiiii, en lo dit lloch de deputat militar de la vegaria de Tàrraga, per mort de 
don Carlos Soler, fonch insiculat mossèn Francisco Granollachs y de Millàs.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Francisco Granollachs y de Millàs, fonch 
insiculat mossèn Francisco de Asprer.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Francisco de Asprer, fonch ensaculat mossèn Francisco 
Olsinelles.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Francisco Olsinelles, fou insiculat mos-
sèn Ramon de Copons y Grimau.

186r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Francesch de Copons, per subsidi.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Francesch Copons, fonch insiculat mossèn 
Lluys Carreras y Planes.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Lluís Carreras y Planas, fonch enseculat 
mossèn Ramon de Carreras y Reguer.

187r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega
Don Francisco Gelabert.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit don Francisco Gelabert, fonch insiculat don Guillem 
de Josa, qui estave insiculat a oydor.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit don Guillem de Josa, fonch insiculat don Jo-
seph Novell y de Nadal.

188r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Joan Grimau y Vilafranca.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joan Grimau y Vilafranca, fou insiculat mossèn Miquel 
de Masdovellas, per subsidi.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Miquel de Masdovellas, fonc insaculat, en virtut de 
decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco Vila y Casamitjana.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Francisco Vila y Casamitjana, fonch insaculat, 
en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Ignasi de Gomar y Vilaplana.

189r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Don Dalmau de Ivorra Dançà y de Ballera.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit don Dalmau de Ivorra, fonch insiculat don Luís Bru 
y Cantar.

190r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Pere de Padellàs, és per subsidi.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit mossèn Pere de Padellàs, fonch insiculat mossèn Nicho-
lau de Llop y de Valls.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Nicolau de Llop y de Valls, fonch insicu-
lat mossèn Pere Planella y Cruïlles.

191r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Joseph de Phelices.
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A xiiii de juliol, per mort del dit mossèn Joseph de Phelices, fou insiculat mossèn Pera Joan de 
Rialp.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit mossèn Pera Joan de Rialp, fonch inciculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Julià Clement de Solanell y de Foix, insiculat a oydor.

192r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Don Francisco Semmanat.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del dit Semmanat, fonch inciculat don Joseph Falcó.

193r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Don Emanuel de Llupià.

194r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Anton de Peguera.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Anton de Paguera, fonch ensaculat mossèn 
Francisco Descallar y Ollers.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Francisco Descallar y Ollers, en virtut de decret de Sa 
Excel·lència, fonch ensaculat mossèn Joseph de Marymon.

195r// Deputats militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Emanuel Joseph de Tord.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit mossèn Emanuel Joseph de Tort, fonch insicullat 
mossèn Francisco Puigdesalit y Pasqual.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Francisco Puigdesalit y Pasqual, fonch in-
siculat mossèn Francisco de Junquer.

196r// Deputats militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Jaume Francolí y de Toralla.
Als xviii de juliol mdcci, per renunciació de dit mossèn Jaume Francolí y de Toralla, fonch 
insaculat mossèn Joseph de Solà y de Guardiola.

197r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Cartró.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joseph Cartró, fou insiculat mossèn Joan Magarola.
A xvi de juliol mdclxviii, per haver muntat de mossèn Joan de Magarola a deputat militar, 
fonch insiculat mossèn Alexandro Boxadós.
A xxi de juliol mdclxxi, per munta de don Alexandre de Boxadós de oïdor a deputat noble, 
fonch insiculat mossèn Joan de Claresvalls.
A iiii de juliol mdclxxxv, per munta de dit mossèn Joan de Claresvalls de oydor a deputat, 
fonch inseculat mossèn Anton de Vilaplana.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per renúncia de dit mossèn Anthon de Vilaplana, fonch enseculat 
mossèn Emanuel de Vilaplana.

198r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Bernat de Olsina y Vilallonga.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit mossèn Bernat de Olsina y Vilallonga, fonch insi-
culat mossèn Llorens Lladó.
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A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit mossèn Llorens Lladó, fonch insiculat mossèn Batis-
ta Torres.

199r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Hierònym Çaconomina.
A xv de maig mdclxi, per promotió de dit mossèn Hierònym Çacoromina de ohïdor a diputat 
militar de la vegueria de Gerona, fonch insiculat ohydor militar mossèn Diego Ferrer.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del sobredit mossèn Diego Ferrer, fonch insiculat mossèn 
Francisco Marí, qui estava insiculat a oïdor real.
A ii de octubre mdclxxviii, per munta de dit mossèn Francisco Marí, fonch insiculat mossèn 
Francisco Marí y Genovès.
Als xxii de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Marí y 
Ginovès, fou insiculat mossèn Joseph Nuri de Lana y de Càncer.

200r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Juan Batista de Matas.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Mata, fonch insiculat mossèn Joseph Ximenis de Sant 
Roman y de Mur.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit mossèn Joseph Ximenis, fonch inciculat mossèn Joseph 
de Amigant.
A xxi de juliol mdclxxi, per munta de dit mossèn Joseph de Amigant de oïdor a deputat, fonch 
inseculat mossèn Gerònim Novell y Bertrolà.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit mossèn Hierònym Novell y Bertrolà de oïdor a 
diputat, fonch insiculat mossèn Joan Llorach y Perellós.
A xxviiii de desembre mdclxxx, per munta de dit mossèn Joan Llorach y Perellós de oydor  
a deputat, fonch inseculat mossèn Gerònim Generes.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per munta de dit mossèn Gerònim Generes, fonch enseculat mos-
sèn Fèlix de Balleró y Ramon.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta a deputad [sic] de dit mossèn Fèlix de Ballaró y Ra-
mon, fonch enseculat mossèn Joan de Ponsich y Monyo.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joan de Ponsich 
y Monyo, fou insiculat mossèn Joseph Dusay y de Bru.

201r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Armengol.
A iii de juliol mdcloxxxv, per mort de dit mossèn Joseph de Armengol, fonch enseculat mos-
sèn Joseph Pons.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mossèn Joseph Pons, fonch ensaculat mossèn Carlos Fivaller.

202r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Falcó.
A xxvii de maig mdclxx, per promotió de dit Falcó a deputat noble, fonch inciculat mossèn 
Jaume Cua.

203r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Payret.
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A xv de maig mdclx, per mort del dit mossèn Joseph Payret, fonch insiculat mossèn Francisco 
Brossa y de Boxadós.
A xviii de juliol mdclxxxii, per munta de dit mossèn Francisco Brossa y de Boxadors de oydor 
a deputat, fonch enseculat mossèn Baltezar Riba.

204r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Amell.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut dit mossèn Francesch Amell de oydor en deputat, 
fonch inseculat mossèn Olaguer de Erill y Orcau.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Olaguer de Erill y Orcau, fonch enseculat 
mossèn Joan Semmanat y de Toralla.
A xv de juliol mdclxxxvi, per munta de dit mossèn Joan Semmanat y de Toralla de oydor a 
deputat, fou ensaculat mossèn Joseph de Marimon.
A 18 juliol 1695, per munta de dit mossèn Joseph de Marymon de oydor a deputat, fonch ensa-
culat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Balaguer.

205r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Juan Xammar y Ferruz.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Joan Xammar y Ferrús, fou insiculat mossèn 
Pedro Planella.
A xv de desembre mdclxxvi, per promosió de dit mossèn Pedro Planelles de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Ramon Copons del Llor.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit mossèn Ramon Copons del Llor, fonch ensaculat 
mossèn Francisco Berardo y Senjust.

206r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Descallar y Oller.
A xv de juliol mdclvi, per ser-se’n a passat al enemich dit Descallar, fonch insiculat mossèn 
Lluís de Areny.
A 16 de juliol 1662, per promotió de oïdor militar a diputat mossèn Luís de Areny, fou insiculat 
mossèn Diego Despalau.
A xxii de juliol mdclxxi, per munta de dit mossèn Diego Despalau de oydor a deputat, fou 
insiculat mossèn Joseph de Corbera y Sancliment.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Joseph de Corbera y Sancliment, fonch 
inseculat mossèn Joseph de Saniust y Pagès.
A 20 de juliol 1693, per munta de dit mossèn Joseph Senjust y Pagès de oydor a deputat, fonch 
insiculat en virtut de real decret mossèn Anthon de Armengol.
A xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Anthon de Armen-
gol, fou insiculat mossèn Pera Ribas Boxadós y Vallgornera.

207r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Viader.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Joseph Viader, fonch insiculat mossèn Joseph 
Montalt y Riu.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut lo dit mossèn Joseph Montalt y Riu, fonch insecu-
lat mossèn Onofre de Alentorn.
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A xv de maig mdclx, per mort del dit mossèn Onoffre de Lentorn, fonch insiculat mossèn  
Joachim Gualbes.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Joachim Gualbas, fou insiculat mossèn Luís de 
Callar.
A xvi de juliol mdclxviii, per estat desensiculat per falta de edat dit mossèn Lluís Descallar, 
fonch insiculat dit mossèn Lluís Descallar.
A xv de dezembre mdclxxvi, per promosió de dit mossèn Lluís Descallar de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn March Anthoni Sullà.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit March Antoni Sullà, fonch insiculat mossèn Francisco 
Descallar y Oller.
A xv de juliol de mdclxxxxix, per munta de dit mossèn Francisco Descallar, fonch ensaculat 
mossèn Fèlix Semmanat y de Toralla.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Fèlix Semmanat y de Toralla, fonch ense-
culat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Joseph Emanuel de Tarré y Paguera.

207v//  A 20 de juliol 1693, per munta del atràs dit mossèn Joseph Emanuel de Terré y Paguera de oydor 
a deputat, fonch insiculat mossèn Anthon Granollachs y de Ardena.

208r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Pau Astor.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Pau Astor, fonch insiculat mossèn Ra-
mon de Copons y Grimau.
A xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Ramon de Copons 
y Grimau, fou insiculat mossèn Diego de Pallarès.

209r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Phèlix de Miralles.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Phèlix de Miralles, fonch insiculat mossèn Ba-
tista Falcó.
A xxi de juliol mdclxxiiii, per munta del dit mossèn Batista Falcó de oïdor a deputat, fonch 
insiculat mossèn Luís Vilana y Cordellas.

210r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Granollachs y de Millàs.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de oydor militar de la vegueria de Barcelona que vacca per 
resulta de mossèn Francisco Granollachs y de Millàs insiculat en diputat militar, fonch insiculat 
mossèn Joan Móra.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Joan Móra, fonch ensaculat mossèn Miquel 
Joan Taverner y Dardena.
A 18 juliol 1695, per munta de dit mossèn Miquel Joan Tavarner de oydor a deputat, fonch 
ensaculat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Ignasi Rius.

211r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Hierònym Alemany.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit mossèn Gerònim Alemany, fonch inceculat mossèn Pau 
Aquilas.
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A 20 de juliol 1693, per munta de dit mossèn Pau Aquiles de oydor a deputat, fonch insiculat 
mossèn Anthon de Moxiga y Ginebreda.

212r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn March Antoni Carreres.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit March Antoni Carreras, insiculan mossèn Erasma de 
Lana y Fontanet.
A viiii de juny mdclxxiii, per munta del dit mossèn Erasma de Lana y Fontanet a deputat, 
fonch insiculat mossèn Anton Valencià.
A iii de juliol mdclxxxv, per munta de mossèn Anton Valencià de oydor a diputat, fonch en-
seculat mossèn Thomàs de Pallarès.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Thomàs Pallarès, fou insiculat mossèn 
Fèlix Sala y Çassala.

213r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel de Sant Steve Argahín.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit mossèn Miquel de Sant Esteva Argahín, fonch insiculat 
concordament mossèn Francisco Nadal.
A xii de juny mdclxiii, per promotió de mossèn Francisco Nadal de oïdor a diputat, fou insi-
culat mossèn Benet Despuiol.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Benet Despujol, fonch inseculat mossèn 
Joseph Grato de Raset y Trullàs.
A xxvi de juny mdclxxxx, per munta de dit mossèn Joseph Grato de Roset y Trullàs a deputat, 
fonch insiculat mossèn Anthoni de Potau.
Als xviii de juliol mdcci, per munta de dit mossèn Antoni de Potau de oydor a deputat, fonch 
insaculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Anton de Sunyer Macip y de Belloch.

214r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Gamis y Falcó.
A iii de juliol mdclvii, que vacca per resulta de dit mossèn Francesch Gamis insiculat a deputat 
noble, fonch insiculat mossèn Juan Çellers.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de mossèn Joan Cellers, fonch inseculat mossèn Joseph 
Móra y de Solanell.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit mossèn Joseph Móra y de Solanell, fonch ensaculat 
mossèn Melchior de Palau y Soler.

215r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel Juan de Riambau.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Miquel Joan de Riambau, fonch inseculat 
mossèn Joseph Massó.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joseph Massó, fou insiculat mossèn Plàcido Montoliu.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit mossèn Plàcido Montoliu, fonch insiculat mossèn 
Francisco Copons y Grimau.

216r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Llorens de Bardaxí.
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A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut de oydor a deputat dit mossèn Llorens de Bardaxí, 
fonch inseculat mossèn Pere Pau de Loselles.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Pere Pau de Losellas, fonch insiculat 
mossèn Juan Vivet.
A xxvi de juny mdclxxxx, per munta de dit mossèn Joan Vivet de oydor a deputat, fonch inis-
culat mossèn Gerònym Ferrer de Savaçona y Vila.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Gerònim Ferrer 
de Çavassona y Vila, fou insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Aleix Gaieta- 
no de Tristany y Claresvalls.

217r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Rovira, de la vila de Tarrassa.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Joseph Rovira, fonch inseculat mossèn Lluys 
Sayol.
A xxx de juliol mdclxxv, per promoció de dit mossèn Luís Sayol de oïdor a diputat, fonch in-
siculat mossèn Francisco Manresa y Moncors.
A xxviiii de desembre mdclxxv, per mort de dit Francisco Manrresa y de Moncors, fonch in-
seculat mossèn Anton Marí y Genovès.

218r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anton Ferran y Voltor.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Anton Ferran y Voltor, fonch enseculat 
mossèn Francisco Miquel y Descatllar.
A viii de agost mdclxxxxi, per haver muntat de la present bossa de oydor a la de deputat lo dit 
mossèn Francisco Miquel y Descallar, fonch insiculat mossèn Mariano de Salla y Amat.
Als xvii de janer mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Mariano de Salla y Amat, fonch insicu-
lat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Ignasi de Corts y Llanós.

219r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Puigjaner y Nicholau.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Francesch Puigianer y Nicolau, fonch insicu-
lat mossèn Onofre de Alentorn.

220r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ignasi de Foixà.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Ignasi de Foixà, fonch insiculat mossèn 
Joseph March y Jalpí.
A 18 juliol 1695, per munta de dit mossèn Joseph March y Jalpí de oydor a deputat, fonch insa-
culat mossèn Ramon de Bell-lloch.

221r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Pasqual de Panno.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Francesch Pasqual de Pannó, fonch insi-
culat mossèn Joseph Oliver.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta a deputat de dit mossèn Joseph Oliver, fonch insicu-
lat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Llàtzer de Gensen.
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222r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francesch Bonaventura de Gualbes.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Gualbes, fonc insiculat mossèn Pau Prexens.
A xv de maig mdclviii, per promotió del dit mossèn Pau Prexens de oydor en deputat per dita 
vegueria, fonch insiculat mossèn Juan de Llordat.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit mossèn Joan de Llordat, fonch inisiculat mossèn 
Genís Vidal de Roda.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Genís Vidal de Roda, fou insiculat, en 
virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Emanuel de Areny y Queralt.

223r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Narcís Anglasell.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per renúncia de dit mossèn Narcís Anglasell, en virtut de decret 
de Sa Excel·lència, fonch insiculat mossèn Francisco de Anglasell y Cortada.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta de dit mossèn Francisco de Anglasell y Cortada, fonch 
enseculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Joseph de Càncer y Prat Sentjulià.
Als xviii de juliol mdcci, per munta de dit mossèn Joseph de Càncer y Prat Senjulià, fonch in-
saculat mossèn Emanuel de Nadal y Despuyol.

224r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Pheliph de Farrera y Olsinelles.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Phelip de Farrera y Olzinas, fonch insi-
culat mossèn Lluís Soler.
A iii de juliol mdclxxxv, per munta de dit mossèn Lluís Soler de oydor ha deputat, fonch inse-
culat mossèn Julià Climent de Solanell.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per munta de dit mossèn Julià Climent de Solanell, fou inci-
culat mossèn Clement de Senespleda y de Solanell.

225r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Rafel Capsir, de Tortosa, ab decret de Sa Altesa, per subsidi.
A xxi de juliol mdclxxi, per munta de dit mossèn Rafel Capsir de oïdor a deputat, fon insiculat 
mosèn Pere Fises, menor, en virtut de un real decret als xx de juliol per Sa Excel·lència.

226r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Galceran de Cordellas.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut dit mossèn Galceran de Cordellas de oydor en 
deputat, fonch inseculat mossèn Joan Carreres.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Joan Carreras, fonch insiculat mossèn Hie-
rònim de Ferrer y Vinyals.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mossèn Gerònym de Ferrer y Vinyals, fonch 
insiculat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Lluys Claresvalls y de Miquel.

227r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Montaner y Solanell.
A xv de juliol mdclvi, per haver mudat de estament dit Solanell, fonch insiculat mossèn Joseph 
Sorribes y Paguera.
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A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Joseph Sorribes y Paguera, fonch insiculat 
mossèn Feliciano de Cordellas.
A xvii de juliol mdclxxiii, per munta de dit mossèn Feliciano de Cordellas de oydor en depu-
tat, fonch inseculat mossèn Joseph de Aguilar y Oluja.

228r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon Minguella y Figuerosa.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Minguella, fonch inseculat mossèn Phelip Alegra.
A 16 de juliol 1662. Per resulta de mossèn Phelip Alegra de oïdor militar de Barcelona a diputat 
militar de Lleyda, fou insiculat mossèn Francisco Cànser.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Francisco Cànçer, fonch ensaculat mossèn 
Joseph Bru y Banyuls.

229r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Juan Batista Corbera y Santcliment.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Corbera, fonc insiculat mossèn Pere Montagut y Vallgor-
nera.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit Montagut y Vallgornera, fonch inceculat mossèn Joseph 
de Vigo y Riquer.
A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit mossèn Joseph Vigo y Riquer, fonch inciculat mossèn 
Honofre Gelabert.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Honofre Gelabert, fonch insiculat mossèn 
Phelip Ignasi Alegre.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit mossèn Phelip Ignasi Alegre de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Francisco Taverner.
A viii de agost mdclxxxxi, per munta de dit mossèn Francisco Taverner, fonch insiculat mos-
sèn Joseph de Sala.

230r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Gabriel Antoni Bosser.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Gabriel Anthoni Bosser, fonch inseculat mos-
sèn Joseph de Llenes.
A iiii de juny mdclxxxi, per mort de dit mossèn Joseph de Llenes, fonch insiculat mossèn Ra-
mon Xammar y Meca.
A iii de juliol mdclxxxv, per munta de dit mossèn Ramon Xammar y Meca de oydor a deputat, 
fonch inseculat mossèn Gerònim de Rocabertí.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta a deputat de dit mossèn Gerònim de Rocabertí, fou 
inseculat mossèn Joseph Desprats y Çavassona.

231r// Oydors militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco Areny y de Toralla.
A vi de juny mdclxiiii. En lo lloch de oydor militar de la vegueria de Lleyda que vacca per 
muntament de don Francisco de Areny y de Toralla en deputat militar, fonch insiculat mossèn 
Armenter de Aguilar.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Armenter de Aguilar, fonch insiculat mos-
sèn Joseph de Marenyosa y Arenyó.
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Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Joseph de Marenyosa y Aranyó, fonch insacu-
lat ab decret de Sa Excel·lència, mossèn Ramon de Granada Maranyosa y de Granada.

232r// Oydors militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Jacinto de Copons, senyor de Malmercat.
A viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mossèn Jacintho de Copons, fonch insiculat mos-
sèn Joseph de Bru y Móra.

233r// Oydors militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Antoni Guiu.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Antoni Guiu, insaculan mossèn Ramon de Ber-
begal.
A 16 de juliol 1662, per promotió de dit Berbegal a oïdor a diputat, fou insiculat mossèn Fran-
cisco Aloy.
A xv de juliol mdclxv, per muntar de dit Aloy de oydor a deputat, fonch insiculat mossèn  
Joseph de Terré y Granollachs.
A xvi de juliol mdclxviii, per haver muntat a diputat militar dit Joseph Terré y de Granollachs, 
fonch insiculat mossèn Ramon Berart.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per munta de dit mossèn Ramon Berart de oydor en deputat,  
fonch ensaculat mossèn Joan Moner.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Joan Moner, fonch enseculat lo don misser 
Domingo Verdier.

234r// Oydors militars de la vegueria de Leyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph de Avaria, per subsidi.
A xv de maig mdclviii, per promotió del dit mossèn Joseph de Avaria de oydor a deputat no-
ble, fonch insiculat mossèn Joseph Duran.
A viiii de juliol mdclxxxvii, per munta de dit mossèn Joseph Duran de oydor a deputat, fonch 
enseculat mossèn Francisco de Abaria.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit mossèn Francisco de Abaria, fonch ensaculat mos-
sèn Carlos de Torras.

235r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Rafel Moner, de Camprodon, per subsidi.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Moner, fonch insiculat mossèn Francesch de Puigvert y 
de Manrresa.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Francesch de Puigvert y Manrresa, fonch insi-
culat mossèn Pere de Albertí.
A viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mossèn Pere de Albertí, fonch insiculat mossèn 
Francisco de Cardona y Vidal.

236r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan de Cruylles y Rajadell.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Joan de Cruïlles y Rajadell, fonch insiculat 
mossèn Joan Balle, menor. Per error fou assí continuat dit mossèn Joan Balle, havent-se de 
continuar hanant en foli 247 en la resulta de mossèn Joan de Cruïlles, y per ço se restitueix en lo 
present lloch lo sobredit mossèn Joan de Cruïlles y Rajadell.
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A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Joan de Cruïlles y Rajadell, fonch ensaculat 
mossèn Gabriel de Cols.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Gabriel de Cols, fonch ensaculat mossèn Pau de 
Thoar.

237r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Hierònym de Real.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit mossèn Gerònim de Real, fonch enseculat mossèn 
Francisco Sullà y de Gassol.

238r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Yvo de Ornós.
A xv de desembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Yvo de Ornós, fonch insiculat mossèn 
Francisco Prats y Cudina.

239r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francesch Sella Surribas y Canet.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Sella, fonch insiculat mossèn Joan Guinart.
A xv de maig mdclx, per promotió de oydor a deputat del dit mossèn Juan Guinart de dita 
vegueria, fonch insiculat mossèn Francisco de Avinyó.
A xvii de juliol mdclxxxxiii, per mort de dit mossèn Francisco de Avinyó, fonch ensaculat 
mossèn Pere de Cartellà y Desbach.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per munta de dit mossèn Pere de Cartellà y Desbach, fonch ensecu-
lat mossèn Anton de Homs y Cabrera.
Als xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta de dit mossèn Anthon de Homs y Cabrera, fonch 
enseculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Emanuel Llobet y Oluya.

240r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Pere Desbach.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Pere Desbach, fonch insiculat mossèn Anton 
de Rocabertí.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit mossèn de Rocabertí de oïdor a deputat, fonch insiculat 
mossèn Ramon Dusai y Aragall.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Ramon Dusay y Aragall, fonch ensaculat 
mossèn Ramon Narcís de Vilanova.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit mossèn Ramon Narcís de Vilanova, fonch 
inciculat mossèn Miquel Pau de Vilanova.

241r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Emanuel Doms.
A xv de juliol mdclxv, per promotió de dit mossèn Emanuel de Omns de oydor a deputat, 
fonch inceculat mossèn Llorens Farnés.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Llorens de Farnés, fonch insiculat mossèn Miquel 
de Ciurana y Ribot.
Als xvii de janer mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Ciurana y Ribot, en virtut de 
decret de Sa Excel·lència, fonch insiculat mossèn Esteve Bellet y Sampsó.
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242r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joseph Gorgot.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mossèn Joseph Gorgot, en virtut de decret de Sa Excel·lència, 
fonch ensaculat mossèn Ermengol de Peguera.

243r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Pere de Roca.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit Pere de Roca, fonch insiculat mossèn Joseph Millas de 
Millàs.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de mossèn Joseph Millàs, de Millàs, fon insiculat 
mossèn Anton Móra y de Xamar.

244r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan Gorgot.
A xvi de janer mdclv, per mort de dit mossèn Joan Gorgot, fonch insiculat mossèn Francesch 
Sunyer.
A xv de maig mdclxi, per promotió de dit mossèn Francisco Sunyer de ohïdor a diputat militar 
de dita vegueria, fonch insiculat mossèn Raphael Guinart.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Rafel Guinart, fonch insiculat mossèn 
Emanuel Desvalls.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per haver muntat mossèn Emanuel Desvalls de oydor a deputat, 
fonch ensaculat, en virtut de decret mossèn Francisco Vivet.

245r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Pere de Avinyó.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mosèn Pere de Avinyó, fonch insiculat mossèn 
Christòphol Potau.

246r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Salvador de Ornós.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit mossèn Salvador de Ornós de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Mariano Vedruna.

247r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francesch Isidro Ferrer, del lloch de Fortià.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Francesch Isidro Ferrer, fou insiculat mossèn 
Francisco Xammar y de Foxà.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de oydor militar de la vegueria de Gerona que vacca per mort 
de mossèn Francisco Xammar y de Foxà, fonch insiculat mossèn Gerònym Ferrer y de Llupià.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit Ferrer, fonch inceculat mossèn Antoni Sella y de Canet.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Anthoni Sella y de Canet, fonch insiculat mos-
sèn Joan de Cruïlles.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit mossèn Joan de Cruïlles de oïdor a diputat,  
fonch insiculat mossèn Joan Balle, menor.
A xxviiii de desembre mdclxxx, per mort de dit mossèn Juan Balle, menor, fonch inseculat 
mossèn Miquel de Clariana.
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A xvi de juliol mdclxxxxii, per munta de dit mossèn Miquel de Clariana, fonch ensaculat, en 
virtut de decret mossèn Joseph de Magarola.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Joseph de Magarola, fonch ensaculat mossèn 
Joan de Bellaró.

248r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Domingo de Monrodon.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Domingo de Monrodon, fonch insiculat mos-
sèn Lluys Cartellà y Descallar.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Cartellà, fonc insiculat mossèn Joan Batista Vedruna.
A xxviiii de desembre mdclxxx, per mort de dit mossèn Juan Baptista Vedruna, fonch insecu-
lat mossèn Pere Dimas de Potau.
A xxvi de juny mdclxxxx, per haver mudat de estat de militar a ecclesiàstich dit mossèn Pere 
Dimas de Potau, fonch insiculat lo doctor misser Anthonino de Puig.

249r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Juan de Avinyó.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Joan de Avinyó, fonch inseculat mossèn Jo-
seph Valls y Serradell.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mossèn Joseph de Valls y Serradell, fonch insi-
culat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Gaspar de Mir.

250r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Christòphol Galindes de Terreros.
A xv de juliol mdclvi, per ser-se’n passat al enemich dit Galindes, fonch insiculat mossèn Sal-
vador de Sanyes.

251r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Ignasi del Viver y de Calsa.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit del Viver, fonc insiculat mossèn Emanuel Guanter.

252r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Thomàs de Malla.
A xv de maig mdclviii, per promotió del dit mossèn Thomàs de Malla de oydor a deputat per 
la vegueria de Barcelona, fonch insiculat mossèn Juan Balthesar March y Jalpí.

253r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Luys de Canter y Doms.

254r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Pau Vinyes.
A xv juliol mdclvi, per resulta de dit Vinyes, fonch insiculat mossèn Gaspar Tarrena y Paulet.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit mossèn Gaspar Tarrena, fonch insiculat mossèn Carlos 
de Llupià.

255r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph Taquí y Pals.
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256r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Antoni de Montserrat.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Antoni de Montserrat, fonch enseculat mos-
sèn Miquel Móra y Navarro.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Móra y Navarro, fonch ensaculat 
mossèn Francisco Vila.
A 18 de juliol 1695, per munta de dit mossèn Francisco Vila de oydor a deputat, en virtut  
de decret de Sa Excel·lència, fonch enseculat mossèn Francisco Junyent y Vergós.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per munta de dit mossèn Francisco Junyent y de Vergós de 
oydor a deputat, fonch insiculat mossèn Pere de Cardona.

257r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Francisco Onoffre de Pedrolo.
A 16 de juliol 1662, per promotió de mossèn Francisco Onofre de Pedrolo a diputat militar de 
la vegueria de Barcelona, fou insiculat mossèn Francisco Vivas.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit mossèn Francisco Vives, fonch enseculat mossèn 
Joseph Ramon y de Tort.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mossèn Joseph Ramon y de Tort, fonch insiculat 
mossèn Esteve de Vadell y Besturs.

258r// [Oïdors militars de la vegueria de Tarragona]
Mossèn Pere de Nin y Tàrrega.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Pere de Nin y Tàrrega, fonch insiculat mossèn 
Maurici Lloreda.
A 16 de juliol 1662, per promotió de mossèn Maurici de Lloreda a diputat militar de la vegueria 
de Manresa, fou insiculat mossèn Diego Vidal y Agràs.
A viiii de juny mdclxxiii, per munta del dit mossèn Diego Vidal y Agràs a deputat, fonch insi-
culat mossèn Joan de Boixadós.
A xxx de juliol mdclxxv, per munta de dit mossèn Joan de Boxadós de oïdor a diputat, fonch 
insiculat mossèn Joseph Sitjes.
A viii de juliol mdclxxxvii, per desansaculasió inseguint lo orde de Sa Excel·lència de dit mos-
sèn Joseph Sitjes, fonch ensaculat mossèn Anton Potau.
A xvi de maig mdclxxxviii, en virtut de real decret de Sa Magestat (Déu lo guarde), per rein-
tegració de dit mossèn Joseph Sitjes, fou desanseculat lo dit mossèn Anton Potau y continuat en 
son lloch lo dit mossèn Joseph Sitjes.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit mossèn Joseph Ciges, fonch ensaculat mossèn 
Bonaventura de Vidal.

259r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Juan Torrell.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per renunciació de dit mossèn Joan Torrell, fou inciculat mos-
sèn Joan de Torrell y Freixa.

260r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Rafel Llorens.
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A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Rafel Llorens, fonch insiculat mossèn Miquel 
Sans.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Miquel Sans, fonch insiculat mossèn Miquel 
Pallarès.
A xxvii de maig mdclxx, per promotió de dit mossèn Miquel de Pallarès a deputat militar, 
fonch inciculat mossèn Joan Banet de Pallarès.
A xxiii de juliol mdclxxiii, per mort de dit mossèn Joan Banet de Pallarès, fonch insiculat 
mossèn Bernat Corts.
A xviii de juliol mdclxxxiii, per munta de dit mossèn Bernat Corts de oydor a diputat, fonch 
inseculat mossèn Jacintho de Sagrera y Massana.
A viii de agost mdclxxxxi, per munta de dit mossèn Jacintho Sagrera y Massana de oydor a 
deputat, fonch inseculat mossèn Nicolau de Portolà y Bellver.

261r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joan Batista Ferrer de la Móra.
A 16 de juliol 1662, per mort de dit mossèn Joan Batista Ferrer de la Móra, fou insiculat lo doc-
tor Francisco Moxó.
A xxii de juliol mdclxxxxi, per mort de dit doctor Francisco Moxó, fonch insaculat en virtut 
de decret mossèn Emanuel Meca y Berardo.

262r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Jaume Morer de Toses, per subsidi.
A xvi de juliol mdclxviiii, per mort de mossèn Jaume Morer de Toses, fonch insiculat mossèn 
Joseph Bover de Aguiló.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Joseph Bover y de Aguiló, fonch insecu-
lat mossèn Bernat Vives y Ferrer.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Bernat Vives y Ferrer, fonch insiculat mos-
sèn Anthon de Solà Montaner y Parellós.

263r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Juan de Copons, de la Manrresana.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut de oydor en deputat dit mossèn Joan Copons, 
fonch inseculat mossèn Pere Fivaller.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort del dit mossèn Pere Fivaller, fonch insiculat mossèn Alex 
de Fluvià.
A xviii de juliol mdclxxxii, per munta de dit mossèn Aleix de Fluvià de oydor a deputat, fonch 
enseculat mossèn Joseph Ninot.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Joseph Ninot, fonch ensaculat mossèn Fran-
cisco Novell.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Francisco Novell, fonch insiculat, en virtut de real 
decret mossèn Joan de Josa y Agulló.

264r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Juan Batista Rovira y Boldó.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Joan Batista Rovira y Boldó, fou insiculat mossèn Jo-
seph de Reguer y Bailó.
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A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Joseph de Reguer y Bailló, fonch insiculat 
mossèn Francisco Asprer y Talrich.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Asprer 
y Talrich, fou insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Amat y 
Planella.

265r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Gregori Botaller y Oliver, de Tortosa, per subsidi ab decret de Sa Alteza.
A xxvii de juliol mdclxxii, per haver muntat al dit Gregori Botaller, fonch insiculat mossèn 
Pere de Miravall.

266r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Lluys Roger de Llúria.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Luys Roger de Llúria, insiculan mossèn Joan de 
Bardexí y de Àger.
A 16 de juliol 1662. Per promotió de mossèn Joan de Bardaxí y de Àger, fou insiculat mossèn 
Olaguer Minguella.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Olaguer Minguella, fou insiculat mossèn Bartho-
meu Joseph Perpinyà.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit mossèn Barthomeu Joseph Perpinyà, fonch insiculat 
mossèn Francisco Planes.

267r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Miquel de Çabater.
A xviii de juliol mdclxxxii, per munta de dit mossèn Miquel de Sabater de oydor a deputat, 
fonch enseculat mossèn Miquel de Sabater y Lledós.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Miquel de Sabater y Lledós, fonch ensacu-
lat, en virtut de decret mossèn Thomàs Martí y de Vilanova.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta a deputat de dit mossèn Thomàs Martí y de Vilano-
va, fonch enseculat mossèn Francisco Guitart y de Palol.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit mossèn Francisco Guitart y de Palol, fonch 
insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Juan de Olmera y Raset.

268r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francesch de Sorribes.
A xxii de juliol de mdclxviii, per mort de dit mossèn Francesc de Sorribes, fonch insiculat 
mossèn Joan Ramon Rubí.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Joan Ramon Rubí, fonch ensaculat mossèn 
Ignasi Pujol.

269r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Juan de Olmera y Puigpardines, subsidi.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Olmera, fonch insiculat mossèn Francisco Valls y Papió.
A xxi de juliol mdclvi, per mort de dit Olmera y Puigpardinas, per lo lloch del qual vingué 
insiculat per Sa Magestat lo dit mossèn Francisco Valls y Papió y fonc habilitat y per estar  
ja insiculat dit Papió en oydor per la dita vegaria de Cervera, per ço fonc insiculat en lo present 
lloch mossèn Joseph Mas.
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A iii de juliol mdclvii, per mort del dit mossèn Joseph Mas, fonch insiculat mossèn Antoni 
Camporrells.
A 16 de juliol 1662, per promotió de mossèn Antoni de Camporrells a diputat militar de la ve-
gueria de Barcelona, fou insiculat mossèn Luís de Camporrells.
A xxx de agost mdclxviiii, per promotió del dit mossèn Luís de Camporrells de oydor en de-
putat, fonch insiculat mossèn Ramon de Caldés.
A xvi de juliol mdclxxiiii, per munta del dit mossèn Ramon de Caldés de oïdor a deputat, 
fonch insiculat mossèn Bernat Gàver.
A vii de octubre mdclxxviiii, per munta de dit mossèn Bernat Gàver de oydor a deputat,  
fonch inseculat mossèn Christòfol Morer y Pasqual.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit mossèn Christòfol Morer y Pasqual, fonch insiculat 
mossèn Anthon de Lanuça.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per munta de dit mossèn Anthon de Lanuça, fonch ensaculat, en 
virtut de decret mossèn Joseph de Marlès y Massana.

270r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Miquel de Salavert.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del sobredit, fonch inciculat mossèn Joseph de Puigcerver 
y de Vilallonga.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Joseph de Puigserver y Vilallonga, fonch 
inseculat mossèn Joan Francisco Sabater.
A xii de juliol mdclxxxxii, per mort de dit Sabater, fonch ensaculat, en virtut de decret mos-
sèn Francisco Calderó y Resplans.

272r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Jaume de Salavert.
A xvi de juliol mdclxviiii, per mort de dit mossèn Jaume de Salavert, fonch insiculat mossèn 
Pere de Amigant y de Ferrer.
A 18 juliol 1695, per renunciació de dit mossèn Pere de Amigant y de Ferrer, fonch ensaculat, 
en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco Ignasi Amigat y de Olsina.

273r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Thomàs Tristany y Ribera.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Thomàs Tristany y Ribera, insiculan mossèn 
Raphael Moxó.
A xvii de juliol mdclxxx, per renuntiatió de dit mossèn Rahel Moxó, fonch insiculat mossèn 
Raphael de Moxó y Marlès.
A 12 de juny 1694, per mort de dit mossèn Rafael de Moxó y Marlès, fonch insiculat mossèn 
Alexandro de Monserrat y Eva.

274r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francesch de Lúria y Magarola.
A viiii de juny mdclxxiii, per munta del dit mossèn Francesch de Lúria y Magarola a deputat, 
fonch insiculat mossèn Joan de Llúria y Magarola.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Juan de Llúria y Magarola, fonch inse-
culat mossèn Francisco Nicolau de Santjoan.
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A xiii de setembre mdclxxxviii, per munta de dit mossèn Francisco Nicolau de Santjoan de 
oydor a diputat, fonch insiculat mossèn Pau Delmasses y Ros.

275r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francesch Pons, senyor de Monsonís.
A xii de juny mdclxvi, per dit lloch de oydor militar que vacca per haver muntat dit mossèn 
Francisco Pons de oydor a deputat militar, fonch insiculat mossèn Melchior Rovira y Reguer.

276r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Anton Pons, subsidi.
A xv de juliol mdclxv, per promotió de dit Anton Pons de oydor a deputat, fonch inceculat 
mossèn Joseph Melianta.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Joseph de Melianta, fonch inseculat 
mossèn Juan Argila.
Als xvii de janer mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Joan Argila, en virtut de decret de 
S’Excel·lència, fonch insiculat mossèn Joseph Francolí y de Magarola.

277r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Bernat de Folcràs.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Bernat de Folcràs, fonch inseculat mossèn 
Francisco de Junquer.
A viii de agost mdclxxxxi, per munta de dit mossèn Francisco de Junquer de oydor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Rafel de Nabona Segur y Capella.

278r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joachim de Montserrat y Jusseu.
A iii de juliol mdclvii, que vacca per resulta de dit mossèn Joachim de Montserrat y Jusseu de 
oydor a deputat, fonch inseculat mossèn Hierònym Xammar.
A xv de juliol mdclxv, per muntament de dit Xammar de oydor a deputat, fonch insiculat 
mossèn Narcís Descallar.
A xxvii de maig de mdclxvii, per haver muntat a deputat militar dit mossèn Narcís Descallar, 
fonch insiculat mossèn Agustí Escarrer.
A xvii de juliol de mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Agustí Escarrer, fonch ensaculat mos-
sèn Joan de Copons y Falcó.
A xvii de juliol mdclxxxxii, per haver muntat dit mossèn Joan de Copons y Falcó de la present 
bolsa de oydor a la de deputat, fonch ensaculat, en virtut de decret mossèn Carlos de Puigjaner 
y de Orís.

279r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Juan Pallarès, de Cardona.
A xxii de juliol mdclxxiiii, en virtut de decret del Molt Reverent Canceller, tenint expressa 
delegatió de Sa Excel·lència, fonch corregit lo nom de dit mossèn Joan Pallarès de Cardona, di-
ent mossèn Joseph Pallarès.
A 12 juny 1694, per mort de dit mossèn Joseph Pallarès, fonch insiculat mossèn Esteve Sala.

280r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco Valls y Frexa.
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A viii de agost mdclxxxxi, per renúntia de dit mossèn Francisco Valls y Frexe, fonch insiculat 
mossèn Bruno Valls y Frexe.

281r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Juan Bayart.
A xxi de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Juan Bayart, fonch ensaculat mossèn Ra-
mon de Cudina.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Ramon de Codi-
na, fou insiculat mossèn Ignasi de Ferrer y Tresserras.

282r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Domingo Miret y Riera, de Vilafranca, per subsidi, en virtut de decret de Sa Alteza.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Miret, fonc insiculat mossèn Joseph Alinyà y del Llor.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Joseph Alinya y del Llor, fou insiculat mossèn 
Francisco de Montaner.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit mossèn Francisco de Montaner de oïdor a deputat, fonch 
insiculat mossèn Honofre Siscar y Gravalosa.
A xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Honofre Síscar y Gravalosa, fonch ensaculat, en 
virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Pau Ignasi Dalmases y Ros.

283r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Pere Bayart.
A xvi de juliol mdclxviiii, per mort de dit mossèn Pere Bayart, fonch insiculat mossèn Ramon 
de Homs.
A xxi de juliol mdclxxi, per munta de dit mossèn Ramon de Homs de oïdor a deputat noble, 
fonch insiculat mossèn Francisco Cortada.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Francisco Cortada, fonch insiculat mossèn Francis-
co Montaner y de Çacosta.
A iii de juliol mdclxxxv, per munta de dit mossèn Francisco Montaner y de Çacosta de oïdor 
ha deputat, fonch enseculat mossèn Christòfol de Farnés.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Christòphol de Farnés, fonch enseculat 
mossèn Francisco de Morera y Espuny.
A 12 juny 1694, per mort de dit mossèn Francisco de Morera y Espuny, fonch insiculat mossèn 
Anthon de Moxiga y Ferrer.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Anthon de Muxiga y Ferrer, fonch insaculat 
mossèn Agustí Copons y de Copons.

284r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco de Çacirera, senyor de Sant Guim.
A xv de juliol mdclxv, per mutatió del dit mossèn Francisco Çacirera de oydor a deputat,  
fonch inceculat mossèn Onophre Moncerrat y Marlès.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Onofre Moncerrat y Marlès, fonch ensaculat 
mossèn Joseph de Viladomar y de Foix, de la vila de Berga.

285r// Oydors militars de la vegueria de Vich
Mossèn Francesch Prat y Santjulià.
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A xii de juny mdclxiii, per promotió de oïdor a diputat mossèn Francesch Prat y Santiulià, fou 
insiculat mossèn Pau Raxach.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Pau Rexach, fonch insiculat mossèn Joseph 
Sauleda.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Joseph Sauleda, fonch insiculat mossèn 
Joan Francisco de Maresch.

286r// Oydors militars de la vegueria de Vich
Mossèn Francesch Sala y Çassala.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Francesch Sala y Sassala, fonch enseculat 
mossèn Lluís Cruylles.

287r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Juan Bautista de Planella y Cruylles.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de oydor militar de la vegueria de Manresa que vacca per 
resulta de mossèn Juan Batista de Planella y de Cruylles insiculat en diputat militar, fonch insi-
culat mossèn Joseph de Paguera y Vilana.
A xv de desembre mdclxxvi, per promoció de dit mossèn Joseph de Paguera y Vilana de oïdor 
a diputat, fonch insiculat mossèn Joseph de Rovira.

288r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Jordi de Peguera.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit mossèn Jordi de Paguera, fonch insiculat mossèn 
Francisco Sans y Puig.
A xxx de juliol mdclxxv, per promoció de dit mossèn Francisco Sans y Puig de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Emanuel de Sanmenat y de Lanuça.
A xviii de juliol mdclxxxii, per munta de dit mossèn Emanuel de Sanmenat y de Lanuça de 
oydor a deputat, fonch enseculat mossèn Andreu Reart Ycart y de Caralt.
A xv de juliol MDCLXXXIX, per munta de dit mossèn Andreu Reart, fonch ensaculat mossèn 
Francisco de Pons.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Francisco de Pons, fonch ensaculat, en virtut de decret 
de Sa Excel·lència, mossèn Joseph Amat y Planella.
Als xvi de juliol de mdclxxxxviii, per munta a deputat de dit mossèn Joseph Amat y Planella, 
fou inciculat mossèn Emanuel de Planella y Dusay.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Emanuel de Planella y Dusay, fonch insaculat 
mossèn Joseph de Carreras y Talavera.

289r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Joseph Jordà, de Tortosa, per subsidi.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Joseph Jordà, fonch inseculat mossèn Joseph 
Curto.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per renuntiació de dit mossèn Joseph Curto, fou insiculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Jacintho de Oliver y Botaller.

290r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Andreu Miquel, de Tortosa, per subsidi.
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A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Andreu Miquel, fonch enseculat mossèn 
Bernat de Foxà y de Boxadors.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit mossèn Bernat de Foixà y de Boxadors, fonch en-
saculat mossèn Francisco de Fluvià.

291r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Pau de Planella y de Talamanca.
A xii de juny mdclxvi, per dit lloch de oydor militar que vacca per haver mudat de estat de 
militar a eclesiàstich dit mossèn Pau de Planella, fonch insiculat mossèn Lluís de Boxadós.
A xxvii de maig mdclxx, per promotió de dit mossèn Lluís de Baxadós a deputat noble, fonch 
iniciculat mossèn Baltasar Sans.
A xxvii de juliol mdclxxii, per promotió del dit Sans a diputat, fonch insiculat mossèn Hierò-
nim Garcia.
A xxx de juliol mdclxxv, per munta de dit mossèn Hierònim Gassia de oïdor a diputat, fonch 
insiculat mossèn Jaume Montagut.

292r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Christòphol Descallar y Fivaller.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Christòfol Descallar y Fivaller, fonch insicu-
lat mossèn Salvador Tamerit y Tafurer.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Salvador de Tamarit, fonch ensaculat, en 
virtut de decret mossèn Joan de Llupià y Agulló.

293r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Agustí Guilla.
A xii de juny mdclxvi, per mort de dit mossèn Agustí Guilla, fonch insiculat mossèn Hyerò-
nim de Magarola.

294r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Joseph Pallarès, de Illa, per subsidi en virtut de decret de Sa Alteza.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit Joseph Pallarès, de Illa, fonch insiculat mossèn Pau 
Feu, cavaller.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta a deputat de dit mossèn Pau Feu, fonch enseculat 
mossèn Francisco de Bastero y Lledó.

295r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Francesch Gort y de Jorba.
A xv de maig mdclviii, per mort del dit mossèn Francesch Gort y de Jorba, fonch insiculat 
mossèn Lluys Valentià.
A viii de juliol mdclxxxvii, per desansaculasió, en virtut del real orde de Sa Magestat, de dit 
mossèn Luys de Valensià, fonch ennsiculat mossèn Carlos de Fivaller.
A xiiii de juny mdclxxxviii, per reintegració de mossèn Luís Valencià, en virtud de un real 
decret de Sa Excel·lència contenint un Real despatx de Sa Magestat (Déu lo guarde), despedit en 
forma de la Real Cancelleria, datum en Buen Retiro als iii de dit mes de juny, fonch desensecu-
lat mossèn Carlos de Fivaller y ensiculat en son loc mossèn Luís Valencià.

296r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Ramon Castelló.
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A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Castelló, fonc insiculat mossèn Honofre Copons y de 
Covadellas.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del dit Honofre Copons, fonch inciculat mossèn Phelip de 
la Nuça.
A xviii de juliol mdclxxxii, per munta de dit mossèn Phelip de la Nuça de oydor a deputat, 
fonch enseculat mossèn Grau de Paguera.
A 18 juliol 1695, per munta de dit mossèn Garau de Paguera de oydor a deputat, fonch ensacu-
lat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco d’Agulló y Çagarriga.

297r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Joseph Graell, de Vich, per subsidi.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Joseph Graell, fou insiculat mossèn Jaume Cor- 
tada.
A xxviiii de desembre mdclxxx, per mort de dit mossèn Jaume Cortada, fonch inseculat mos-
sèn Bernat de Babau y de Vilallonga.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Bernat de Babau y de Vilallonga, fonch en-
saculat mossèn Joseph Casanovas.

298r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Miquel de Masdovellas y Vilafranca.
A xv de juliol mdclviiii, per haver renunciat dit mossèn Miquel de Masdovelles, és estat inse-
culat lo mateix mossèn Miquel de Masdovelles y Vilafranca [sic].
A 16 de juliol 1662, per promotió oïdor militar a diputat de mossèn Miquel de Masdovellas, fou 
insiculat mossèn Diego Anton Mecha y Vilalba.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Diego Anton Meca y de Vilalba, fonch 
ensaculat mossèn Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons.
A xv de juliol mdclxxxvi, per munta de dit mossèn Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons 
de oydor a deputat, fou ensaculat mossèn Bernat Tristany y Vives.
A viii de agost mdclxxxxxi, per haver mudat de estat a ecclesiàstich, fonch insiculat mossèn 
Narcís de Burguès.

299r// Oydors militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Gaspar Gassia, de Tortosa, per subsidi.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit Gassia, fonch insiculat mossèn Ignasi de Castellví.

300r// Oydors militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Francesch Frigola y de Llordat.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort del dit mossèn Francesch Frigola y de Llordat, fonch insi-
culat mossèn Francisco Faneca.
A xxiiii de mars mdclxxx, per mort de dit mossèn Francisco Faneca, fonch insiculat mossèn 
Balthazar Oriol y Marcer, menor.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per renunciació de dit mossèn Balthasar Oriol y Marcer, fou 
insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Tord y Granollachs.

301r// Oydors militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Antoni Potau.
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A xv de setembre mdclv, per promotió de oydor en diputat de dit mossèn Antoni Potau, en 
subsidi de la vegueria de Montblanch, fonch insiculat misser Antoni Pinyana, de la vegueria de 
Tortosa.
A 16 de juliol 1662, per promotió del doctor misser Antoni Pinyana a diputat, fou insiculat 
mossèn Francisco de Magarola.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Francisco Magarola, fou insiculat mossèn Alex de 
Miravall.
A viiii de juny mdclxxiii, per munta del dit mossèn Aleix de Miravall a deputat, fonch insicu-
lat mossèn Baptista Garcia.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit mossèn Batista Garcia, fonch insicullat mossèn 
Hyacintho Gassia.
A 12 de juny 1694, per mort de dit mossèn Jacintho Gassia, fonch insiculat mossèn Joseph de 
Móra.

302r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Damià de Torres.
A 16 de juliol 1662, per promotió de mossèn Damià Torras a diputat militar, fou insiculat mos-
sèn Sebastià Pòrtulas y de Barrascó.

303r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Joseph Corcó.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Joseph Corcó, fonch insiculat mossèn Joseph 
de Vega y Oluja.

304r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Francesch de Torres.
A xxvii de maig mdclxvii, per haver muntat a deputat dit mossèn Francesc de Torres, fonch 
insiculat mossèn Felip Riquer y de Vega.
Als xviii de juliol mdcci, per renúncia de dit mossèn Felip Riquer y de Vega, fonch insaculat 
mossèn Balthasar de Riquer.

305r// Oydors militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, subsidi.
A xvii de juliol de mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Salvador Ribot Vinyals y Siurana, fonch 
ensaculat mossèn Francisco Despujol.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per munta de dit mossèn Francisco Despujol y de Moncorp 
de oydor a diputat, fonch insiculat mossèn Joseph Pons y de Meca.

306r// Oydors militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Thomàs Nogués, de Leyda, per subsidi, en virtut de decret de Sa Altesa.
A xv de juliol mdclviiii, per ser estat promogut en deputat lo any passat dit mossèn Thomàs 
Nogués, fonch inseculat mossèn Francisco de Olzinelles.
A 18 juliol 1695, per munta de dit mossèn Francisco de Olsinellas de oydor a deputat, fonch 
ensaculat mossèn Francisco Descallar y Tord.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Desca-
llar y Tord, fou insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco Perpinyà y de 
Vinyavella.
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307r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Joseph de Marlès, subsidi.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Marlès, fonc insiculat mossèn Ramon de Margalef y 
Botella.
A xv de maig mdclx, per mort de dit mossèn Ramon de Margalef, fonch insiculat mossèn Gui-
llem de Josa.
A xxi de juliol mdclxxi, per munta de dit don Guillem de Josa de oïdor a deputat noble, fonch 
insiculat mossèn Joan de Olmera.
Als xviii de juliol mdcci, per munta de dit mossèn Joan de Olmera de oydor a deputat, fonch 
insaculat, en virtud de decret de S’Excel·lència, mossèn Benet de Olmera y Raset.

308r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Joseph de Faneca.
A 22 de juliol 1662, per mort de dit Joseph Feneca, fou insiculat mossèn Francisco Camps.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort de dit mossèn Francisco Camps, fou insiculat mossèn 
Lluís Bru y Canta.
A viiii de juny mdclxxiii, per munta del dit mossèn Luís Bru y Canta a deputat, fonch insiculat 
mossèn Joseph Meca.
A iii de juny mdclxxxi, per munta de dit mossèn Joseph Meca a deputat, fonch insiculat mos-
sèn Gerònim de Olzina y Riusech.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Gerònim de Olsina y Riusech, fonch insi-
culat mossèn Domingo Móra.
Als xvi de juliol de mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Domingo Móra, fou insiculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Guiu.

309r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Hierònym Cortit y de Copons.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Hierony Cort y Copons, fou insiculat en subsidi mos-
sèn Francisco Padallàs y Casamitiana.
A xv de dezembre mdclxxvi, per munta de dit mossèn Francisco Padellàs de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Francisco Casamitjana.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mossèn Francisco Casamitjana, fonch enseculat 
mossèn Balthesar Bru y Canta.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per haver muntat de oydor a diputat dit mossèn Balthasar Bru y 
Canta, fonch ensaculat, en virtut de decret mossèn Vicens de Magarola.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Vicens de Ma-
garola, fou insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Hugo de Sanjoan y Pla-
nella.

310r// Oydors militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Julià Solanell de Ribes.
A xv de juliol mdclvi, per ser-se’n passat a l’enemich dit Solanell, fonch insiculat lo dit mossèn 
Françisco Asprer.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit mossèn Francisco Asprer de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mossèn Magí de Vilallonga.
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311r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Ximenes y Montrodon.
A xv de maig mdclviii, per haver mudat de estament de real en ecclesiàstich lo dit mossèn Jo-
seph Ximenes y de Montrodon, fonch insiculat mossèn Pau Fornells.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Pau Fornells, fonch insiculat mossèn Jau-
me Elies.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per renunciació de mossèn Jaume Elies, fonch muntat de oydor a 
deputat lo doctor misser Salvador Móra y Bosser.

312r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joan Batista Pastor.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per haver mudat d’estat dit mossèn Joan Batista Pastor, fonch insi-
culat mossèn Pere Joan Soler.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mossèn Pere Joan Soler, fonch insaculat mossèn Jo-
seph Cassalins.

313r// Deputats reals de Barcelona
Misser Pere Antoni Serra.
A xv de maig mdclx, per mort de dit misser Pere Antoni Serra, fonch insiculat lo doctor misser 
Ramon Ripoll.
A vi de juny mdclxiiii, per mort de dit misser Ramon Ripoll, fonch insiculat mestre Miquel 
Boneu.
A iiii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mestre Miquel Boneu, fonch enseculat lo doctor 
misser Joan Dalmau.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit doctor misser Joan Dalmau, fonch ensiculat lo 
doctor misser Jaume Balart, inciculat a oydor.

314r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joan Maresch.
A xxi de juliol mdclxi, per mort de dit mestre Juan Maresch, fonch insiculat mestre Palladio 
Juncar, qui ja esta insiculat a oïdor.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mestre Palladi Juncar, fonch inciculat de oydor a 
deputat doctor misser Joseph Güell y Soler.

315r// Deputats reals de Barcelona
Misser Miquel Carreres.
A xii de juny mdclxiii, per mort de misser Miquel Carreras, fou insiculat lo doctor Joan Jofreu.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit doctor Joan Jofreu, fou insiculat doctor misser 
Balthasar Prous.

316r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Miquel Vilanera.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mestre Miquel Vilanera, insiculan mossèn Joseph Regàs.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat real de Barcelona que vaca per ésser estat desen-
siculat mossèn Joseph de Regàs, fonch insiculat misser Francisco Vidal y Roca.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del sobredit misser Francisco Vidal y Roca, fonch insiculat 
mestre Jacinto Gibert.
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Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mestre Jacintho Gibert, fonch insiculat de oydor 
a deputat lo doctor misser Pere Serra.

317r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Dimas Jacinto Vileta.
A xxvii de maig de mdclxvii, per mort de dit mestre Dimas Jacintho Vileta, fonch insiculat lo 
doctor misser Rafel Nabona.
A vii de octubre mdclxxviiii, per haver mudat de estat lo dit doctor misser Rafel Nabona de 
ciutadà a cavaller, fonch insiculat lo doctor misser Carlos Costa.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit doctor misser Carlos Costa, fonch insaculat mestre 
Agustí Fatjó.

318r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Móra.
A vi de juny mdclxiiii, per mudament de estat de dit mossèn Joseph Móra a militar, fonch 
insiculat mossèn Hyerònim Novell, menor.
A xvi de juliol mdclxviii, per haver mudat d’estat dit Hyerònim Novell de real a militar, fonch 
inisculat mossèn Christòfol Lladó.
A xxii de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mossèn Christòfol Lledó, fonch muntat de oydor 
a deputat mossèn Christòfol Lledó y Carreras.

319r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Phelip Joan Argila.
A xv de juliol mdclvi, per haver mudat de estament lo dit doctor Argila, fonch insiculat mossèn 
Françisco Móra y de Marimon.
A ii d’octubre mdclxxviii, per mort de dit mossèn Francisco Móra y de Marimon, fonch insi-
culat lo doctor misser Francisco Campderrós.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit doctor misser Francisco Campderrós, fonch enseculat 
lo doctor misser Joseph Pujades.
A 18 juliol 1695, per mort de dit doctor misser Joseph Pujades, fonch ensaculat mestre Francis-
co Orriols.

320r// Deputats reals de Barcelona
Misser Joseph Piella.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit misser Joseph Piella, fonch insiculat mestre Bernat 
Bòria.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mestre Bernat Bòria, fonch inseculat mestre Jaume 
Pujades.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit mestre Jaume Pujades, fonch inciculat mestre 
Juan Fàbrega.

321r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Magí Florença.
A xii de juny mdclxvi, per mort de dit mossèn Magí Florensa, fonch insiculat mossèn Joseph 
Regàs.

322r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Juan Pau March y Jalpí.
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A xv de juliol mdclxv, per mort de mestre Juan Pau March, fonch inciculat mossèn Gabriel 
Amargós.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit Gabriel Amergós, fonch enseculat lo doctor misser 
Olaguer Hierònim Timboni.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per mort de dit doctor misser Olaguer Hierònim Timboni, 
fonch enseculat lo doctor misser Joseph Thomàs Rovira.

323r// Deputats reals de Barcelona
Misser Joan Çabater.
A xxx de agost mdclxviii, per mort de misser Joan Çabater, fonch inciculat mestre Pau Fuster.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mestre Pau Fuster, fonch ensaculat lo doctor misser Ge-
rònym Martí.

324r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Hierònym Romeu.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort del sobredit mossèn Gerònim Romeu, misser Baltasar Agus-
pí, lo qual ja estava insiculat a oïdor.
A xvii de juliol mdclxxx, per haver mudat de estat de secular a ecclesiàstich lo dit misser Bal- 
thazar Aguspí, fonch inseculat mestre Joan Torricabras.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mestre Joan Torricabres, fonch ensaculat mestre 
Jaume Solà.

325r// Deputats reals de Barcelona
Misser Hierònym Thalavera.
A vi de juny mdclxiiii, per mort de dit misser Hyerònim Talavera, fonch insiculat mossèn Pere 
Pau Font.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit Pere Pau Font, fonch inceculat misser Francesch Comas 
y Torró.
Als xviii de juliol mdcci, per aver mudat de estat de reial a noble dit misser Francesch Comas y 
Torró, fonch ensaculat mossèn Felip Quintana y Fàbregas.

326r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Gismundo Boffill.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per mort de dit mossèn Gismundo Boffill, fonch inciculat lo 
doctor misser Joseph Cormellas, inciculat a oydor.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor misser Joseph Cormellas, fonch insaculat mos-
sèn Pau Corbera y Palau.

327r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Llorens de Ronís.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Ronís, fonch insiculat misser Francisco Bru y Olsina.
A xvii de juliol de mdclxxxiii, per mort de dit Francesch Bru y Olzina, fonch ensaculat mestre 
Francisco Mas.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mestre Francisco Mas, fou ensaculat mossèn Ramon 
Vilana Perlas.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit mossèn Ramon Vilana Perlas, fou insiculat lo 
doctor misser Ramon Vilana Perlas.
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328r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Barthomeu Montrràs.
A xii de juny mdclxiii, per mort de Berthomeu Monràs, fou insiculat mestre Jordi Carrera.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mestre Jordi Carreras, fou ensaculat lo doctor misser 
Francesch Molinés.

329r// Deputats reals de Barcelona
Misser Rafel Boffill.
A xvii de mars mdclvii, per mort de dit misser Rafel Bofill, fonch insiculat mossèn Antoni 
Seguí y Capella, ciutadà honrrat de Barcelona, qui ja estava insiculat en oydor real de Barcelona.
A vi de juny mdclxiiii, en lo lloch de deputat real de Barcelona que vacca per mort de Antoni 
Saguí y Capella, fonch insiculat lo doctor Joseph Ferrer y Vinyals.
A viiii de juny mdclxxiii, per ser cavaller lo dit doctor Joseph Ferrer y Vinyals, fonch insiculat 
mossèn Gaspar Sabater.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Gaspar Sabater, fonch insiculat lo dit doc-
tor misser Francisco Berart.

330r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Navel y Erill.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Joseph Navel y Eril, fonch enseculat lo 
doctor misser Joseph Roig.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit doctor misser Joseph Roig, fonch enseculat mossèn 
Joseph Catà y Bernan.

331r// Deputats reals de Barcelona
Misser Joseph Coromines.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Coromines, fonc insiculat lo doctor misser Domingo 
Soler.
A xii de juny mdclxiii, per mort de misser Domingo Soler, fou insiculat mestre Joan Alòs.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mestre Joan Alòs, fonch ensaculat lo doctor Melcior Prous.

332r// Deputats reals de Barcelona
Misser Francisco Llunes.
A xv de maig mdclviii, per haver mudat d’estament de real en militar lo dit doctor misser 
Francisco Llunes, fonch insiculat mossèn Francisco Respall.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit Francisco Respall, fonch enseculat lo doctor misser 
Esteva Serra y Vileta.

333r// Deputats reals de Barcelona
Misser Narcís Mir.
A xv de maig mdclx, per mort de dit misser Narcís Mir, fonch insiculat mossèn Miguel Onoffre 
de Monfar.
A xii de juny mdclvi, per mort de dit mossèn Miquel Honofre de Monfar, fonch insiculat lo 
doctor misser Valentí Puig.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit misser Valentí Puig, fonch insiculat lo doctor Raphel Llam-
pillas.
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A vii de octubre mdclxxviiii, per desinseculació de dit doctor Rafel Llampillas, fonch ensecu-
lat lo mteix doctor Rafel Llampillas.

334r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joan Baptista Codina.
A xxx de agost mdclxviiii, per mort del dit Joan Batista Codina, fonch inciculat mossèn Jaume 
Boneu.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Jaume Boneu, fonch insiculat lo doctor 
Miquel Sobias.
A xvii de juliol mdclxxx, per haver mudat de estat de real a militar lo dit doctor Miquel Sibias, 
fonch inseculat lo doctor misser Francisco Florit.

335r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Pau Santacreu.
A xxvii de maig mdclxx, per mort del dit, fonch insiculat misser Hierònim Ferrer.
A viiii de juny mdclxxiii, per ésser cavaller lo dit mossèn Hierònim Ferrer y Vinyals, fonch 
insiculat misser Maurici Rechs y Gallart.

336r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph de Urrea.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit mossèn Joseph de Urrea, fonch insiculat mossèn Joan 
Móra.
A vi de juny mdclxiiii, per mudament de estat de dit mossèn Joan Móra a militar, fonch insi-
culat mestre Joseph Llopart.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit mestre Joseph Llopart, fonch enseculat mestre 
Fermí Pual.
A iii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mestre Fermí Pual, fonch enseculat lo doctor misser 
Joseph Claver.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per aver mudat de estat de ciutadà a militar dit doctor misser 
Joseph Claver, fou insiculat lo doctor misser Joseph Febrés.

337r// Deputats reals de Barcelona
Misser Francesch Vidal y Ros.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit misser Francesch Vidal y Ros, fonch ensaculat mos-
sèn Miquel Carreras y Bertran.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Miquel Carreras y Bertran, fonch ense-
culat mossèn Joseph Costa.

338r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Miquel Texidor.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Miquel Texidor, fou insiculat mossèn Joseph  
Mèlich.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Joseph Mèlich, fonch insiculat lo doctor misser 
Ignasi Uguet.

339r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Jaume Busquets.
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A xv de maig mdclviii, per mort del dit mestre Jaume Busquets, fonch insiculat mestre Antoni 
Morell.

340r// Deputats reals de Barcelona
Misser Joan Batista Roca y Julià.
A xxx de juliol mdclxxv, per haver mudat de estat de real a militar lo dit misser Joan Batista 
Roca y Julià, fonch insiculat lo doctor Honorat Riu y Navarro.

341r// Deputats reals de Barcelona
Micer Jaume Juan Campi y Pahuls.
A xvi de juliol mdlxviii, per mort de dit micer Jaume Juan Campi, fonch insiculat mestre Jo-
seph Bas.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit mestre Josep Bas, fonch muntat de oydor a deputat 
lo doctor micer Joseph Alòs y Ferrer.

342r// Deputats reals de Barcelona
Micer Juan Gassió.
A 16 de juliol 1674, per desinsaculatió de dit micer Joan Gassió, fonch insiculat mossèn Jaume 
Falguera.
A 18 juliol 1695, per haver passat del estat real al militar dit mossèn Jaume Falguera, fonch en-
saculat lo doctor micer Domingo Pinyol.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor micer Domingo Pinyol, fonch ensaculat lo 
doctor micer Jaume Oliva.

343r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Juan Martí.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mestre Juan Martí, fonch inseculat mossèn Fran-
cisco Rius y Bruniquer.
A viii de agost mdclxxxxi, per haver mudat de estat de real a militar dit Francisco Rius y Bru-
niquer, fonch muntat de oydor a diputat lo doctor micer Pau Romà.

344r// Deputats reals de Barcelona
Micer Antoni Comes y Puigvert.
A 16 de juliol 1662, per mort de dit misser Antoni Comas, fou insaculat mestre Hiacinto  
Andreu.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mestre Jacintho Andreu, fonch insaculat mossèn Jo-
seph Boer.

345r// Deputats reals de Barcelona
Micer Joseph Rull.
A 16 de juliol 1674, per haber mudat de estat de real a militar lo dit micer Joseph Rull, fonch 
insiculat mossèn Raphel Grimosachs.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Rafel Grimosachs, fonch inseculat mestre 
Joseph Company.

346r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Rafel Càrcer y Bals.
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A xxvii de maig mdclxx, per mort del sobredit, fonch inciculat mossèn Ignasi Ximenis y Co-
dina.
A 12 de juny 1694, per mort de dit mossèn Ignasi Ximenis y Codina, fonch insiculat Mestre 
Francisco Costa.

347r// Deputats reals de Barcelona
Micer Luys Ferrer.
A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit, fonch inciculat mestre Ramon Monnar.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Ramon Monnar, fonch insiculat mossèn 
Vicens Artés.
A xv de juliol mdccxxxix, per mort de dit mossèn Vicens Artés, fonch ensaculat mossèn Magí 
Barrera.

348r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Francesch Fons.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Francesc Fons, fonch ensaculat micer Fèlix 
Molins, que ja estava insiculat a oïdor.
A 18 juliol 1695, per renúncia de dit micer Fèlix Molins, fonch insaculat lo doctor Fèlix Molins, 
menor.

349r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Hierònym Pastor.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Gerònim Pastor, fonch insiculat micer Mar-
tí Figarola.
Als xxii de juliol mdcc, per mort de dit micer Martí Figarola, fonch ensaculat lo doctor micer 
Emanuel Mas y Soldevila.

350r// Deputats reals de Leyda
Mestre Pere Gavàs.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit mestre Pere Gavàs, fonch insiculat mossèn Juan Escolà.
A xviiii de desembre mdclxi, per mort de mossèn Joan Escholà, fonch insiculat mossèn Fèlix 
Sanou, qui ia estava insiculat en oïdor real de dita ciutat.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Fèlix Sanou, fonch insiculat lo doctor micer 
Ildefons Alzina.
Als viii de juliol mdcxxxxvi, per mort de dit doctor micer Ildefons Alsina, fons insiculat lo 
doctor micer Jaume Biosca.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor micer Jaume Biosca, fonch insaculat mossèn 
Francisco Punyed.

351r// Deputats reals de Leyda
Mestre Matheu Marconal.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mestre Matheu Marconal, insiculat mossèn Joseph Bu-
llafinas.
A xv de juliol mdlxxxvi, per mort de dit mossèn Joseph Bullfarinas, fou ensaculat mossèn Joan 
Casanovas.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Joan Casanoves, fonch muntat de la bossa de oydor a 
la de deputat e insiculat mossèn Anton Pastor y de Ferrer.
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352r// Deputats reals de Leyda
Micer Francesch Florent.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit micer Francisco Florent, fonch insiculat Miquel Men-
guilla.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit Miquel Menguilla, fonch muntat de oydor a deputat e ensa-
culat lo doctor Ignasi Gomar y Vilaplana.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per aver mudat de estat lo dit doctor Ignasi Gomar y Vilaplana, 
fon enseculat mossèn Thomàs de Capdevila.

353r// Deputats reals de Leyda
Mossèn Pere Juan Melianta.
A 16 de juliol 1662, per mort de dit mossèn Pere Joan de Melianta, fou insiculat mossèn Antoni 
Ardió.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Anthoni Ardió, fonch insiculat mossèn Lluís Magri-
nyà.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Lluís Magrinyà, fonch ensaculat lo doctor 
Joan Josep Casanovas.

354r// Deputats reals de Leyda
Mossèn Antoni Salla.
Als 12 de juny 1694, per mort de dit mossèn Anthoni Salla, fonch muntat de oydor a deputat 
mossèn Joseph Llopis.

355r// Deputats reals de Leyda
Mossèn Joseph Çanou.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Sanou, fonch insiculat mossèn Gaspar Pallàs.
A xv de desembre mdclxxvi, per mort de dit mossèn Gaspar Pallàs, fonch insiculat mestre 
Anthoni Novell.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mestre Anthoni Novell, fonch inseculat lo doctor 
Josep Salas.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit doctor Josep Salas, fonch insiculat lo doc- 
tor micer Agustí Pallàs.

356r// Deputats reals de Leyda
Mossèn Thomàs Capdevila.
A ii de octubre mdclxxviii, per mort de dit mossèn Thomàs Capdevila, fonch insiculat lo doc-
tor micer Ramon Quereltó.

357r// Deputats reals de Gerona
Mestre Joseph Duran.
A xviiii de desembra, per mort de dit mestre Joseph Duran any mdclxi, fonch insiculat mossèn 
Joseph Font y Llorens, que ia estava insiculat en oïdor real per dita ciutat.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Joseph Font y Llorens, fonch enseculat lo 
doctor micer Joan Vilar.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit doctor micer Joan Vilar, fonch enseculat lo doctor 
Hyerònim Fontdevila.
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358r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Joan Pau Perpinyà.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Joan Pau Perpinyà, fonch insiculat lo doctor 
micer Joan Batista Moret, qui ja estave insiculat en oydor.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit doctor micer Joan Batista Moret, fonch enseculat lo 
doctor micer Gerònim Pascual y Colomer.

359r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Miquel Balle, de Flassà.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit mossèn Miquel Balle de Flassà, fonch inseculat lo doctor 
Balthezar Soler.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit micer Balthazar Soler, fonch insiculat mossèn Simon 
Miquel, que ja estava insiculat.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Simon Miquel, fonch inseculat mossèn  
Joseph Pont y Llombart.
A xxii de juliol mdclxxxvi, per desensaculació, en virtut de real decret de Sa Magestat, de dit 
mossèn Joseph Pont y Llombart, fonch ensaculat mossèn Joan Battista Serra.
A iii de setembre mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Joan Baptista Serra, fonch ensaculat lo 
doctor micer Joseph Moret.

359r (bis)// Deputats reals de Gerona
Mossèn Hierònym Vedruna.
A xxx de agost mdclxviiii, per mort de dit Hierònim Vedruna, fonch insiculat mossèn Bernat 
Vives y de Ferrer.
A 16 de juliol 1674, per haver mudat de estat de dit mossèn Bernat Vives y de Ferrer de real a 
militar, fonch insiculat mossèn Francisco Oliveras.
A xvii de juliol mdclxxxx, per mort de dit mossèn Francisco Oliveras, fonch inseculat lo doc-
tor micer Francisco Romaguera.
A 18 juliol 1695, per mort de dit doctor micer Francisco Romaguera, fonch muntat de oydor a 
deputat e insiculat mossèn Francisco Guitart.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per aver mudat de estat de ciutadà a militar dit mossèn Fran-
cisco Guitart, fou insiculat mossèn Francisco Çanou.

360r// Deputats reals de Gerona
Micer Hierònym Codina.
A 16 de juliol 1662, per mort de micer Hierony Codina, fou insiculat mossèn Francisco Guitart.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mossèn Francisco Guitart, fonch ensaculat mossèn Balthasar 
Ferrer.

361r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Bernat Valencas.
A xv de juliol mdclviii, per mort de dit mossèn Joan Valencas, fonch insiculat mossèn Francis-
co Burguès, que ja estava insiculat en oydor.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Francisco Burgès, fonch enseculat mossèn 
Fèlix Ferrer.
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362r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Juan Vives.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Joan Vives, fou insiculat mossèn Raphael 
Masdéu.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Rafel Masdéu, fonch ensaculat lo doctor micer Anthon 
Grato Perpinyà.

363r// Deputats reals de Gerona
Mossèn March Antoni Ferrer.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn March Anthoni Ferrer, fonch insiculat micer Narcís 
Camps, del Consell de Sa Magestat en Cerdanya [sic].
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit Narcís Camps, fonch insiculat mossèn Francisco 
Sala, de Bàscara.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Francisco Sala, de Bàscara, fonch ensaculat lo 
doctor Pere Ignasi Déu.

364r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Juan Balle, de Flassà.
A xv de juliol mdclviiii, per haver mudat de estament de real en militar dit mossèn Joan Balle, 
de Flassà, fonch insiculat mossèn Joan Baptiste Perpinyà.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Joan Batista Perpinyà, fou insiculat mossèn Nar-
cís Camps.
Havent insiculat a 15 de maig 1661 a mossèn Narcís Camps per mort de mossèn Joan Batista 
Perpinyà y haver constat que no és mort, en virtud del decret del senyor governador, se resti- 
tuex en dit lloch de deputat dit mossèn Joan Batista Perpinyà.
Als viii de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mossèn Joan Baptista Perpinyà, fonch insiculat y 
muntat de oydor a deputat lo doctor micer Narcís Frigola y Folcrà.

365r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Miquel Cerdà.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Miquel Cerdà, han insiculat mossèn Galceran 
Masdéu.
A xvi de juliol mdclxviiii, per mort de dit mossèn Galceran Masdéu, fonch insiculat micer 
Llorens Espígol.
A xxx de agost mdclxviiii, per mort de dit Llorens Spígol, fonch insiculat Llorens Puig.
A xvi de dezembre mdclxxvi, per mort de dit Llorens Puig, fonch insaculat micer Narcís 
Camps.
A 20 de juliol 1693, per haver mudat de estat real a militar lo dit micer Narcís Camps, fonch 
insiculat mossèn Joseph Ginesta.

366r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Antoni Generes.
A xv de juliol mdclviiii, per haver mudat de estat de real en militar dit mossèn Anthoni Gene-
res, fonch insiculat mossèn Andreu Calvà.

367r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Bernat Ferrer.
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368r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francisco Jordi.

368r (bis)// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Onoffre Llobet y Vilaseca.

369r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francesch Roure.

370r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francesch Selva.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Selva, fonch insiculat micer Francesch Gros.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit micer Francisco Gros, fonch insiculat mestre Luís 
Lafarga, qui ja estave insiculat en oydor.

371r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Francisco Puig.

372r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francisco Vicents.

373r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jaume Badaula.

374r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Çabater.

375r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Gaspar Arnau Bosch.

376r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Alsina y Vilaplana.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Vilaplana, fonch insiculat mossèn Jacinto Vigo.

377r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francesch Çabater.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Çabater, fonch insiculat mestre Joseph Paraire.

378r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Francisco Llot.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit micer Francisco Llot, fonch insiculat mossèn Honofre 
Dalfau.

379r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Joseph Aleny.
A xv de juliol mdclviiii, per haver mudat de estament micer Joseph Aleny, fonch insiculat 
mossèn Francisco Ham.

380r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Rafel de la Trinxeria.
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381r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Francesc Texidor.

382r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jacinto Ham.

383r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Rafel Pagès.

384r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Juan Sadorna.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit micer Joan Sadorna, fonch insiculat mossèn Honorat 
Fontaner, burgès.

385r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Gaspar Tarrena.
A xv de juliol mdclvi, per haver mudat de estament dit Tarrena, fonch insiculat micer Macia 
Garau.

386r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Hierònym Comte.

387r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Francesch Jacinto Severino Thomàs.
A xv de juliol mdclvi, per haver mudat de estat de real a noble dit Thomàs, fonch insiculat 
mossèn Capsir, Simeon Capsir.
A xxx de agost mdclxviiii, per mort de dit Simeon Capsir, fonch insiculat mossèn Josep Sessé.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Joseph Sessé, fonch enseculat lo doctor 
micer Francisco Alaix.

388r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Pere Juan Fortunyó.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mossèn Pere Juan Fortunyó, fonch insiculat mossèn 
Francisco Gil de Federich.
A 12 de juny 1694, per mort de dit mossèn Francisco Gil de Federich, fonch muntat de oydor a 
deputat Pere de Arraysa.

389r// Deputats reals de Tortosa
Micer Francesch Forcadell.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Forcadell, fonch insiculat mossèn Jaume Gastalt.
A xvi de juliol mdclxviiii, per mort de dit mossèn Jaume Gastalt, fonch insiculat mossèn Pau 
Miró.

390r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joseph Vidal.
A xvi de janer mdclv, per mort de dit mossèn Josep Vidal, fonch inseculat mossèn Juan Gabriel.
A xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Juan Gabriel, fonch ensaculat mossèn Joseph 
Torres.
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391r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Francesc Simon Minguella.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Francesch Simon Minguella, fonch insiculat 
mossèn Francisco Alaix.
A iii de setembre mdclxxxvii, per mort de dit mossèn Francisco Alaix, fonch ensaculat mossèn 
Gerònim Pinyana y Galvany.

392r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Bernardí Vicents Llop.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Llop, fonch insiculat mossèn Llàtzer Talarn.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Llàtzar Talarn, fonch inseculat lo doctor 
Joseph Ferrer y Ardèvol.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit doctor Joseph Ferrer y Ardèvol, fou ensaculat mos-
sèn Onofre Cartas.
Als viii de juliol mdxxxvi, per mort de dit mossèn Onofre Cartes, fonch muntat de oydor a 
deputat mossèn Joan Baptista Sessé, notari.

393r// Deputats reals de Tortosa
Micer Agustí Pinyana.
A xxvii de maig de mdclxvii, per mort de dit micer Agustí Pinyana, fonch insiculat mossèn 
Pere Vidal.

394r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Onoffre Cabrera.
A xii de juny mdclxiii, per mort de Onofre Cabrera, fou insaculat mossèn Bernat Alax.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mossèn Bernat Alax, fou ensaculat mossèn Agustí 
Pinyana.

395r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Lluys Fuster.

396r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Fransesch Revull.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Revull, fonch insaculat mossèn Joseph Pinyana.
A xv de juliol mdclxxxvi, per renuntiatió de dit mossèn Joseph Pinyana, fou ensaculat lo doc-
tor micer Francisco Pinyana.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit micer Francisco Pinyana, fonch insiculat lo doctor micer 
Vicens Vidal.

397r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Jaume Bondia.
A xv de maig mdclx, per mort de dit mossèn Jaume Bondia, fonch insiculat mossèn Joseph 
Lopico de Xixon.

398r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Lluys Llupico de Xixon.
A xviiii de desembre mdclxi, per mort de dit Luys Lupico de Xixon, fonch insiculat mossèn 
Pere Orient.
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A xvii de juliol mdlxxx, per mort de dit mossèn Pere Orient, fonch inseculat mossèn Josep 
Peris, mercader.

399r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Jaume Llobregat y Amell.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Jaume Llobregat y Amell, fonch insiculat mi-
cer Francisco Escorsell.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit micer Francisco Escorsell, fonch insiculat lo doctor 
micer Francisco Gallart y Pastor.

400r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Juan Móra.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Móra, fonch insiculat mossèn Hierònim Novell.
A xvi de juliol mdclxviii, per haver mudat de estat de real a militar dit mossèn Gerònim No-
vell, fonch insiculat mossèn Francisco Marí.
A xxi de juliol mdlxxi. Per haver mudat de estat de real a militar dit mossèn Francisco Marí, 
fonch insiculat mestre Francisco Mas.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per munta de dit mestre Francisco Mas de oydor en deputat,  
fonch ensaculat lo doctor micer Francisco Vertamon.
A viii de agost mdclxxxxi. Per renúncia de dit doctor micer Francisco Verthamon, fonch in-
siculat mestre Joseph Vaquer.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit mestre Joseph Vaquer, fonch inciculat mestre Hono-
fre Figueres.

401r// Oydors reals de Barcelona
Micer Vicents Riera.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Riera, fonch insiculat micer Diego Martines.
A xvi de maig de mdclxi, per mort de dit misser Diego Martines, fonch insiculat mossèn Joan 
de Tapiolas.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit Tapioles, fonch insiculat mossèn Gaspar Sabater.
A viiii de juny mdclxxiii, per munta de dit mossèn Gaspar Sabater a deputat, fonch insiculat 
lo doctor micer Pau Pejoan.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit doctor micer Pau Pejoan, fonch insiculat lo 
doctor micer Joseph Braçó y Duran.

402r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Ramon Roig.
A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit Roig, fonch inciculat mestre Jaume Pujades.
A xviii de juliol mdclxxxii. Per munta de dit mestre Jaume Pujades de oydor a deputat, fonch 
enseculat lo doctor micer Joseph Comerma.
A 18 juliol 1695, per mort de dit doctor micer Joseph Comerma, fonch ensaculat mossèn Joan 
Ribes, ciutadà.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per desinsaculació de dit mossèn Joan Ribes, fonch insiculat lo 
doctor micer Joseph Thomàs Rovira.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Joseph Tho-
màs Rovira, fonch enseculat mestre Ramon Orriols y Grimosachs.
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403r// Oydors reals de Barcelona
Micer Francesch Vidal y Roca.
A vi de juny mdclxiiii, per muntament de dit micer Francisco Vidal y Roca a deputat, fonch 
insiculat lo doctor micer Carlos Costa.
A vii de octubre mdclxxviiii, per munta de dit micer Carlos Costa de oydor a deputat, fonch 
insaculat lo doctor Joseph Güell y Soler.
Als xvi de juliol mdclxxxxii. Per haver mudat de oydor a deputat dit doctor Joseph Güell y 
Soler, fonch insiculat lo doctor micer Joseph Febrés.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta a deputat de dit doctor micer Joseph Febrés, fou 
insiculat mossèn Joseph Carreras y Talavera.
Als xviii de juliol mcxxi, per aver mudat de estat de ciutadà a militar dit mossèn Joseph Carre-
ras y Talavera, fonch insaculat mossèn Pera Trellas y de Alba.

404r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Miralles.
A xv de maig mdclx, per mort de dit mossèn Josep Miralles, fonch insiculat mossèn Benet 
Rocafort y Sorts.
A 16 de juliol 1662, per mort de dit mossèn Benet Rocafort, fou insiculat mossèn Pere Pau Font.
A vi de juny mdclxiiii, per muntament de dit mossèn Pere Pau Font a deputat real, fonch in-
siculat micer Francisco Fornaguera.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit micer Francisco Fornaguera, fonch insiculat 
lo doctor micer Isidoro Pi y Pajès.

405r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Rafel Grimosachs.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit mossèn Rafel Grimosachs de oïdor a deputat, fonch insi-
culat lo doctor micer Jaume Vilallonga.
A xvii juliol mdclxxx, per mort de dit micer Jaume Vilallonga, fonch inseculat lo doctor micer 
Joseph Areny.

406r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Miquel del Munts.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort de dit mestre Miquel del Munts, fonch insiculat lo doctor 
micer Baptista Blanxart.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit doctor micer Batista Blanxart, fonch enseculat lo 
doctor micer Bernat Fornés.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit doctor micer Bernat Fornés, fonch fonch ensaculat mossèn 
Gerònym Mascaró y de Llussàs, ciutedà.

407r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Antoni Seguí y Capella.
A vii de juliol mdclvii, per resulta de dit mossèn Antoni Seguí y Capella de oydor a deputat, 
fonch insiculat lo doctor micer Miquel Grimosachs.

408r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Antoni Morell.
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A xv de maig mdclviii, que vacca per ésser promogut lo dit mestre Antoni Morell de oydor en 
deputat real de Barcelona, fonch insiculat mossèn Vicents Fàbregas y Serra.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Vicens Fàbregas y Serra, fonch insiculat lo 
doctor micer Jaume Torrademer.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit doctor micer Jaume Torrademer, fonch ensaculat 
mossèn Diego Artés y Amat.

409r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Francisco Móra y de Mar y Mon.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Móra y de Marimon, fonc insiculat mossèn Emanuel 
Guiamet.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit mossèn Emanuel Guiamet, inseculan mossèn Vicens 
Artés.
A xxx de juliol mdclxxv. Per munta de dit mossèn Vicens Artés de oïdor a diputat, fonch insi-
culat mossèn Jaume Magrinyà.
A iii de juny mdclxxxi, per mort de dit mestre Jaume Magrinyà, fonch inseculat Isidro Serra.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit Isidro Serra, fonch insiculat lo doctor micer 
Anthon Bofill y Vilarrúbia.

410r// Oydors reals de Barcelona
Micer Onoffre Vila.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit micer Onoffre Vila, fonch insiculat micer Pau Benet 
Mas.
A xv de maig mdclxi, per mort de dit micer Pau Benet Mas, insiculan misser Francesch Comas 
y Torró.
A xv de juliol mdclv, per muntament del dit Comas de oydor a deputat, fonch insiculat micer 
Rafel Nabona y Fabra.
A xxvii de maig mdclxvii, per munta de dit doctor Rafel Nabona de oydor a deputat, fonch 
insiculat lo doctor micer Fèlix Molins.
A xxi de juliol MDCLXXI. Per munta de dit micer Fèlix Molins de oïdor a deputat, fonch insi-
culat micer Batista Roca.
A xxx de juliol MDCLXXV. Per haver mudat de estat de real a militar lo dit micer Batista Roca, 
fonch insiculat mossèn Francisco Falguera.
A xv de juliol mdlxxxi, per renuntiatió de dit mossèn Francisco Falguera, fonch ensaculat lo 
doctor micer Jaume Falguera.
A 18 juliol 1695, per haver passat dit doctor Jaume Falguera de estament real al militar, fonch 
ensaculat lo doctor micer Mariano Bofarull.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor micer Mariano Bafarull, //410v// fonch insacu-
lat lo doctor micer Francisco Fornaguera y Alòs.

411r// Oydors reals de Barcelona
Micer Rafel Verges y Vich.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Verge y Vich, fonc insiculat lo doctor micer Joan Colomer.
A 16 de juliol 1662, per desinsiculatió del doctor misser Joan Colomer, per sentèntia dels asses-
sors comesa per la visita, fou insiculat mossèn Joseph Mèlich.
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A xii de juny mdclxiii. Per promotió de mossèn Joseph Mèlich de oïdor a diputat, fou insiculat 
mossèn Miquel Massana.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Miquel Massana, fonch insiculat mestre 
Francisco Boneu.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit mestre Francisco Boneu, fonch ensaculat mossèn 
Joan Batista Reverter.

412r// Oydors reals de Barcelona
Micer Gaspar Jorba.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit micer Gaspar Jorba, fonch insiculat mossèn Onoffre 
Gilabert.
A xxvii de maig mdclxvii, per haver mudat de estat de real a militar dit mossèn Onofre Gela-
bert, fonch insiculat mossèn Joan Claresvalls.
A xxi de juliol mdclxxi. Per haver mudat de estat de real a militar dit mossèn Joan Claresvalls, 
fonch insiculat micer Luís Roger.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit micer Luís Roger, fou ensaculat lo doctor micer 
Francisco Toda y Gil.

413r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Pau Rossell, mercader.
A xii de juny mdclxiii, per mort de mossèn Pau Rossel, mercader, fou insiculat mossèn Jaume 
Galvany, mercader.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit mossèn Jaume Galvany, fonch insiculat mossèn Jau-
me Llobateras, mercader.

414r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Jordi Carrera.
A xii de juny mdclxiii, per promotió de mestre Jordi Carrera de oïdor a diputat, fou insiculat 
lo doctor misser Phelip Peres.

415r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Miquel Boneu.
A vi de juny mdclxiiii, per muntament de dit mestre Miquel Boneu a deputat real, fonch insi-
culat mossèn Jaume Fontana.

416r// Oydors reals de Barcelona
Micer Francesch Llauger.
A 16 de juliol 1662, en lo lloch que vacca per mort de misser Francesch Amargós, fou insiculat 
mossèn Gabriel Amargós.
A xv de juliol mdclxv, per muntament de dit mossèn Amargós de oydor a deputat, fonch insi-
culat micer Joan Roig y Coscó.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit micer Joan Roig y Coscó, fonch insiculat lo 
doctor micer Joan Marmer.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor Micer Joan Marmer, fonch insaculat, en virtud 
de decret de Sa Excel·lència, mossèn Balthasar de Barrera y Boffarull.

417r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francesch Gimbert.
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A vi de juny mdclxiiii, per mort de dit mestre Francisco Gimbert, fonch insiculat, en virtut de 
decret de Sa Excel·lència, micer Joseph Roig.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per munta de dit micer Joseph Roig de oydor en deputat, fonch 
ensaculat lo doctor micer Josef Costa.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta a deputat de dit doctor micer Joseph Costa, fonch 
enseculat lo doctor micer Salvador Graell.

418r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Regàs.
A xv de maig mdclxi, per promotió de dit mossèn Joseph Regàs de ohidor a diputat real de 
Barcelona, mestre Palladio Joncar.
A xxi de juliol mdclxxi. Per munta de dit mestre Palladio Juncar de oïdor a deputat, fonch 
insiculat micer Francisco Berart.
A xxvii de juliol mdclxxvii. Per munta de dit micer Francisco Berart a diputat, fonch insiculat 
lo doctor micer Francisco Portell.
A xvii de juliol mdclxxx, per haver mudat de estat de real a militar lo dit doctor micer Francis-
co Portell, fonch inseculat mestre Joseph Pomada.

419r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Joan Rocafort.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit mestre Joan Rocafort, fonch enseculat lo doctor 
micer Pere Joan Finestras y Solanes.

420r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Jaume Rius.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de de dit mestre Jaume Rius, fonch insaculat lo doctor micer 
Aleix Fornaguera.

421r// Oydors reals de Barcelona
Micer Joseph Dalta.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per mort de dit micer Joseph Dalta, fonch insiculat lo doctor micer 
Pere Serra.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per haver muntat de oydor a deputat dit doctor micer Pere Ser-
ra, fonch insiculat mestre Francisco Fontllonga.

422r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Phermí Pual.
A xviii de juliol MDCLXXXII. Per munta de dit mestre Phermí Pual de oydor a deputat, fonch 
enseculat lo doctor micer Rafel Texidor y Ferrer.
A iii de juliol MDCLXXXV. Per mort de dit doctor micer Rafel Texidor y Ferrer, fonch ensecu-
lat lo doctor micer Joseph Alòs y Ferrer.
A xvi de juliol mdclxxxxii. Per haver muntat de oydor a deputat dit doctor micer Joseph Alòs 
y Ferrer, fonch insiculat lo doctor micer Ignasi Costa y Vinyola.

423r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Miquel Sala y Magarola.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Miquel Sala y Magarola, fonch insiculat mes-
tre Gabriel Cols.
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A viii de juliol mdclxxxvii, per haver mudat de estat lo dit mestre Gabriel Cols, fonch ensacu-
lat lo doctor micer Joseph Pont y Llombart.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit micer Joseph Pont y Llombart, fonch insiculat lo 
doctor micer Salvador Baró.

424r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Monrràs.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Joseph Monrràs, fonch inseculat micer Gabriel 
Bòria y Gualba.
A viii de agost mdclxxxxi. Per haver mudat de estat de real a militar lo dit micer Gabriel Bòria 
y Gualba, fonch insiculat lo doctor micer Joseph Copons.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor micer Joseph Copons, fonch insaculat lo doc-
tor micer Francisco Mas y Calderó.

425r// Oydors reals de Barcelona
Micer Jaume Bruniquer.
A xv de juliol mdclvi, per haver mudat de estament dit Bruniquer, fonch insiculat mestre Pere 
Benet Matalí.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mestre Pere Benet Matalí, fonch insiculat mestre  
Juan Alòs.
A xii de juny mdclxiii. Per promotió de dit mestre Juan Alòs de oïdor a diputat, fou insiculat 
lo doctor Maurici Rechs y Gallart.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit mossèn Maurici Rech y Gallart de oïdor a deputat, fonch 
insiculat lo doctor micer Francisco Alòs y Hernàndez.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit doctor micer Francisco Alòs y Hernàndez, fonch 
insiculat lo doctor micer Jacintho Dou.

426r// Oydors reals de Barcelona
Micer Juan Palmarola.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit micer Joan Palmerola, fonch inseculat lo doctor 
micer Bonaventura Brassó y Rovira.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit micer Bonaventura Brasó, fonch enseculat lo doctor 
micer Ramon Pellisser y Vidal.

427r// Oydors reals de Barcelona
Micer Francesc Asprer.
A xv de setembre mdclv, per haver mudat de estament dit micer Francesch Asprer, fonch insi-
culat mestre Pere Roig.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Roig, fonch insiculat mossèn Joan Forest y Matheu.
A xvi de juliol mdclxviii, per mort de dit Joan Forest y Matheu, fonch insiculat micer Bona-
ventura de Tristany.
A xxvii de juliol mdclxxii, per haver mudat de estat lo dit micer Bonaventura Tristany, fonch 
insiculat mestre Ramon Fontana.

428r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Ramon Monnar.
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A xxvii de maig mdclxx, per promotió de dit Monnar a deputat, fonch inciculat mestre Jaume 
Elias.
A xxiii de juliol mdclxxvii. Per munta de de dit mestre Jaume Elias de oïdor a diputat, fonch 
insiculat lo doctor micer Josep Pastor.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per haver mudat de estat lo dit doctor micer Joseph Pastor, fonch 
enseculat mossèn Miquel Carreras y Bertran.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit mossèn Miquel Carreras y Bertran, fonch ensaculat 
mossèn Fèlix Boneu.

429r// Oydors reals de Barcelona
Micer Ramon Steve.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Esteva, fonch insiculat mestre Joseph Llopart.
A vi de juny mdclxiiii, per muntament de dit mestre Joseph Llopart a deputat real, fonch insi-
culat micer Diego Figarola.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit micer Diego Figuerola, fonch insiculat mos-
sèn Christòphol Lladó y Carreres.
A xxii de juliol mdclxxxxii. Per munta de dit mossèn Christofol Lledó Carreras de oydor a 
deputat, fonch inseculat mestre Joseph Capllonch.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mestre Joseph Capllonch, fonch ensaculat mossèn Ramon 
Sabater, ciutadà.

430r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Jacinto Andreu.
A 16 de juliol 1662, per promotió de oïdor real a diputat de mestre Hiacinto Andreu, fou insi-
culat Francesch Modolell y Costa.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit Francisco Modolell y Costa, fonch insiculat lo 
doctor micer Salvador Móra.
A xvi de juliol mdclxxxxii, per munta de dit micer Salvador Móra y Bosser, fonch inseculat lo 
doctor micer Joseph Cormellas.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Josep Cor-
mellas, fonch inciculat mestre Balthasar Barceló.

431r// Oydors reals de Barcelona
Micer Joseph Bru.
A vii de octubre mdclxxviiii, per haver mudat de estat de secular a ecclesiàstich lo dit Josep 
Bru, fonch ensaculat mossèn Pere Trelles.
A viii de agost mdclxxxxi, per mort de dit mossèn Pere Trelles, fonch insiculat lo doctor micer 
Jaume Balart.
A xxxi de agost mdclxxxxviiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Jaume Ba-
lart, fonch inciculat lo doctor micer Francisco Ignasi Uguet.
Als xxii de juny mdcc, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Francisco Uget, fonch 
ensaculat lo doctor micer Francisco Bassols.

432r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Jacinto Sagrera.
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A xvii de juliol mdclxxx, per haver mudat de estat de real a militar lo dit mossèn Jacintho Sa-
grera, fonch inseculat lo doctor Benet Jofreu.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit doctor Bernet Jofreu, fonch inseculat lo doctor 
micer Pau Romà.
A viii de agost mdclxxxxi. Per munta de dit doctor micer Pau Romà de oydor a deputat,  
fonch insiculat mestre Maurici March.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mestre Maurici March, fonch insiculat mestre Francisco 
Fornells.

433r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Juan Batista Çabater, mercader.
A vi de maig mdclxi. Per mort de dit mossèn Joan Batista Sabater, insaculan mossèn Francesch 
Alòs.
A xv de dezembre mdclxxvi. Per mort de dit mossèn Francesch Alòs, fonch insiculat mossèn 
Joan Alsamora, mercader.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit Joan Alsamora, fonch insiculat mossèn Joseph Picó, mercader.

434r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Luys Claresvalls, mercader.
A vi de juny mdclxiii, per mort de dit Luís Claresvalls, fonch insiculat mossèn Jaume Texidor, 
mercader.

435r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Rafel Guinart, mercader.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit mossèn Rafel Guinart, fonch inseculat mossèn Bernat 
Corts, mercader.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Bernat Corts, fonch insiculat mossèn Joseph 
Cerveró, mercader.
A xxvii de maig mdclxx, per mort de dit Cerveró, fonch inciculat mossèn Pau Feu, mercader.
A xv de dezembre mdclxxvi. Per mort de dit mossèn Pau Feu, mercader, fonch insiculat mos-
sèn Pau Lledó, mercader.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit mossèn Pau Lledó, fonch ensaculat mossèn Francisco 
Font, mercader.

436r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Jaume Cortada, mercader.
A xii de juny mdclxiii. Per promotió de Jauma Cortada de real a militar, fou insiculat mossèn 
Pere Pau Vivas, mercader.
A xv de dezembre mdclxxvi. Per mort de dit Pere Pau Vives, mercader, fonch insiculat mossèn 
Joan Porcioles, mercader.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Joan Porcioles, mercader, fonch inseculat 
mossèn Gaspar Matalí, mercader.
A xv de juliol mdclxxxix. Per mort de dit mossèn Gaspar Matalí, mercader, fonch ensacu- 
lat mossèn Joan Lapeyra, mercader.
Als xxii de juny mdcc, per aver mudat de estat de mercader a cavaller dit mossèn Joan Lapeyra, 
fonch ensaculat mossèn Joseph Aparici, mercader.
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437r// Oydors reals de Barcelona
Micer Hierònym Riera.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit micer Riera, fonch insiculat mestre Jaume Solà, de Cal-
des de Monbuy.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per munta de dit mestre Jaume Solà de oydor en deputat, fonch 
ensaculat lo doctor micer Francisco Amatller.

438r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Francisco Grau.
A xv de setembre mdclv, per mort de dit mossèn Francisco Grau, fou insiculat micer Francisco 
Vila y Prat.
A xv de maig mdclx, per mort de dit micer Francisco Vila y Prat, fonch insiculat mestre Jaume 
Huguet.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mestre Jaume Uguet, fonch insiculat mestre 
Joseph Fornés.

439r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francesch Maresma.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per renuntiatió de dit mestre Francesch Maresma, fonch enseculat 
lo doctor micer Balthazar Prous.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Balthasar 
Prous, fou insiculat lo doctor micer Francisco Grases y Gralla.

440r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Miquel Hierònym Texidor.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Texidor, fonc insiculat mossèn Gaspar Sastre y Casamit-
jana.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit mossèn Sastre y Casamijana, fonch insiculat micer Hye-
rònim Ferrer.
A xxvii de maig mdclxx, per promotió de dit micer Hierònim Ferrer a deputat, fonch inciculat 
micer Francisco Estalella.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit micer Francisco Estalella, fou insaculat mossèn Felip de 
Quintana y Fàbregas.
Als xviii de juliol mdcci, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Felip de Quintana y Fà-
bregas, fonch insaculat mestre Bernat Moxí.

441r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Bofarull, mercader.
A iii de juliol mdclvii, per mort del dit mossèn Joseph Bofarull, fonch insiculat mossèn Jaume 
Falguera, mercader.
A 16 de juliol 1674, per haver mudat de estat dit mossèn Jaume Falguera de mercader a ciutadà 
de Barcelona, fonch insiculat mossèn Juan Masdéu y Esteve.
A xxiii de juliol mdclxxvii. Per haver mudat de stat de mercader a militar dit mossèn Juan 
Masdéu y Esteve, fonch insiculat Gaspar Garçia.
A xxvi de juny mdclxxxx, per mort de dit Gaspar Garcia, fonch insiculat Francisco Vidal, 
mercader.
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442r// Oydors reals de Barcelona
Micer Balthezar Aguspí.
A xxi de juliol mdclxxi. Per munta de dit micer Baltesar Aguspí de oïdor a deputat, fonch in-
siculat mossèn Jacinto Lloreda.

443r// Oydors reals de Barcelona
Micer Francisco Bru y Olsina.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Bru y Olsina, fonch insiculat mossèn Francisco Respall.
A xv de maig mdclviii, que vacca per ésser promogut de oydor en deputat real de Barcelona lo 
dit mossèn Francesch Respall, fonch insiculat mestre Jaume Boneu.
A xxx de agost mdclxviiii, per promotió de mestre Jaume Boneu de oydor a deputat, fonch 
insiculat mestre Hiacinto Blanch.

444r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Joseph Andreu.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mestre Joseph Andreu, fonch insiculat mossèn Miquel 
Onoffre Monfar.
A xv de maig mdlx. Per promotió de oydor a deputat del dit mossèn Miquel Onoffre Monfar, 
inseculen lo doctor micer Juan Batista Capdevila y Arró.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit doctor micer Joan Batista Capdevila y Arró, fonch 
enseculat mossèn Pau Corbera y Palau.
Als xviii de juliol mdcci, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Pau Corbera y Palau, 
fonch insaculat lo doctor micer Joan Baptista Dalmau.

445r// Oydors reals de Leyda
Mestre Joseph Miranda.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Miranda, fonch insiculat mossèn Llorens Yerga.
A viiii de juny mdclxxiii, per mort de dit mossèn Llorens Yerga, fonch insiculat mossèn Isidro 
Mallada.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Isidro Mallada, fonch inseculat lo doctor 
Jaume Biosca.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta de dit doctor Francisco Biosca, fonch enseculat mes-
tre Gabriel Fàbregas.

446r// Oydors reals de Leyda
Micer Batista Ramon Pastor.
A iii de juliol mdcvii, que vacca de haver mudat de estament de secular a ecclesiàstich lo dit 
micer Batista Ramon Pastor, inseculan mossèn Juan Batista de Gràcia.
A ii de octubre mdclxxviii, per mort de dit mossèn Juan Batista de Gràcia, fonch insiculat 
micer Jaume Borràs y Martí.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit micer Jaume Borràs y Martí, fonch inseculat 
mestre Francisco París.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mestre Francisco París, fonch ensaculat lo doctor micer Agus-
tí Pallàs.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per haver muntat de oydor a deputat doctor micer Agustí Pallàs, 
fonch insiculat mestre Anthon Mirarnau.
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447r// Oydors reals de Leyda
Mossèn Phelix Çanou.
A 16 de juliol 1662. Per promotió de dit mossèn Fèlix Senou a diputat, fou insiculat mossèn 
Miquel Tarròs.

448r// Oydors reals de Leyda
Micer Melchior Vallès.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit micer Melchior Vallès, fonch insiculat mestre Jo-
seph Bayona.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per mort de dit mestre Joseph Bayona, fonch insiculat lo doctor 
micer Barthomeu Mesonada.

449r// Oydors reals de Leyda
Mossèn Jacinto Fornés.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Hiacinto Fornés, fou insiculat mossèn Joan Casanovas.
A xv de juliol mdclxxxvi, per munta de dit mossèn Joan Casanovas de oydor a deputat, fonch 
ensaculat Joseph Escolà.

450r// Oydors reals de Leyda
Mossèn Gaspar Pallàs.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Pallàs, fonc insiculat mossèn Joseph Maranyosa.
A iii de juliol mdclvii. II. Vaca per haver mudat de estat de real en militar lo dit mossèn Joseph 
Maranyosa, fonch inseculat lo doctor micer Aleix Tristany.
A 16 de juliol 1662. Per renunsiatió a la causa que aportava contra de ell lo procurador fiscal, fou 
insaculat mossèn Joseph Llopis.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit Joseph Llopis, fonch insiculat lo doctor micer An-
ton Vilaplana.
A viiii de juny mdclxxiii, per haver mudat de estat de real a militar lo dit micer Anton Vilapla-
na, fonch insiculat mossèn Francisco Gras.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Francisco Gras, fonch insiculat mossèn 
Francisco Ballès.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit mossèn Francisco Vallès, fonch inseculat lo doc-
tor Joseph Casanovas.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit doctor Joseph Casanovas, fonch ensaculat mossèn 
Epifàneo Berenguer.

451r// Oydors reals de Leyda
Mestre Juan Escolà.
A xv de maig mdclviii, per promotió del dit mestre Juan Escolà de oydor a deputat per dita 
ciutat, fonch insiculat mossèn Jaume Gras.
A xxx de agost mdclxviiii, per mort de dit mossèn Jaume Grans, fonch insiculat mestre Pere 
Màrtir Font.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit mestre Pere Màrtir Font, fonch enseculat lo doctor 
micer Anton Ortiga.
A 18 juliol 1695, per mort de dit doctor micer Anthon Ortiga, fonch ensaculat lo doctor micer 
Joan Baptista Bullfarines.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   521 20/03/15   09:07



522 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

452r// Oydors reals de Leyda
Mossèn Luys Magrinyà.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit mossèn Luís Magrinyà de oïdor a deputat, fonch insiculat 
lo doctor Anthoni Berenguer.
A 20 de juliol 1693, per haver mudat de estat real a militar dit doctor Anthon Berenguer, fonch 
insiculat mossèn Joseph Llopis.
A 12 de juny 1694. Per munta de dit mossèn Josep Llopis de oydor a deputat, fonc insiculat 
mossèn Anthon Pastor y de Ferrer.
A 18 juliol 1695, per munta de dit mossèn Anthon Pastor y de Ferrer de oydor a deputat, fonch 
ensaculat mossèn Agustí Llopis.

453r// Oydors reals de Leyda
Mestre Antoni Novell.
A xv de dezembre mdclxxvi. Per promotió de dit mestre Anthoni de Novell de oïdor a diputat, 
fonch insiculat mestre Joan Batista Martí.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mestre Joan Baptista Martí, fonch ensaculat lo doctor Ema- 
nuel Peyró.

454r// Oydors reals de Leyda
Micer Joseph Gomar.
A ii de octubre mdclxxviii, per mort de dit micer Joseph Gomar, fonch insaculat mossèn Ba-
tista Cabaçés.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Baptista Cabacés, fonch insiculat lo doctor Ignasi 
Gomar y de Vilaplana.
A 18 juliol 1695, per munta de dit doctor Ignasi Gomar y de Vilaplana de oydor a deputat,  
fonch ensaculat mestre Gerònym Roig.

455r// Oydors reals de Leyda
Mossèn Francesch Aguiló y Milarnau.
A xvi de juliol mdclxxxxii. Per mort de dit mossèn Francesc Aguiló y Milarnau, fonch insacu-
lat mossèn Thomàs Capdevila.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per munta de dit mossèn Thomàs Capdevila, fonch ensaculat 
mestre Joseph Orich.

456r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francesc Martí, mercader.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit mossèn Francesch Martí, fonch insiculat mossèn Rafel 
Francisco Camps, mercader.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Rafel Francisco Camps, fonch insiculat mossèn Ig-
nasi Camps, mercader.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Ignasi Camps, fonch insiculat mossèn 
Diego Puig, notari.
A xvii de juliol dclxxxiii, per mort de dit mossèn Diego Puig, fonch ensaculat Josep Ginesta, 
de la ciutat de Gerona.
A xv de juliol mdclxxxvi, per ser muntat a mà major dit Joseph Ginesta, fonch ensaculat Jo-
seph Nató, nottari.
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A 12 de juny 1694, per mort de dit Joseph Nato, fonch insiculat Francisco Nesples, mer- 
cader.

457r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Ignasi Prats.
A xv de juliol mdclvi, per resulta y haver mudat de estat dit Prats, fonch insiculat micer Narçís 
Camps.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit micer Narcís Camps del Consell de Sa Magestat en Çerde-
nya de oïdor a deputat, fonch insiculat lo doctor Francesch Romaguera.
A xv de juliol mdclxxxvi, per munta de dit doctor Francesch Romaguera de oydor a deputat, 
fou ensaculat mossèn Joseph Ginesta.
A 12 de juny 1694. Per munta de dit mossèn Joseph Ginesta de oydor a deputat, fonch insiculat 
mossèn Francisco Çanou.
Als xxii de juliol mdclxxxxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Çanou, 
fou insiculat mossèn Joan Romaguera.

458r// Oydors reals de Gerona
Micer Balthezar Soler.
A iii de juliol mdclvii, per vacca per resulta de dit micer Balthezar Soler de oydor a deputat, 
fonch insiculat mossèn Rafel Masdéu.
A xxii de juliol mdclxii, per promotió de dit Raphael Masdéu de oïdor a deputat en virtut de 
decret del senyor governador, fou insiculat mossèn Bernat Joan Vivas y Ferrer.
A xxx de agost mdclxviiii, per promoció de dit Joan Vivas y Ferrer de oydor a deputat, fonch 
insiculat mossèn Hierònim Masdéu.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Gerònim Masdéu, fonch inseculat mestre  
Ignasi Duran.
A xxx de juliol mdclxxv, per mort de dit mestre Ignasi Duran, fonch insiculat mossèn Ignasi 
Pujol.
A xv de juliol mdclxxxix, per haver mudat de estat dit mossèn Ignasi Pujol, fonch enseculat lo 
doctor micer Narcís Frigola y Folcrà.
Als viii de juliol mdcxxxxvi, per haver muntat de oydor a deputat lo dit doctor micer Narcís 
Frigola y Folcrà, fonch insiculat mossèn Anthon Perpinyà y de Ferrer.

459r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Josep Font y Llorens, mercader.
A 16 de juliol 1662, per haver mudat de stament a ciutadà, fou insaculat mossèn Jaume Narcís 
Camps.
A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Jaume Narcís Camps, fonch inseculat mos-
sèn Narcís Martorell, notari.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Narcís Martorell, fonch ensaculat, en virtut de decret 
de Sa Excel·lència, mossèn Jaume Camps, mercader.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Jaume Camps, fou enseculat mossèn 
Ignasi Gaubert, mercader.

460r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Juan Batista Vedruna.
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A xv de maig mdclxi. Per haver mudat de estament de real a militar mossèn Joan Batista Ve-
druna, fonch insiculat misser Narcís Casadevall.
A xv de juliol mdclxv, per estar duplicat dit micer Narcís Casadevall, fonch insiculat mossèn 
Gerònym Belloch.
A xxi de juliol mdclxxi. Per haver provat que dit mossèn Gerònim de Belloch és militar, fonch 
insiculat mossèn Josep Çerdà y Maduxer, en virtut de decret de Sa Excel·lència de 20 de dit mes 
de juliol.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Joseph Serdà y Maduxer, fonch insaculat 
lo doctor micer Joan Vilar.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per no aver-se pogut provehit [sic] lo lloch de oydor real que 
obtenia dit doctor micer Vilar, fou insiculat mossèn Francisco Fàbrega.

461r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Balthezar Bassa, mercader.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Balthasar Bassa, fonch insiculat mossèn Pere 
Rosselló, mercader.
A ii de octubre mdclxxviii, per mort de dit mossèn Pere Rosselló, fonch insiculat mossèn Mi-
quel Mercader, mercader.

462r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Sebastià Sala y Oliveres.
A xv de juliol mdclxv, per mort de dit mossèn Sala y Oliveres, fonch insiculat mossèn Francis-
co Ferrer, de Arenys.
A xxi de juliol mdclxxi. Per mudament de estat de dit mossèn Francisco Ferrer de ciutadà a 
canonge de la seu de Gerona, fonch insiculat micer Joseph Pont y Llombart.
Als xxii de juliol mdclxxxxviii, per mort de dit micer Joseph Pont y Llombart, fou insiculat 
mossèn Joseph Romaguera.

463r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Jaume Guitart, mercader.
A iii de juliol mdclvii, que vacca per haver mudat de estat lo dit mossèn Jaume Guitart de mer-
cader a cavaller, fonch insiculat mossèn Francisco Vinyolas, notari y mercader de dita ciutat.
A xxx de agost mdclxviiii, per mort de dit Francisco Vinyolas, fonch insiculat mossèn Joan 
Batista Serra, mercader.
A xxiii de juliol mdclxxvii. Per haver mudat de stat de mercader a ciutadà lo dit mossèn Joan 
Batista Serra, fonch insiculat mossèn Narcís Boffill, mercader.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per aver mudat de estat dit mossèn Narcís Boffill de mercader a 
ciutadà, fonch enseculat mossèn Joseph Boher, mercader.
Als xviii de juliol mdcci, per aver mudat de estat, so és de mercader a ciutadà, dit mossèn Jo-
seph Boer, mercader, fonch insaculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, Narcís Vidal, mer-
cader.

464r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Rafel de Belloch.
A xv de maig mdclxi. Per mort de dit mossèn Rafel de Belloch, fou insiculat mossèn Gabriel 
Masdéu.
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A xv de juliol mdclxv, per mutació de stat de dit Masdéu de real a militar, fonch insiculat mos-
sèn Francisco Oliveres, de Pontós.
A 16 de juliol 1674, per munta de dit mossèn Francisco Oliveres, de Pontós, de oïdor a deputat, 
fonch insiculat lo doctor Josep Moret.
A xv de juliol mdclxxxix, per munta de dit doctor Joseph Moret, fonch ensaculat lo doctor 
micer Narcís Vilar.
Als xxii de juny mdcc, per mort de dit doctor micer Narcís Vilar, fonch ensaculat mossèn Fran-
cisco Roca y Sitjar.

465r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Ramon Cerdà.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit mossèn Ramon Çerdà, fonch insiculat lo doctor micer 
Narcís Casadevall.
A xv de dezembre mdclxxvi, per mort de dit micer Narcís Casadevall, fonch insiculat mossèn 
Nicolau Masdéu.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit mossèn Nicolau Masdéu, fonch insiculat 
mossèn Francisco Guitart y de Palol.

466r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francesch Burguès.
A xv de juliol mdclviiii. Per ser estat promogut dit mossèn Francesc Burguès de oydor a depu-
tat, fonch inseculat mossèn Francisco Guitart.
A xv de julol mdclxv, per muntament de dit Guitart de oydor a deputat, fonch inseculat mos-
sèn Francisco Miquel.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per haver mudat de estat lo dit mossèn Francisco Miquel de real 
en militar, fonch ensaculat lo doctor micer Joseph Pujades.
A xv de juliol mdlxxxvi, per aver mudat de stat dit doctor micer Joseph Pujades, fou ensaculat 
lo doctor Gerònim Fontdevila.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per haver mudat de oydor a deputat lo dit doctor Gerònym 
Fontdevila, fonch insiculat mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer.

467r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Galceran Masdéu.
A 16 de juliol 1662, per promotió de mossèn Galseran Masdéu a diputat, fou insiculat mossèn 
Baltasar Ferrer.

468r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Prats.
A xxvii de maig mdclxvii, per mort de dit mossèn Francisco Prats, fonch insiculat mossèn 
Llorens Puig.
A xxvii de juliol mdclxxii, per trobar-se insiculat a diputat lo dit mossèn Llorens Puig, a xxx 
de agost de mdclxviiii, fou insiculat mossèn Joseph Güell, ciutadà honrrat.
A 16 de juliol 1674, per mort de dit mossèn Joseph Güell, fonch insiculat mossèn Raphel Cerdà 
y Maduxer.

469r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Rafel Camps, mercader.
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A xv de setembre mdclv, en lo hu dels dos lochs que vaccan de oydors real ciutadans matricu-
lats de la ciutat de Gerona per mort de dit Rafel Camps, fonch insiculat mossèn Joseph Ferrer.

470r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Jaume Camps, mercader
A 16 de juliol 1662, per mort de Jaume Camps, fou insiculat mossèn Nicholau Roig.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Nicolau Roig, fonch inseculat mossèn Fran-
cisco Sanou, mercader.
A 12 juny 1694, per haver mudat de estat de mercader a ciutadà dit mossèn Francisco Çanou, 
fonch insiculat Esteve Andreu, mercader.

471r// Oydors reals de Gerona234

Mossèn Juan Abrich.
A xv de juliol mdclviiii, per mort de dit mossèn Joan Abrich, fonch inseculat mossèn Fèlix 
Ferrer.
A xvi de juliol mdclxxxxii. Per munta de oydor a deputat dit mossèn Fèlix Ferrer, fonch 
enseculat mossèn Fèlix Albert Ferrer.

[472r]// Oydors reals de Gerona
Mossèn Rafel Masdéu.
A xv de juliol mdclxv, per muntament de dit mossèn Rafel Masdéu, fonch insiculat mossèn 
Francisco Sala, de Bàscara.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per munta de dit Francisco Sala, de Bàscara, de oydor en depu-
tat, fonch ensaculat mossèn Joan Carreras y Simon.

[473r]// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joan Batista Perpinyà. Fonch insiculat a xv de juliol mdclvi.
A xv de juliol mdclxv, per munta de dit Perpinyà de oydor a deputat, fonch insiculat mossèn 
Josep Miquel, fill de Simon.

[474r]// Oydors reals de Gerona
Micer Juan Batista Moret.
A 16 de juliol 1662. Per promatió [sic] de Juan Batista Moret a diputat, fou insiculat mossèn 
Pere Carreras.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Pere Carreras, fonch inseculat micer Narcís 
Camps.
A xxiiii de juliol mdclxxvii, per munta de dit micer Narcís Camps, fonch insiculat mossèn 
Joan Baptista Serra.

[475r]// Oydors reals de Gerona
Mossèn Simon Miquel. Fonch insiculat a xv de juliol mdclvi.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser estat promogut dit mossèn Simon Miquel de oydor a de-
putat, fonch inseculat mossèn Llorens Espígol.
A xvi de juliol mdclxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Llorens Espígol,  
fonch insiculat micer Gerònim Pasqual y Colomer.

234.  A partir del 471 els folis originals no són numerats.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   526 20/03/15   09:07



 transcripció dels llibres originals 527

[476r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Boldó.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Rafel Boldó, fonch insiculat mossèn Josep 
Abat, burgès.

[477r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Montalt y Riu.
A xv de juliol mdclvi, per haver mudat de estament de dit Montalt y Riu, fonch insiculat 
mossèn Françisco Scapa y Guitart.

[478r]// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Honorat Oliver.

[479r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Vallspir, mercader.

[480r]// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Francesch Fort.

[481r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Beda, mercader.
A vi de juliol mdclvi, per mort de dit Beda, fonch insiculat mossèn Anthoni Pejoan.

[482r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Carlos Reart.

[483r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Juan Cornell, mercader.

[484r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Romualdo Scapa y Guitart. Fonch insiculat a xv de juliol mdclvi.

[485r]// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Luys Lafarga.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser estat promogut dit mestre Luys Lafarga de oydor en depu-
tat, fonch inseculat mestre Onofre Monsalvo.

[486r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Ham.
A xv de juliol mdclviiii, per ser estat promogut dit mossèn Francisco Ham de oydor a depu-
tat, fonch inseculat mossèn Domingo Isern.

[487r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Andreu Calvà, mercader.
A xv de juliol mdclviiii. Per ésser promogut lo dit mossèn Andreu Calvà de oydor a deputat, 
fonch inseculat mossèn Andreu Bonet, mercader.

[488r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Nabot.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit mossèn Josep Nabot, fonch insiculat mossèn Joseph 
Comte.
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[489r]// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Juan Celdoni Bonet.

[490r]// Oydors reals de Perpinyà
Micer Joseph Monsalvo. Fonch insiculat a xv de juliol mdclvi.

[491r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Hilario Casas. Fonch insiculat a xv de juliol mdclvi.
A xv de maig mdclviii, per mort de dit Hilario Cases, fonch insiculat lo doctor Steve Costa.

[492r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Onoffre Delfau, mercader.
A xv de juliol mdclviiii, per ésser promogut de oydor en deputat dit mossèn Honofre Dal-
fau, fonch insiculat mossèn Maurici Maurís y Ravell.

[493r]// Oydors reals de Perpinyà
Lo doctor micer Bonaventura Coll. Fonch insiculat a xv de juliol mdclvi.

[494r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Emanuel Texidor.

[495r]// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Jaume Teixidor.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Texidor, fonc insiculat mossèn Esteva Gros, de Illa.

[496r]// Oydors reals de Perpinyà
Micer Joseph Balaguer. Fonch insiculat a xv de juliol MDCLVI.
A xv de maig mdclviii, per haver mudat de estament de real en militar lo dit micer Joseph 
Balaguer, fonch insiculat mossèn Francisco Gubert y de Aguilar.

[497r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Joseph Pinyana.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Pinyana, fonch insiculat lo doctor micer Joseph Ver-
dia.
A xviii de juliol mdclxxxii, per mort de dit doctor micer Josep Verdia, fonch enseculat mos-
sèn Onofre Cartes.
A xv de juliol mdclxxxvi, per munta de dit Onofre Cartes, fou ensaculat mossèn Francesch 
Dehona.
Als xvi de juliol mdclxxxxviii, per renunciació de dit mossèn Francesch Dehona, fou insi-
culat lo doctor micer Joseph Dehona.

[498r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Vicents Dezi.
A 16 de juliol 1662, per mort de mossèn Vicens Dezi, fou insiculat mossèn Pau Miró.
A xvi de juliol mdclxviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Pau Miró, fonch in-
siculat micer Francisco Pinyana.
A xv de juliol mdclxxxvi, que vaca per munta de dit doctor micer Francisco Pinyana de 
oydor a deputat, fou ensaculat mossèn Gerònim de Pinyana y Galvany.
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A xiii de setembre mdclxxxviii, per monta de dit mossèn Heronym de Pinyana y Galvany, 
fonch insiculat mossèn Joan Alaix.

[499r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Joseph Thomàs.
A 18 juliol 1695, per mort de dit mossèn Joseph Thomàs, fonch ensaculat mossèn Francisco 
Peris, mercader.

[500r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Agustí Duran.
A xxvii de juliol mdclxxii, per mort de dit mossèn Agustí Duran, fonch insiculat mossèn 
Francesch Vidiella, mercader.

[501r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Làtser Talarn.
A xv de juliol mdclvi, per resulta de dit Talarn, fonch insiculat mossèn Joseph Bertran.
A xxiii de maig mdclxxxxvii, per mort de dit mossèn Joseph Bertran, fonch inseculat mes-
tre Francisco Antich Saladrich.

[502r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Onoffre Texidor.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Texidor, fonch insiculat mossèn Joseph Franquet.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Joseph Franquet, fonch insiculat mossèn 
Joseph Chivellí.
A iii de juliol mdclxxxv, per mort de dit mossèn Joseph Xivellí, fonch enseculat lo doctor 
micer Onofre Cartes.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit doctor micer Onofre Cartas, fonch insiculat mos-
sèn Francisco de Lleyda, mercader.

[503r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Rafel Buesso.
A vi de juny mdclxiiii, per mort de dit mossèn Rafel Buesso, fonch insieculat mossèn Pere 
Vidal.
A xxvii de maig mdclxvii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Pere Vidal, fonch 
insiculat lo doctor Hyerònim Segarra.

[504r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Pere Maridà.
A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit Pere Maridà, fonch insiculat mossèn Esteve 
Valent.

[505r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Juan Gabriel.
A xvi de janer mdclv, per promotió de dit mossèn Juan Gabriel de oydor en deputat, fonch 
insiculat mossèn Francesch Gil de Phederich, de Tortosa.
A xxx de juliol mdclxxv. Per munta de dit mossèn Francesch Gil de Phederich de oïdor a 
diputat, fonch insiculat mossèn Francisco Talarn.
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A xvii de juliol mdclxxx, per mort de dit mossèn Francisco Talarn, fonch inseculat lo doctor 
Vicens Vidal.
A 20 de juliol 1693, per munta de dit doctor Vicens Vidal de oydor a deputat, fonch insiculat 
Pere de Arraysa.
A 12 juny 1694, per munta de dit Pere de Arraysa de oydor a deputat, fonch insiculat mossèn 
Joan Baptista Sessé.
Als viii de juliol mdclxxxxvi, per munta de oydor a deputat dit mossèn Joan Baptista Sesé, 
fonch insiculat mossèn Joseph Miró, mercader.

[506r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Narcís Pallarès.
A xv de juliol mdclvi, per mort de dit Pallarès, fonch insiculat mossèn Domingo Mònia.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Domingo Mònia, fonch insiculat mos-
sèn Ildefons Barrachert.

[507r]// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Francesch Alaix.
A xv de maig mdclviii, per promotió de dit mossèn Francesch Alaix de oydor a deputat de 
dita ciutat, fonch insiculat mossèn Joseph Gregori Alaix, notari.

[508r]// Oydors reals de Vich
Micer Joseph Guàrdia.
A iii de juliol mdclvii, per mort de dit micer Joseph Guàrdia, fonch insiculat mossèn Fran-
cisco Comalada y Cànoves.
A xv de juliol mdclxxxix, per mort de dit mossèn Francisco Comalada y Cànoves, fonch 
ensaculat mossèn Francesch Sauleda, menor.

[509r]// Oydors reals de Vich
Mossèn Joseph Sauleda.
A 16 de juliol 1674, per haver mudat de estat lo dit mossèn Joseph Sauleda de real a militar, 
fonch insiculat mossèn Francesch Sauleda y Ribot.
A 18 de juliol 1695, per mort de dit mossèn Francesc Sauleda y Ribot, fonch ensaculat lo doc-
tor micer Emanuel Mas.
Als xviii de juliol mdcci, per mort de dit doctor micer Emanuel Mas, fonch insaculat lo  
doctor micer Anton Comerma.

[510r]// Oydors reals de Puigcerdà
Micer Pere Gasch.
A vii de octubre mdclxxviiii, per mort de dit micer Pere Gasch, fonch inseculat lo doctor 
Juan Marser y Rubí.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit doctor micer Joan Marcer y Rubí, fonch ensacu-
lat lo doctor micer Francisco Bages.

[511r]// Oydors reals de Puigcerdà
Micer Rafel Managat.
A xv de juliol mdclvi, per ser-se’n passat al enemich dit Managat, fonch insiculat mossèn 
Joseph Callar y Tort.
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A xiii de setembre mdclxxxviii, per mort de dit mossèn Joseph Callar y Tort, fonch insiculat 
mestre Pere Màrtir Cerdà.

[512r]// Oydors reals de Cervera
Mossèn Hierònym Casanoves.
A xxiii de juliol mdclxxvii, per mort de dit mossèn Hierònym Casanoves, fonch insiculat 
mestre Joseph Roca.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mestre Joseph Roca, fonch ensaculat lo doctor 
micer Francisco Nuix.

[513r]// Oydors reals de Cervera
Micer Joseph Puig.
A xv de juliol mdclxxxvi, per mort de dit micer Joseph Puig, fonch ensaculat mossèn Joan 
Montaner.

[514r]// Oydors reals de Besalú
Mossèn Juan Benet Pallarès.
A xvi de juliol mdclxviii, per haver mudat de estat de real a militar dit mossèn Juan Benet 
Pallarès, fonch insiculat mossèn Jaume Frich, notari públich de Besalú.
A xvii de juliol mdclxxxiii, per mort de dit mossèn Jaume Frich, fonch ensaculat Josef  
Colomer.
A viii de juliol mdclxxxvii, per mort de dit Joseph Colomer, fonch enseculat mossèn Ra-
mon Costa, mercader.

[515r]// Oydors reals de Torroella de Mongrí
Mossèn Agustí Torbagur.
A xxi de juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Agustí Torbegur, fonch insiculat mossèn 
Genís Ferrer.
A iii de juliol mdclxxxiiii, per mort de dit mossèn Genís Ferrer, fonch ensaculat mossèn 
Francisco Quintana.
A 20 de juliol 1693, per mort de dit mossèn Francisco Quintana, fonch insiculat mossèn Sal-
vador Quintana.

[516r]// Oydors reals de Manresa
Mossèn Gaspar Madriguera.
A xxi juliol mdclxxi, per mort de dit mossèn Gaspar Madriguera, fonch insiculat micer Pere 
Cardona.
A xxx de juliol mdclxxv, per haver mudat de estat de real a militar lo dit micer Pere Cardona, 
fonch insiculat lo doctor Joseph Rovira.

[517r]// Oydors reals de Balaguer
Micer Francesch Sala.
A xv de juliol mdclxvi, per mort de dit Sala, fonch insiculat micer Joan Batista Rufach.
A xviii de juliol mdclxxxii. Per haver mudat de estat de secular a ecclesiàstich lo dit micer 
Joan Batista Rufach, fonch ensiculat lo doctor micer Joseph Arcidet.

[518r]//  En lo present acte de habilitació tingué principi dimecres de matí a vint y sinch del mes de 
febrer pròxim passat y fonch acabat dijous a denou del mes de mars any mil sis-cents sin-
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quanta quatre, presents y assistints en la lectura del present acte, feta en la Sala dels Reys de la 
present Casa de la Deputació, los molt il·lustres senyors lo doctor Pau del Rosso, degà y ca-
nonge de la seu de Barcelona y prior de Sancta Maria de la Llacuna, Joan Pau Lloselles, donsell 
en Barcelona domiciliat, Bernat Ferrer y de Viladomar, burgès de la vila de Perpinyà, deputats 
del General de Cathalunya, lo doctor Jacinto Sansa, canonge de la Santa Iglésia de Urgell, y 
Luys Valencià, donsell en Barcelona domiciliat, oydors de comptes de dit General, lo real 
vaccant. Presents per testimonis lo capità Francisco Aloy de Vilamitjana, micer Rafel Nabona 
y Fabra, los tres verguers del consistori dels senyors deputats, y molts altres en la multitut 
copiosa.
Nota que las personas que al marge diu estan insiculades per subsidi o en virtut de decret de 
Sa Altesa, los decrets en virtut dels quals estan insiculades estan continuats en un libre intitu-
lat Llibre de Decrets, dorat, recondit en lo armari ahont està recondit lo Llibre de la Ànima.235

235.  A partir del foli 519 el segueix una «Rubrica dels capítols fahents per las insaculations y extractions de deputats y 
oydors de comptes, continuats en lo principi del present llibre després dels noms dels insiculats, la qual rúbrica està continuada, 
ço és los fòleos per A. B. C. per no confondre los demés fòleos».
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G-81/4236

1r// Deputats ecclesiàstichs
Archabisbe de Tarragona.
Bisbe de Barcelona.
Bisbe de Lleyda.
Bisbe de Gerona.
Bisbe de Tortosa.
Bisbe de Urgell.
Bisbe de Vich.
Bisbe de Elna.
Bisbe de Solsona.
Als 29 de juliol 1706, en virtut del Real decret de 17 del mateix, fonch desinculat lo sobredit bisbe 
de Solsona. A 15 de setembre de 1706, per deliberació dels senyors deputats oydors, fonch ensa-
culat lo bisbe de Solsona.

2r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Feliciano Sayol, del orde de sant Joan.

3r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Balthasar Montaner. En virtut de Real decret de 17 de juliol de 1706, qu·és en dietari  
als 29 de dit, fonch desinsaculat lo dit fra don Balthazar Montaner.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit frare don Balthazar Montaner, fonch ensa-
culat fra don Francisco de Cordelles, abat de Gerri.

4r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra Galderich de Senjust y Pagès, paborde de Berga.

5r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor fra Joan Soler, abat de Sant Pau.
A xiiii de juliol mdcciiii, per renúncia del dit doctor fra Joan Soler, fonch ensaculat fra don Jo-

236. El llibre comença amb una rúbrica general en els primers folis.
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seph de Bru y Canta, camarer de Ripoll. Als 29 de juliol de 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsaculat dit fra don Joseph de Bru y Canta.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit frare don Josep de Bru y Canta, fonch 
ensaculat fra Salvador Moret, piater de Sant Pere de Roda.

 6r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Don Joseph de Masdovellas y Çalvà, prior de Santa Maria de Finestras, del orde de sant Benet.

 7r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Anton de Planella. En virtut de Real decret de 17 de juliol 1706, qu·és en dietari a 29 de 
dit, fonch desinsaculat lo dit fra don Anthon de Planella.
Fra don Joseph de Vilamala, sagristà del monestir de Sant Pere de Banyoles.

 8r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor fra Joan Baptista de Escatllar y Tort. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 
del mateix, fonch desinsaculat lo dit fra Joan Baptista Descatllar y Tort.
Don fra Joseph Salvador, prior de Meyà.

 9r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Don Lluís Josa, degà y canonge de Barcelona, prior de Sant Pere Lo Gros de la vila de Cervera, 
del orde de san Benet.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit don Lluís de Josa, fonch inceculat lo doctor Onofre 
Delfau, prior de Sant Pere de Casserras, del orde de sant Benet. A 29 de juliol 1706, en virtut de 
Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Onofre Delfau.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat fra Gaspar de Senespleda, prior de Sant Cugat, del 
orde sant Benet.

10r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra Gerònim de Móra. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsaculat lo dit fra Gerònim Móra.
Fra don Manuel de Copons y Esquerrer.

11r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Frare don Rafel Moner, abat de Ripoll.
Als xiiii de juliol de mdcciiii, per mort de dit fra don Rafel Moner, fon enceculat fra Rafel de 
Padellàs y Casamitjana, paborde de Palau. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit fra Rafel Padellàs y Casamitjana.
Fra don Joseph de Fluvià.

12r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Lo doctor Francisco de Valls, camarer de Camprrodon.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor Francisco de Valls, fonch ensaculat fra don 
Joseph Despalau, paborde del Penadès, del orde de sant Benet.

13r// Deputats capitulars fixos per lo capítol de Tarragona
Don Joseph Anthoni Valls y Pendutxo.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit don Joseph Anthoni Valls y Pendutxo, fonch ensa-
culat don Bonventura de Lanuça y de Oms, degà y canonge de dita iglésia.
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14r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
Lo doctor Joseph y Reig.

15r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Barcelona237

Lo doctor Pau Ferrer, degà y canonge de Lleyda.
Lo doctor Gerònim de Valls, ardiaca y canonge de Lleyda. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsaculat lo dit doctor Gerònim de Valls.

16r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Gerona
Lo doctor Joseph Regàs, ardiaca y canonge de Gerona.

17r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
Mossèn Emanuel Santjust, canonge de Tortosa.

18r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Urgell
Lo doctor don Ignasi de Cruylles.

19r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Vich
Lo doctor Jayme Cortada, ardiaca y canonge de Vich.

20r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Elna
Mossèn Anthoni Compter, canonge de Elna.

21r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Solsona
Als xiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat eclesiàstic capitular concedit al capítol de dita 
iglésia ab la última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor Joseph Planes, canonge de 
Solsona. A 29 de juliol 1706, en virtut del Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit 
doctor Joseph Planes.
Doctor Joseph Grau, degà de Solsona.

22r// Deputats ecclesiàstichs capitulars volans
Don Anthon Sayol, canonge de Barcelona.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit don Anthon Seyol, fonch ensaculat lo doctor Do-
mingo Fogueras, canonge de Barcelona.

23r// Deputats ecclesiàstichs capitulars volans
Lo doctor Joseph Bosch, sagristà y canonge de Vich.

24r// Deputats ecclesiàstichs capitulars volans
Lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor Rafel de Pinyana y Galvany, fonch ensaculat 
lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell.

25r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per lo capítol de Tarragona
Lo doctor Pau Castanyer.

26r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
Mossèn Joan Martí Perelló.

237. La insaculació correspon, en realitat, al capítol de Lleida.
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27r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
Don Joseph Homdedéu, thesorer y canonge de dia iglésia.

28r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
Lo ardiaca y canonge don Andreu Foix.

29r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
Don Daniel Sayol, canonge de Barcelona.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit don Daniel Sayol, fonch ensaculat, en virtud de decret 
de Sa Excel·lència, Fèlix de Taverner y Rubí, canonge de Barcelona. A 29 de juliol 1706, en virtut 
del Real decret de 17 del mateix, fonch desinsaculat dit Fèlix de Taverner.
Fèlix Reig.

30r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Barcelona
Don Dalmau de Copons y Grimau, canonge de dita iglésia. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat lo dit don Dalmau Copons y Grimau.
Doctor Joseph Romaguera.

31r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Lleyda
Lo doctor Jaume Alòs. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Reial decret de 17 del mateix, fonch 
desinsaculat lo dit doctor Jaume Alòs.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Jaume Alòs, fonch ensaculat lo 
doctor Jaume Martí.

32r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Lleyda
Don Francisco Meca y Vilalba.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit don Francisco Meca y Vilalba, fonch inseculat lo 
doctor Jaume Martí, canonge de Lleyda. A 29 de juliol 1706, en virtut de real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor Jaume Martí.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Jaume Martí, fonch ensaculat lo 
doctor Miquel de Nabona.

33r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Lleyda
Lo doctor Francisco Sabater, canonge de Lleyda. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsaculat lo dit doctor Francisco Sabater.
Lo doctor Macià Pujol.

34r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Gerona
Lo doctor Narcís Burguès.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit doctor Narcís Burguès, fonch inseculat lo doctor 
Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de Gerona. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 
del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Josep de Ciurana y Ribot.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Joseph de Ciurana, fonch ensaculat 
lo doctor don Francisco de Puig.

35r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Gerona
Lo doctor Jaume Burgès.
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A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit doctor Jaume Burguès, fonch inseculat don Manuel 
Cayetano de Ferrer, canonge de Gerona. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsaculat dit don Manuel Cayetano de Ferrer.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Manuel Gaetano de Ferrer, fonch 
ensaculat lo doctor Isidoro Bertran.

36r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Gerona
Lo doctor Anthon Alrrà, canonge de Gerona.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor Anthon Alrrà, fonch ensaculat lo doctor 
Pere Perramon, canonge de la dita iglésia.

37r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Tortosa
Lo doctor Joseph Torres, canonge de Tortosa. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 
del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Joseph Torres.
Lo doctor Jaume Vidal.

38r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Tortosa
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de dita iglésia.

39r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Tortosa
Lo doctor Francisco Deona, canonge de Tortosa. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Francisco Deona.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Francisco Deona, fonch ensaculat 
lo doctor Joseph Sans.

40r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Urgell
Lo doctor Joan Rovira, canonge de dita iglésia.

41r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Urgell
Lo doctor Pau Carreras, ardiaca de Andorra y canonge de Urgell.
A xiii de juliol de mdcciiii, per mort de dit doctor Pau Carreras, fonch inseculat lo doctor Joan 
Mir y Rey, canonge de Urgell. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix,  
fonch desinsiculat dit doctor Joan Mir y Rey.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Joan Mir y Rey, fonch ensaculat lo 
doctor don Joseph de Asprer y Talrrich.

42r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Urgell
Lo doctor Pau Llinàs.
A xiii de nohembre, per munta de dit doctor Pau Llinàs de oydor a deputat, fonch ensaculat don 
Anthon Paguera y Riba, canonge de Urgell.

43r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Vich
Lo doctor Miquel Sellés, canonge de Vich.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor Miquel Cellés, fonch ensaculat Miquel Bar-
nils, canonge de dita iglésia.

44r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Vich
Lo doctor Miquel Joan Bosch.
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45r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Vich
Lo canonge Pere Oliver.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit Pere Oliver, fonch ensaculat lo doctor Ivo Cassa-
nyes, canonge de Vich.

46r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Elna
Lo doctor Francisco Pujol.

47r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Elna
Lo doctor Josep Manyer, canonge de Elna.

48r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Elna
Lo doctor Francisco Compter, canonge de Elna.

49r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Solsona
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes ecclesiàstich capitular concedit en la 
última Cort General de 1702 al capítol de dita iglésia, fonch inceculat Pere Màrtir Andreu y Mi-
quel, canonge de Solsona. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit Pere Màrtir Andreu y de Miquel.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit Pere Màrtir Andreu, fonch ensaculat lo 
doctor Joan Camps y Lledó.

50r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor Gerònim Talavera, prior de Santa Maria de Colell, del ordre de sant Benet.
Fra don Gerònim de Ribes, comendador de Vallfogona, en la orde de sant Joan. Als 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat lo dit fra don Gerònim de 
Ribes.

51r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Joan de Marimon y Tort.

52r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor fra Anthon de Solanell, sagristà thesorer de Ripoll.

53r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Joseph Bru y Canta.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat del dit frare don Joseph Bru y Canta, 
fonch inseculat fra Joseph Tord y de Granollachs, refatorer de Sant Cugat. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit fra Joseph Tord y de Granollachs.
Fra don Felip de Novell y Nadal.

54r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor fra Diego de Olzina y de Vilanova.

55r// Oydors de comptes religiosos
Fra Francisco de Ballaró, dispenser major de Ripoll. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Reial de-
cret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit frare Francisco de Ballaró.
Fra don Joan Baptista de Sant Joan y Planella.
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56r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Francisco de Ferrer.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit fra don Francisco de Ferrer, fonch insaculat fra 
Francisco de Braçó, sagristà de Camprodon.

57r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Mariano Novell y de Nadal, paborde de Sant Salvador de Breda.

58r// Oydors de comptes religiosos
Fra Rafel Padellàs, pabordre de Palaus.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit fra Rafel Padellàs, fonch incecu-
lat fra don Felip Novell y de Nadal, sagristà mayor de Ripoll.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit fra don Felip 
Novell y de Nadal y reposat en son lloch dit fra Rafel Padallàs.

59r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Joseph Despalau.
A xiii de nohembre mdccvi, per munta de dit don Joseph Despalau de oydor a deputat, fonch 
ensaculat lo doctor fra Fèlix de Salvador, camarer de Sant Salvador de Breda.

60r// Oydors de comptes religiosos
Fra Rafel Nadal, dispenser del convent de Ripoll.
A xiii de juliol mdcciiii, per mort de dit fra Rafel Nadal, fonch inseculat frare don de Fancisco 
Rius y Falguera, dispenser mayor de Sant Cugat. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit don Francisco de Rius y Falguera.
Fra don Joan Fluvià.

61r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor Onofre Delfau, ardiaca major de la catredal [sic] de Barcelona, prior de Sant Pere de 
Casserras, del ordre de sant Benet.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor Onofre Delfau, fonch in-
ceculat don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona y prior de Sant Pere Lo 
Gros de Cervera, del orde de sant Benet. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit don Joseph Ignasi de Amigant.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch insaculat lo mateix don Joseph Ignasi de Amigant y de 
Olsina.

62r// Deputats militars
Deputats militars per la vegueria de Barcelona.
Don Francisco Blanes Sentelles y Carròs.

63r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Alexandre de Boxadós.

64r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Miquel de Ramon y de Tort.
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65r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Reial decret de 17 
del mateix, fonch desinsiculat lo dit don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova.
Don Antonio Floriano de Liectenstein.

66r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Valencià.

67r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Parrella.
A xiiii de juliol mdcciiii, per renúncia de dit mossèn Joseph Parrella, fonch inseculat, en virtut 
de decret de Sa Excel·lència, mossèn Gerònim Martí. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real de- 
cret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Gerònim Martí.
Mossèn Joseph Galceran de Pinós y de Rocabertí.

68r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Amigant.

69r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Bernat Gàver.

70r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Senjust y Pagès.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joseph Senjust y Pagès, fonch inseculat mossèn 
Melcior de Palau y Soler. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Melcior de Palau y Soler.
Mossèn Joan de Pax y Orcau òlim de Boixadors.

71r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Sunyer.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Francisco Sunyer, fonch inseculat, en virtut de 
decret de Sa Excel·lència, mossèn Francisco de Agulló y Çagarriga. A 29 de juliol 1706, en virtut 
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco de Agulló y Çagarriga.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsaculació de dit mossèn Francisco de Agulló, fonch ensa-
culat mossèn Feliph Ferran y Çacirera.

72r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Boxadors y Soler.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joan de Boxadors y Soler, fonch inceculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Pera de Cardona. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Pere de Cardona.
Mossèn Miquel de Lentorn antes Pinós.

73r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel Clariana.

74r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco de Avaria.
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75r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Rull. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Reial decret de 17 del mateix, fonch desin-
siculat lo dit mossèn Joseph Rull.
Mossèn Fèlix Roure.

76r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Jacinto Sagrera y Xifré.

77r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Garau de Peguera.

78r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Agustí Berardo.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Agustí Berardo, fonch ensaculat mossèn 
Josep Bru y Móra.

79r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon Phelip de Calders.

80r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Camporrells. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Reial decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Anthon de Camporrells.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anton de Camporrells, fonch 
ensaculat mossèn Joseph Marís.

81r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Pere de Magarola.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Pere de Magarola, fonch inseculat mossèn Joan 
Francisco de Maresch. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desin-
siculat dit mossèn Joan Francisco de Maresch.
Mossèn Lluys Roger de Llúria y Çaportella.

82r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Narcís Descallar.
Mossèn Ignasi Fontaner y Martell.

83r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Semmanat y de Toralla.

84r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Nicolau de Sant Joan. En virtut de real decret, qu·es troba en dietari als vii de 
febrer de mdccv, és estat desenseculat lo sobre dit mossèn Francisco Nicolau de Sant Joan.
En virtut de Real ordre y decret de Sa Magestat de xiii de novembre de mdccv, qu·es troba e 
dietari als xvii de dit mes, és estat reintegrat en dita bolsa, per ésser de la real voluntat de Sa Ma-
gestat no ésser tingut per desensiculat, lo dit mossèn Francisco Nicolau de Sant Joan.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Francisco Nicolau de Sant Joan, fonch 
ensaculat mossèn Joseph Sala.
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85r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Sans y Puig.
Mossèn Bonaventura de Tristany.

86r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Joseph de Agulló y Pinós.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit don Joseph de Agulló y Pinós, fonch ensaculat don 
Francisco de Bastero y Lledó.

87r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Vicens de Magarola.

88r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Narcís Camps y Amat. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Narcís Camps y Amat.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Narcís Camps, fonch ensaculat 
mossèn Joseph de Solà y de Guardiola.
Mossèn Magí de Mercader y Moragues.

89r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Olmera y Bianya. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joan de Olmera y Bianya.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joan de Olmera, fonch ensaculat 
mossèn Francisco Solà y de Sant Esteve.

90r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Carlos Vila y Casamitjana.

91r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan Descallar.

92r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco de Miquel y Descallar. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco de Miquel y Descatllar.
Mossèn Francisco Puig de Salit y Says.

93r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona.
Mossèn Geroni de Rocabertí. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Geroni de Rocabertí.
Mossèn Carlos Regàs.

94r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Portell. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Francisco de Portell.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Portell, fonch ensaculat 
mossèn Narcís Feliu.

95r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Despujol y Moncorp.
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 96r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon Albertí. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Anthon de Albertí.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anthon Albertí, fonch ensaculat 
mossèn Joan Baptista Cortada y Junquer.

 97r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Càncer y Pratsentjulià. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Càncer y Pratsenjulià.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Càncer, fonch ensacu-
lat mossèn Salvador Tamarit y Vilanova.

 98r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Junyent y de Marimon. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 
del mateix, fonch desinsiculat lo dit mossèn Francisco Junyent y de Marimon.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Junyent y de Marimon, 
fonch ensaculat mossèn Joseph de Paguera Vilana y Millàs.

 99r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel Sentís.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Miquel Sentís, fonch inceculat, en virtud  
de decret de Sa Excel·lència, mossèn Joan de Josa y Agulló. A 29 de juliol 1706, en virtut de  
Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joan de Josa y Agulló.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joan de Josa y Agulló, fonch en-
saculat mossèn Francisco Cubells Gavàs y Monsuar.

100r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Copons y Grimau. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joan de Copons y Grimau.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joan de Copons, fonch ensaculat 
mossèn Anthon Pera y de Tord.

101r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Ignasi Meca y Vilalba.
Mossèn Aleix Gaetano de Tristany.

102r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Feliciano de Cordellas.

103r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Andreu de Queralt Reart y de Icart.

104r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs.
Don Joseph Siges y de Vidal.

105r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Lluís Descallar.

106r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Ramon Xammar y Meca.
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107r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph Duran.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Joseph Duran, fonch ensaculat mossèn 
Honorat Asprer y Folcrà.

108r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Gerònim Ferrer de Savassona y Vila. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat lo dit Gerònim Ferrer de Savassona y Vila.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Gerònim Ferrer, fonch ensaculat 
mossèn Aleix de Sagarra.

109r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Miquel de Sagarra y Biosca. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del ma-
teix, fonch desinsiculat dit mossèn de Miquel Segarra y Biosca.
Mossèn Joseph de Clariana y Gualbes.

110r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Ramon de Codina y Ferreras.

111r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Miquel de Cordellas.

112r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph Vega y Pons.

113r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco de Rocabertí y de Pau.

114r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Gabriel de Olsina y Vilanova.

115r// Deputats militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco Capsir y Sants.

116r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo Excel·lentíssim Compte de Empúries. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat lo dit compte de Empúrias.
Don Gabriel de Borràs y Carbonell.

117r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo Excel·lentíssim Compte de Palamós, don Fèlix Fernandes de Còrdova Cardona y Aragon.  
Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat lo dit compte 
de Palamós.
Don Francisco Areny y de Queralt.

118r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Miquel Joan Taverner y Dardena. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat lo dit don Miquel Joan de Taverner.
A 13 de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Miquel Joan Taverner y Dardena, 
fonch ensaculat don Joan Batlle y Prats.
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119r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Francisco Dellar y Pasqual.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de secular a eclesiàstich lo dit don Francisco 
Dellar y Pascual, fonch inceculat don Lluís de Claresvalls y de Miquel. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit don Lluys de Claresvalls.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Lluys de Claresvalls, fonch ensaculat 
don Gaspar de Prat y Senjulià.

120r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Joan de Lanuza y de Oms.

121r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Manuel Semmanat y de Lanuza. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat lo dit mossèn Manuel Semmanat y de Lanuza.
Mossèn Francisco de Cartellà Çabastida y Fons.

122r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco de Sayol.

123r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo bescomte de Rocabertí, don Guillem de Rocafull y de Rocabertí. Als 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit bescompte de Rocabertí.
Don Joseph Bru y de Olsina.

124r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Guillem Ramon de Yvorra y Çalbà.

125r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Josep Meca y Cassador.

126r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú.
Mossèn Francisco Marí y Ginovès.

127r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú.
Mossèn Joseph Grato de Raset y Trullàs.

128r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Rovira y Robles.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Francisco Rovira y Robles, fonch inceculat, 
en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Manuel de Areny y Queralt.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Manuel de Areny y Queralt, fonch ensa-
culat mossèn Joseph de Marlès y Massana.

129r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan Ponsich y de Monjo.

130r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Bernat de Foxà y de Boxadors.

131r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan Bonaventura de Gualbes y Copons.
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132r// Deputats militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Anthon de Potau. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Anthon de Potau.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinciculació de dit mossèn Anthon de Potau, fonch ensacu-
lat mossèn Joseph Mas de Roda.

133r// Deputats militars de la vegueria de Tortosa
Mossèn Joseph Gassia de Guerau. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joseph Gassia de Guerau.
Mossèn Anthon Gil de Federich.

134r// Deputats militars de la vegueria de Tortosa
Mossèn Joseph Galceran de Cartellà y Sebastida.

135r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Francisco Amell, qui ja estava insiculat en oydor militar.

136r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph de Sanyes.

137r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Àngel del Pas.

138r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph Muntalt Riu y Desclergue, que ja estava inseculat en oydor.

139r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Francisco Jaèn.

140r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Don Joseph de Lanuza.

141r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Anthoni Generes.

142r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joan Ballaró.

143r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Anthon Reart.

144r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Joseph de Perernau.

145r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà238

Don Anthon de Lanuza y de Oms.

146r// Deputats militars de la vegueria de Perpinyà239

Mossèn Geroni Generes.

238. La insaculació correspon, en realitat, a la vegueria de Tarragona.
239. La insaculació correspon, en realitat, a la vegueria de Tarragona.
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147r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Lo Excel·lentíssim Duch de Cardona, don Lluís Francisco de la Çerda. Als 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit duch de Cardona.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació del dit duch de Cardona, fonch ensaculat don 
Jaume de Cordellas.

148r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Don Joseph Amat y de Planella. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit don Joseph Amat.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Joseph Amat, fonch ensaculat don 
Josep Erill y de Ortís.

149r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Vicens Marcó, de Tortosa.

150r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco de Asprer y Talrrich.

151r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph de Graell Castelló y de Paratge. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Graell Castelló y de Paratge.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Graell, fonch ensaculat 
mossèn Joseph de Alamany y Navel.

152r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Anton de Oms y de Santa Pau. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Anthon de Oms.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anthon de Oms, fonch ensaculat 
mossèn Joseph Mata y de Copons.

153r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Don Aleix de Miravall.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit don Aleix de Miravall, fonch ensaculat don Lluys 
de Homdedéu.
Don Francisco de Berardo.

154r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Don Francisco Bournonville de Perepertusa Vilademany y Cruïlles. Als 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit don Francisco Bournonville.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Francisco Bournoville, fonch ensa-
culat don Joseph Ribera y Claramunt.

155r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph de Oliver. En virtut de Real decret, qu·es troba en dietari al vii de febrer mdccv, 
és estat desensaculat lo dit mossèn Joseph de Oliver.
En virtut de Real ordre y decret de Sa Magestat de xiiii de noembre mdccv, qu·es troba en die-
tari als xvii de dit mes, és estat reintegrat en dita bolsa, per ésser de la real voluntat de Sa Ma-
gestat no ésser tingut per desensiculat, lo dit mossèn Joseph de Oliver.
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156r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Batista Gassia. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Reial decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Batista Gassia.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Batista Gassia, fonch ensaculat 
mossèn Francisco de Morata.

157r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Emanuel Desvall.

158r// Deputats militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joan de Claresvalls.

159r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Don Joseph Emanuel de Terré y Paguera.

160r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Mossèn Joan de Copons y Falcó.

161r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Mossèn Joan de Llorach y de Perellós.

162r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Don Pere de Cartellà y Desbach. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit don Pere de Cartellà y Desbach.
Don Jaume Puig de Perafita.

163r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Don Thomàs Oliver y Figuerola. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit don Thomàs Oliver y Figuerola.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Thomàs Oliver y Figuerola, fonch 
ensaculat don Alexandre de Palau y Aguilar.

164r// Deputats militars de la vegueria de Vich
Mossèn Francisco Descallar y Tort. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del ma-
teix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco Descallar y Tort.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Descatllar y Tort,  
fonch ensaculat mossèn Fortunat de Parrella.
Mossèn Francisco de Carreu.

165r// Deputats militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Joseph de Olsina y Riusech.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joseph de Olsina y Riusech, fonch inceculat 
mossèn Ramon de Bell-lloch. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Ramon de Belloch.
Mossèn Salvador Massanés de Ribera.

166r// Deputats militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Fèlix de Ballaró y Ramon.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Fèlix de Ballaró y Ramon, fonch inseculat, en 
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virtud de decret de Sa Excel·lència,  mossèn Joan de Sarrirera y de Rocabertí. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joan de Çarriera y de 
Rocabertí.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joan de Çarriera, fonch ensaculat 
mossèn Joseph de Paguera y Cortit.

167r// Deputats militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Francisco Palau y de Toralla.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Francisco Palau y de Toralla, fonch inceculat, 
en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Antonino de Puig.
Mossèn Anthon de Bordons y Gay.

168r// Deputats militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Jacintho Sagrera y Massana.

169r// Deputats militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Anthon de Armengol.

170r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Don Francisco de Junyent y de Vergós. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit don Francisco de Junyent y de Vergós.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Francisco de Junyent y Vergós,  
fonch ensaculat don Ramon de Maranyosa y Granada.

171r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Don Balthasar de Bru y Canta. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit don Balthasar de Bru y Canta.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Balthazar Bru y Canta, fonch ensa-
culat don Joan de Senjust y Pagès.

172r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Ramon de Claver. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Ramon de Claver.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Ramon de Claver, fonch ensacu-
lat mossèn Agustí Teixidor.
Mossèn Joseph de Feu.

173r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Francisco de Graell y Castelló.

174r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Don Francisco de Anglasell y Cortada. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit don Francisco Anglasell y Cortada.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Francisco Anglasell, fonch ensaculat 
don Joseph Gible.

175r// Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Joseph Móra y de Solanell.
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176r// Deputats militars de la vegueria de Monblanch
Lo doctor micer Anthoni Pinyana.

177r// Deputats militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Bernat de Aymerich y Cruïlles.
Mossèn Ignasi Marí y Ginovès.

178r// Deputats militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Roch Minguella y Girona.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Roch Minguella y Girona, fonch inciculat, 
en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Domingo de Verdier. A 29 de juliol 1706, en vir-
tut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Domingo de Verdier.
Mossèn Francisco de Bassols.

179r// Deputats militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Lluís Sayol.

180r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Lluís Soler.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Lluís Soler, fonch inciculat, en virtud  
de decret de Sa Excel·lència, mossèn Ignasi Rius y Falguera. A 29 de juliol 1706, en virtut de  
Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Ignasi de Rius y Falguera.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Ignasi de Rius, fonch ensaculat 
mossèn Anthon Desvalls y Vergós.

181r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Pau Feu.

182r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Joan Vivet.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joan Vivet, fonch inciculat, en virtud de decret 
de Sa Excel·lència, mossèn Pau Dalmases y Ros. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 
17 del mateix, fonch desinsiculat dit Pau Dalmases y Ros.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsaculació de dit mossèn Pau Dalmases y Ros, fonch en-
saculat mossèn Joseph Aguilar y de Corcó.

183r// Deputats militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Joseph Tarré y Granollachs. En virtut de Real decret és estat desenceculat lo sobre dit 
mossèn Joseph Tarré y Granollachs, lo qual decret se troba en dietari als vii de febrer mdccv.
En virtut de Real ordre y decret de Sa Magestat de xiiii de noembre mdccv, qu·es troba en die-
tari als xvii de dit mes, és estat reintegrat en dita bolsa, per ésser de la real voluntat de Sa Ma-
gestat no ésser tingut per desinsiculat, lo dit mossèn Joseph Tarré y Granollachs.

184r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega
Don Rafel de Cortada. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch  
desinsiculat dit don Rafel de Cortada.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Rafel de Cortada, fonch ensaculat 
don Francisco de Vilana y Vilamala.
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185r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega
Don Fèlix de Marimon. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit don Fèlix de Marimon.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Fèlix de Marimon, fonch ensaculat 
don Pedro Montoliu y de Ribes.

186r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega
Mossèn Ramon Copons del Llor.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Ramon Copons del Llor, fonch ensaculat 
mossèn Joseph de Melianta y de Sullà.

187r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega
Mossèn Ramon de Copons y Grimau. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Ramon de Copons y Grimau.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Ramon de Copons y Grimau, 
fonch ensaculat mossèn Joseph Eva y Vilagrassa.

188r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega
Mossèn Ramon de Carreras y Raguer.

189r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega
Don Joseph Novell y de Nadal.

190r// Deputats militars de la vegueria de Tàrrrega.
Mossèn Ignasi Gomar y Vilaplana. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Ignasi Gomar y Vilaplana.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Ignasi Gomar y Vilaplana, fonch 
insaculat mossèn Miquel de Sobies y Roig.
Mossèn Francisco Gemmir y Lleonart.

191r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Don Lluís de Bru y Canta. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit don Lluys de Bru y Canta.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit don Lluys Bru Canta, fonch ensaculat 
don Joseph Copons y Escarrer.

192r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Pere Planella y Cruïlles.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Pere Planella y Cruïlles, fonch inseculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Carlos de Llupià y de Roger. A 29 de juliol 1706,  
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Carlos de Llupià y de 
Roger.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Carlos de Llupià, fonch ensaculat 
mossèn Jaume Teixidor.

193r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Julià Clement de Solanell y de Foix, insiculat a oydor.
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194r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Don Joseph Falcó.

195r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Don Emanuel de Llupià.

196r// Deputats militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Joseph de Marimon. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Marimon.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Marimon, fonch ensa-
culat mossèn Joan Lapeyra.

197r// Deputats militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Francisco de Junquer.
Mossèn Joseph Niubó.

198r// Deputats militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Joseph Solà y de Guardiola. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del ma-
teix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Solà y de Guardiola.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Solà y de Guardiola, 
fonch ensaculat mossèn Joseph Ferrer y Gironella.

199r// Oydors militars
Oydors militars de la vegueria de Barcelona.
Mossèn Emanuel de Vilaplana. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Emanuel de Vilaplana.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Emanuel de Vilaplana, fonch 
ensaculat mossèn Francisco de Padellàs y Pastós.

200r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan Baptista Torres.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Joan Baptista Torres, fonch ensaculat 
mossèn Joseph Sala y Mas.

201r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Nuridelana y de Càncer.

202r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Dusay y de Bru.

203r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Carlos Fivaller.

204r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Jaume Eva.
A xiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Jaume Eva, fonch inciculat mossèn Francisco 
de Padellàs y Pastors. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desin-
siculat dit mossèn Francisco de Padellàs y Pastors.
A xiiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco de Padellàs, fonch 
ensaculat mossèn Anthon de Cortès y Andrada.
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205r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Balthesar Riba.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Balthasar Riba, fonch inciculat, en virtud de 
decret de Sa Excel·lència, mossèn Anton de Cortès y Andrada. A 29 de juliol 1706, en virtut  
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Anton de Cortès y Andrada.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anthon de Cortès, fonch ensacu-
lat mossèn Joseph de Generes.

206r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco de Balaguer.

207r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Berardo y Sentjust.
Mossèn Ramon de Sembasart y Roger.

208r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Pere Ribes Boxadós y Vallgornera.

209r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon Granollachs y de Ardena.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Anthon Granollachs y de Ardena, fonch inci-
culat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Joseph de Generes. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Josep de Generes.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Generes, fonch ensa-
culat mossèn Anthon de Paguera y Aymerich.

210r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Diego de Pallerès.

211r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Lluís Vilana y Cordellas.
A xiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Lluís Vilana y Cordellas, fonch inciculat, en 
virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Gerònim Moixó y Merlès. A 29 de juliol 1706,  
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Gerònim de Moixó y 
Merlès.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Gerònim de Moixó y Marlès, 
fonch ensaculat mossèn Anthon de Senjust y Planella.

212r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ignasi Rius.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Ignasi Rius, fonch ensa-
culat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Magí de Ninot y Negrell. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsaculat dit mossèn Magí de Ninot y Negrell.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Magí de Ninot y Negrell, fonch 
ensaculat mossèn Anthon de Sunyer Macip y de Belloch.

213r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Muxiga y Ginebreda.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   553 20/03/15   09:07



554 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

214r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Fèlix Sala y Sasala.

215r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Sunyer Macip y de Bell-lloch. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsaculat dit mossèn Anthon de Sunyer Macip y de Bell-lloch.
Mossèn Joseph de Rubí y Boixadós.

216r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Melchior de Palau y Soler.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Melchior de Palau y 
Soler, fonch inciculat mossèn Jaume de Falguera. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret 
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Jaume de Falguera.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Jaume de Falguera, fonch ensa-
culat mossèn Gaspar Berard y de Cortiada.

217r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Copons y Grimau. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del ma-
teix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco Copons y Grimau.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Copons y Grimau, 
fonch ensaculat mossèn Anthon de Vilana y Judice.

218r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Aleix Gaetano de Tristany y Claresvalls.
Mossèn Anthon de Llassera.

219r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon Marí y Ginovès. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Anthon Marí y Ginovès.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anthon Marí y Ginovès, fonch 
ensaculat mossèn Joan Reart y de Xammar.

220r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ignasi Corts y Llanós.

221r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Honofre de Alentorn.

222r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon de Bell-lloch.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munt de oydor a deputat de dit mossèn Ramon de Bell-lloch, 
fonch insiculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Ignasi Alegre.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn 
Ignasi de Alegre y reportat en son lloch dit mossèn Ramon de Bell-lloch.

223r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Llàtser de Gelcen.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Llàtzer de Gelcen, fonch ensaculat mossèn 
Ramon de Cellers y Miralles.
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224r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Emanuel de Areny y Queralt.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Emanuel de Areny y 
Queralt, fonch inciculat mossèn Joan de Batlle y Prats. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joan de Batlle y Prats.
Mossèn Joseph de Cartellà antes Farnés.

225r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Emanuel de Nadal y Despujol.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn 
Emanuel de Nadal y reposat en son lloch mossèn Joseph de Càncer y Pratsenjulià.

226r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Clement de Senespleda y de Solanell.

227r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Pere Fises, menor.

228r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Lluís Claresvalls y de Miquel.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Lluís Claresvalls y de 
Miquel, fonch inciculat mossèn Pera de Planella y Dusay.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Pere 
de Planella y Dusay y reposat en son lloch dit mossèn Lluys Claresvalls y de Miquel.

229r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Aguilar y Oluja.

230r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Bru y Banyuls. En virtud de real decret, qu·es troba en dietari als vii de febrer 
mdccv, és estat desenceculat lo sobredit mossèn Joseph Bru y Banyuls.
En virtut de Real ordre y decret de Sa Magestat de xiii de nohembre mdccv, qu·es troba en  
dietari als xvii de dit mes, és estat reintegrat en dita bolsa, per ésser de la real voluntat de Sa 
Magestat no ésser tingut per desensiculat, lo dit mossèn Joseph Bru y Banyuls.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Joseph Bru y Banyuls, fonch ensaculat 
mossèn Joan de Novell y Nadal.

231r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Sala.
Mossèn Emanuel Nadal y Despujol.

232r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Desprats y Çavassona.

233r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs.
Mossèn Ramon de Maranyosa y de Granada. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Ramon de Maranyosa y de Granada.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Ramon de Maranyosa, fonch 
ensaculat mossèn Francisco de Àger y Corbera.
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234r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph de Bru y Móra.
A xiii de nohembre mdccvi, per munta de dit mossèn Joseph de Bru y Móra de oydor a depu-
tat, fonch ensaculat mossèn Salvador Baró.

235r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Lo doctor micer Domingo Verdier.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat del dit doctor micer Domingo Verdier, 
fonch inciculat mossèn Jacintho Descallar y Ortodó. A xxviiii de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Jacintho Descatllar y Ortodó.
A xiii de nohembre MCCVI, per disinsiculació de dit mossèn Jacintho Descatllar y Ortodó, 
fonch ensaculat mossèn Joseph de Castellbell y Àger.

236r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Carlos de Torres.

237r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco de Cardona y Vidal. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco de Cardona y Vidal.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco de Cardona y Vidal, 
fonch ensaculat mossèn Joseph de Gelpí y Trias.
Mossèn Francisco Nebot.

238r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Pau de Thoar.

239r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Sullà y de Gassol.

240r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Prats y Cudina. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Francisco Prats y Cudina.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Prats y Codina, fonch 
ensaculat mossèn Ignasi de Marí y Ginovès.
Jaume de Llosellas.

241r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Emanuel Llobet y Oluja.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Emanuel Llobet y Oluja, fonch inceculat 
mossèn Ignasi de Marí y Ginovès. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix,  
fonch desinsiculat dit mossèn Ignasi de Marí y Ginovès.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Ignasi de Marí y Ginovès, fonch 
ensaculat mossèn Joseph de Font.

242r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Miquel Pau de Vilanova.

243r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Esteve Bellet y Sampsó. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat mossèn Esteve Bellet y Sampsó.
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A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Esteve Bellet y Sampsó, fonch 
ensaculat mossèn Joan Gaspar de Vilar y Ombert.

244r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Ermengol de Peguera.

245r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Anthon Móra y de Xammar.

246r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Vivet.

247r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Christòfol Potau.

248r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Mariano Vedruna.

249r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan de Bellaró.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Joan de Balleró, fonch ensaculat mossèn 
Miquel de Pujades.

250r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Lo doctor micer Anthonino de Puig.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Anthonino de Puig, 
fonch inceculat mossèn Joseph de Font. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Font.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Font, fonch ensaculat 
mossèn de Llansa y de Rocada.

251r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Gaspar de Mir. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Gaspar de Mir.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Gaspar de Mir, fonch ensaculat 
mossèn Francisco Segrera y Massana.

252r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Salvador de Sanyes.

253r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Emanuel Guanter.

254r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joan Balthasar March y Jalpí.

255r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Lluís de Canter y Doms.
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256r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Carlos de Llupià.

257r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph Taquí y Pals.

258r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Pere de Cardona.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de dit mossèn Pere de Cardona de oydor a deputat, fonch 
inceculat mossèn Anton de Manegat y Riu. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Anton de Manegat y Riu.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anton de Manegat y Riu, fonch 
ensaculat mossèn Joseph de Tord.

259r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Esteve de Vadell y Besturs.

260r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Bonaventura de Vidal.

261r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Joan de Torrell y Freixa.

262r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Nicolau de Portolà y Bellver.

263r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Emanuel Meca y Berardo.

264r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Anthon de Solà Montaner y Parallós.

265r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joan de Josa y Agulló.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joan de Josa y Agulló, 
fonch inceculat mossèn Francisco Vega y de Copons. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real de-
cret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco de Vega y de Copons.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Vega y de Copons, 
fonch ensaculat mossèn Galceran Meca y Villalba.

266r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco de Amat y Planella.

267r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Pere de Miravall.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Pere de Miravall, fonch inseculat mossèn 
Anton de Llenes y de Bosser. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix,  
fonch desinsiculat dit mossèn Anthon de Llenes y de Bosser.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anthon de Llenes y Bosser, fonch 
ensaculat mossèn Manuel de Ferrer y Ciges.
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268r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco Planes.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Francisco Planes, fonch inciculat mossèn 
Francisco Masdéu y Pla. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Francisco Masdéu y Pla.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix mossèn Francisco Masdéu y Pla.

269r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joan de Olmera y Raset.

270r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Ignasi Pujol.
Mossèn Anthon Massanés.

271r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Josep de Marlès y Massana.
A xiii de nohembre mdccvi, per munta de dit mossèn Joseph de Marlès y Massana de oydor a 
deputat, fonch ensaculat mossèn Francisco de Marlès y Massana.

272r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco Calderó y Resplans.

273r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco Ignasi Amigant y de Olsina.

274r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Alexandro de Monserrat y Eva.

275r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Pau Dalmasas y Ros.
A xiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Pau Dalmases y Ros, 
fonch inceculat, en virtud de decret de Sa Excel·lència, mossèn Emanuel de Ferrer.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn 
Emanuel de Ferrer y reposat en son lloch dit mossèn Pau Dalmases y Ros.

276r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Melchior Rovira y Raguer.

277r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph Francolí y de Magarola.

278r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Rafel de Nabona Saguí y Capella.

279r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Carlos de Puiggener y de Orís.

280r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Esteve Sala.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Esteve Sala, fonch ensaculat mossèn Joan 
Baptista Peris.
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281r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Bruno Valls y Frexe.

282r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Ignasi de Ferrer y Tresserras.

283r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Pau Ignasi Dalmases y Ros. En virtut de Real decret, qu·es troba en dietari a 30 de mars 
mdccv, és estat desenceculat lo sobre dit mossèn Pau Ignasi Dalmases y Ros.
A xxviiii de juliol mdccvi, per haver-se de reposar las bolsas en la forma se trobaven en temps 
de la mort del senyor rey don Carlos Segon, en virtut de Real decret de 17 de dit mes de juliol, 
fou tornat a continuar dit mossèn Pau Ignasi Dalmases y Ros.

284r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Agustí Copons y de Copons. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del ma-
teix, fonch desinsiculat dit mossèn Agustí Copons y de Copons.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Agustí Copons y de Copons, 
fonch ensaculat mossèn Emanuel de Roca Julià y Llunes.

285r// Oydors militars de la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph de Viladomar y de Foix, de la vila de Berga. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Viladomar y de Foix.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Viladomar, fonch en-
saculat mossèn Joan de Cassador y Gual.

286r// Oydors militars de la vegueria de Vich
Mossèn Joan Francisco de Maresch.
A xiiii de juliol de mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joan Francisco de 
Maresch, fonch inceculat mossèn Fèlix Vadell y de Besturs.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn 
Fèlix Vadell, y reposat en son lloch, en virtut de altre Real decret de viiii de setembre del mateix 
any, dit mossèn Joan Francisco de Maresch.

287r// Oydors militars de la vegueria de Vich
Mossèn Luís Cruïlles.
Mossèn Pere Canal y Roger.

288r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Joseph de Rovira.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joseph de Rovira, fonch inceculat mossèn 
Antoni Bru y de Móra. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch  
desinsiculat dit mossèn Anthoni Bru y de Móra.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix mossèn Anthon Bru y Móra.

289r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Joseph de Carreras y Talavera. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Carreras y Talavera.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix mossèn Joseph de Carreras y Talavera.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   560 20/03/15   09:07



 transcripció dels llibres originals 561

290r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Jacintho de Oliver y Botaller.

291r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Francisco de Fluvià.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Francisco de Fluvià, fonch inceculat mossèn 
Gabriel Francisco de Bòria. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Gabriel Francisco de Bòria.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix mossèn Gabriel Francisco de Bòria.

292r// Oydors militars de la vegueria de Manresa
Mossèn Jaume Montegut.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Jaume Montagut, fonch ensaculat mossèn 
Hugo de Senespleda y de Tord.

293r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Joan de Llupià y de Agulló. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joan de Llupià y de Agulló.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joan de Llupià y Agulló, fonch 
ensaculat mossèn Fèlix de Vadell y Besturs.

294r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Gerònim de Magarola.

295r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Francisco de Bastero y Lladó.
Mossèn Andreu Teixidor.

296r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Luís Valencià.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Lluys Valencià, fonch ensaculat mossèn 
Francisco Gemmir y Lleonart.
Mossèn Narcís Boffill.

297r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Francisco de Agulló y Sagarriga.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco de Agulló y 
Sagarriga, fonch inceculat mossèn Jaume de Teixidor. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Jaume de Teixidor.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Jaume de Teixidor, fonch ensa-
culat mossèn Anthon de Foixà y Balaguer.

298r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Joseph Casanovas. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
deinsiculat dit mossèn Joseph Casanovas.
Mossèn Joseph Bonaventura Ascon y Oliver.
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299r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca de Panadès
Mossèn Narcís de Burguès.
Mossèn Francisco Sans de Miquel y Monrrodon.

300r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Ignasi de Castellví.
Mossèn Fèlix Monjo.

301r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Francisco de Tort y Granollachs.

302r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch.
Mossèn Joseph de Móra.

303r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Sebastià Pòrtulas y de Brescó.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Sebastià Pòrtulas y de Berscó, fonch ensa-
culat mossèn Jaume Copons y Falcó.

304r//  Mossèn Joseph de Vega y Oluja. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joseph de Vega y Oluja.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph de Vega y Oluja, fonch 
ensaculat mossèn Francisco de Carmona y Borràs.

305r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Balthasar de Riquer. Als xi de setembre mdccvi, en virtut de dos reals decrets de 17 de 
juliol y viii de setembre de dit any, fonch desinsiculat dit mossèn Balthazar de Riquer.
Mossèn Francisco Prats y Senjulià.

306r// Oydors militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Joseph Pons y de Meca.

307r// Oydors militars de la vegueria de Tàrrega
Mossèn Francisco Perpinyà y de Vinyavella.

308r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Benet de Olmera y Raset.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn 
Benet de Olmera y Raset, y reposat en son lloch mossèn Joan de Olmera.

309r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Francisco de Guiu.

310r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Hugo de Sant Joan y Planella.

311r// Oydors militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Magí de Vilallonga.

312r// Deputats reals
Deputats reals de Barcelona.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   562 20/03/15   09:07



 transcripció dels llibres originals 563

Lo doctor micer Salvador Móra y Bosser. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Salvador Móra y Bosser.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Salvador Móra y Bosser, fonch 
ensaculat mestre Joseph Casalins.

313r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joseph Cassalins. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mestre Joseph Cassalins.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mestre Joseph Casalins, fonch ensaculat 
mossèn Joachim Vives y Ximenes.

314r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Jaume Balart.

315r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Güell y Soler. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Joseph Güell y Soler.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Joseph Güell y Soler, fonch 
ensaculat mossèn Mariano Duran.

316r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Balthesar Prous. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Balthazar Prous.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Balthazar Prous, fonch 
ensaculat lo doctor micer Rafel Llampillas y Prous.

317r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Pere Serra.

318r// Mestre Agustí Fetjó
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mestre Agustí Fatyó, fonch inceculat mossèn Gerònim 
Mascaró y Llussas. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsi-
culat dit mossèn Gerònim Mascaró y Llussàs.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Gerònim Mascaró, fonch ensa-
culat mestre Miquel Matalí.

319r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Christòfol Lladó y Carreras.

320r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Francisco Orriols.

321r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joan Fàbrega.

322r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Regàs.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Josep Regàs, fonch inceculat mestre Honofre 
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Figueres. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit 
mestre Onofre Figueres.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix mestre Honofre Figueres.

323r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Thomàs Rovira.

324r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Geroni Martí.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de real a noble lo dit doctor micer Gerònim 
Martí, fonch inceculat mossèn Jacintho Blanch. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Jacintho Blanch.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Jacintho Blanch, fonch ensaculat 
lo doctor micer Francisco Solanes.

325r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Jaume Solà.

326r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Felip Quintana y Fàbregas. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Felip de Quintana y Fàbregas.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Felip de Quintana y Fàbregas, 
fonch ensaculat lo doctor Miquel Coll.

327r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Pau Corbera y Palau. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Pau Corbera y Palau.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Pau Corbera y Palau, fonch en-
saculat mossèn Joseph Ordano.

328r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Ramon Vilana Perlas.
A xiii de nohembre mdccvi, per haver mudat de estat de real a militar dit doctor micer Ramon 
Vilana Perlas, fonch ensaculat lo doctor Joseph Llauder.

329r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Molinés.
A xiii de nohembre de mdccvi, per mort de dit doctor Francisco Molinés, fonch ensaculat 
mestre Francisco Fornells, ensaculat a oydor.

330r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Berart. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Francisco Berart.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Micer Francisco Berart, fonch 
ensaculat lo doctor micer Anthon Grases y Des.

331r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Josep Catà y Bertran.
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A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joseph Catà y Bertran, fonch inceculat lo 
doctor micer Rafel Llampillas y Prous. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Rafel Llampillas y Prous.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Rafel Llampillas y Prous, 
fonch ensaculat lo doctor Pere Màrtir Pons y Llorens.

332r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Melchior Prous. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit doctor Melchior Prous.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Melçior Prous, fonch ensaculat lo 
doctor micer Lluys Garriga.

333r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Esteve Serra y Vileta. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Esteve Serra y Vileta.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Micer Esteve Serra y Vileta, fonch 
ensaculat mestre Diego Casetas.

334r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Rafel Llampillas.

335r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Francisco Florit.

336r// Deputats reals de Barcelona
Micer Maurici Rechs y Gallart. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit micer Maurici Rechs y Gallart.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit micer Maurici Rechs Gallart, fonch ensa-
culat mestre Joan Pla.

337r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Febrés.

338r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Costa.

339r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Ignasi Uguet. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Ignasi Uguet.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Ignasi Uguet, fonch ensa-
culat mossèn Francisco Monfar y Sorts.

340r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Anthoni Morell.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mestre Antoni Morell, fonch inceculat lo doctor Fran-
cisco Fornaguera y Alòs. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit doctor Francisco Fornaguera y Alòs.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Francisco Fornaguera, fonch en-
saculat lo doctor micer Anthon Vacarissas y Guarro.
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341r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Honorat Riu y Navarro.
Mossèn Joseph Braçó y Duran.

342r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Alòs y Ferrer.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de real a militar lo dit doctor micer Joseph 
Alòs y Ferrer, fonch inceculat mossèn Jacintho Lloreda. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Jacintho Lloreda.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Jacintho Lloreda, fonch ensacu-
lat lo doctor micer Francisco Sentís.

343r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Jaume Oliva. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Jaume Oliva.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Jaume Oliva, fonch ensaculat lo 
doctor micer Joseph Bosch y Talavera.

344r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Pau Romà.

345r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Boer. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desin-
siculat dit mossèn Joseph Boer.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph Boer, fonch ensaculat lo 
doctor micer Joseph Roig y Rof.

346r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joseph Company.

347r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Francisco Costa.

348r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Magí Barrera. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch  
desinsiculat dit mossèn Magí Barrera.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Magí Barrera, fonch ensaculat 
mossèn Pere Trelles y Alva.

349r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Fèlix Molins, menor. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor Fèlix Molins.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Fèlix Molins, fonch ensaculat lo 
doctor micer Emanuel Flix.

350r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Emanuel Mas y Soldevila.
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351r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Francisco Punyed. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Francisco Punyed.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix mossèn Francisco Punyed.

352r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Anthon Pastor y de Ferrer.

353r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Thomàs de Capdevila. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Thomàs de Capdevila.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Thomàs Capdevila, fonch ensa-
culat lo doctor micer Joseph Bullfarines.

354r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor Joan Joseph Casanovas.

355r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Joseph Llopis. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch  
desinsiculat dit mossèn Joseph Llopis.
Lo doctor micer Joseph Mallada.

356r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor micer Agustí Pallàs.

357r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor micer Ramon Queraltó.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de real a noble lo dit doctor micer Ramon 
Queraltó, fonch inceculat lo doctor micer Anastasi Biosca. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Anastasi Biosca.
Mossèn Joseph Querol.

358r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor Gerònim Fontdevila. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor Gerònim Fontdevila.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Gerònim Fontdevila, fonch ensa-
culat mossèn Pere Alrrà.

359r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Gerònim Pasqual y Colomer.

360r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Joseph Moret.

361r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Francisco Sanou.

362r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Balthasar Ferrer.
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363r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Fèlix Ferrer.

364r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Anthon Grato Perpinyà.

365r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor Pere Ignasi Déu.
A xiii de juliol mdcciiii, per mort de dit Pere Ignasi Déu, fonch inceculat mossèn Francisco 
Roca y Sitjar. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat 
dit mossèn Francisco Roca y Sitjar.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Francisco Roca y Sitjar, fonch 
ensaculat lo mateix mossèn Francisco Roca y Sijtar.

366r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Narcís Frigola y Folcrà.

367r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Joseph Ginesta.

368r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Andreu Calvà.

369r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Bernat Ferrer.

370r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francisco Jordi.

371r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Onofre Llobet y Vilaseca.

372r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francesc Roure.

373r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Luís Lafarga.

374r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Francisco Puig.

375r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francisco Vicens.

376r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jaume Badaula.

377r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Sabater.

378r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Gaspar Arnau Bosch.
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379r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jacinto Vigo.

380r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Parayre.

381r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Onofre Delfau.

382r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Ham.

383r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Rafel de la Trinxaria.

384r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Francesc Texidor.

385r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jacinto Ham.

386r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Rafel Pagès.

387r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Honorat Fontaner.

388r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Macià Grau.

389r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Gerònim Compte.

390r// Deputats reals de Tortosa
Lo doctor micer Francisco Alaix. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Francisco Alaix.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Francisco Alaix, fonch en-
saculat mossèn Lluys Beltran.

391r// Deputats reals de Tortosa
Pere de Arraysa.
Pau de Rossès, notari.

392r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Pau Miró.

393r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joseph Torres. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch  
desinsiculat dit mossèn Joseph Torres.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph Torres, fonch ensaculat 
mossèn Ignasi Minguella.
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394r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Gerònim Pinyana y Galvany.
A xiii de nohembre mdccvi, per haver mudat de estat de real a militar dit mossèn Geroni  
Pinyana Galvany, fonch ensaculat mossèn Joseph Miró, mercader.

395r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joan Baptista Sessé, notari.

396r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Pere Vidal.

397r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Agustí Pinyana.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Agustí Pinyana, fonch ensaculat Pere Vi-
dal, menor.

398r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Luís Fuster.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Lluys Fuster, fonch ensaculat Joseph  
Serres.

399r// Deputats reals de Tortosa
Lo doctor micer Vicens Vidal.

400r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joseph Lupico de Xixon.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit mossèn Joseph Lupico de Xixon, fonch inceculat 
Montserrat Bessa. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsi-
culat dit Monserrat Bessa.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit Monserrat Bessa, fonch ensaculat mossèn 
Joseph Bordes.

401r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joseph Peris, mercader.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit Joseph Peris, fonch inceculat Fèlix Duran y Talarn, 
mercader. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit 
Fèlix Duran y Talarn, mercader.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat Fèlix Duran y Talarn.

402r// Deputats reals de Vich
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real concedit a dita ciutat en la última Cort 
General de 1702, fonch inceculat mossèn Jacintho Says. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Jacintho Says.

403r// Deputats reals de Vich
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real concedit a dita ciutat en la última Cort 
General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Rafel Pagès y Claret. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Rafel Pagès y Claret.
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404r// Deputats reals de Vich
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real a dita ciutat concedit en la última Cort Ge-
neral de 1702, fonch inceculat mossèn Francisco Cellés y Campana. A 29 de juliol 1706, en virtut 
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Francisco Cellés y Campana.

405r// Deputats reals de Balaguer
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real concedit a dita ciutat en la última Cort 
General de 1702, fonch inceculat mossèn Pau Navarro. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Pau Navarro.

406r// Deputats reals de Manresa
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real concedit en la última Cort General de 1702 
a dita ciutat, fonch inceculat mestre Thomàs Mollet. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret 
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Thomàs Mollet.

407r// Deputats reals de Manresa
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real a dita ciutat concedit en la última Cort 
General de 1702, fonch inceculat mestre Carlos Riu. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret 
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Carlos Riu.

408r// Deputats reals de Cervera
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real concedit a Cervera per la última Cort Ge-
neral de 1702, fonch inceculat mossèn Joseph Montaner y Nuix. A 29 de juliol 1706, en virtut 
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph Montaner y Nuix.

409r// Deputats reals de Puigcerdà
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real concedit a dita vila en la última Cort Ge-
neral de 1702, fonch inceculat mestre Pere Màrtir Çerdà. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Pere Màrtir Cerdà.

410r// Deputats reals de Vilafranca del Panadès
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real a dita vila concedit en la última Cort Ge-
neral de 1702, fonch inceculat mestre Pau Güell. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 
17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Pau Güell.

411r// Deputats reals de Tàrrega
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real a dita vila concedit en la última Cort Ge-
neral de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Francesch Anton Copons. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Francesch Anton 
Copons.

412r// Deputats reals de Camprodon
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de deputat real a dita vila concedit en la última Cort Ge-
neral de 1702, fonch inceculat mestre Joseph Roca. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret 
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Joseph Roca.

413r// Oydors reals
Oydors reals de Barcelona.
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Lo doctor micer Francisco Gallart y Pastor. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Francisco Gallart y Pastor.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Francisco Gallart, fonch 
ensaculat lo doctor micer Anthon Comerma.

414r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Onofre Figueres.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mestre Onofre Figueres, fonch 
inciculat, en virtut de decret de Sa Excel·lència, lo doctor micer Lluís Garriga. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Lluys 
Garriga.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Lluys Garriga, fonch ensa-
culat lo doctor micer Francisco Hortet.

415r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Brassó y Duran.
Mossèn Joseph Anthoni Roig.

416r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Ramon Orriols y Grimosachs.

417r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Pere Trellas y de Alba. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Pere Trelles y Alba.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Pere Trellas y Alba, fonch ensa-
culat mossèn Balthazar Barrera y Boffarull.

418r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Isidoro Pi y Pagès.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor micer Isidoro Pi y Pagès, fonch ensaculat 
mestre Francesch Cortès.

419r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Areny.

420r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Gerònim Mascaró y de Llussàs.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Gerònim Mascaró y 
Llussàs, fonch inceculat lo doctor micer Miquel Esmandia. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Miquel Esmandia.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Miquel Esmandia, fonch 
ensaculat lo doctor micer Aleix Fornaguera.

421r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Miquel Grimosachs.

422r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Diego Artés y Amat.
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423r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Anthon Bofill y Vilarrúbia.

424r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Fornaguera y Alòs.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat del dit doctor micer Francisco Forna-
guera y Alòs, fonch inceculat lo doctor micer Onorat Pallajà y Riera. A 29 de juliol 1706, en virtut 
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Onorat Pallajà y Riera.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Onorat Pallejà y Riera, lo 
doctor micer Francisco Minguella y Llunell.

425r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joan Baptista Ravarter. En virtut de Real decret, qu·es troba en dietari als vii de febrer 
de mdccv, és estat decenceculat lo sobredit mossèn Joan Baptista Reverter.
En virtut de Real orde y decret de Sa Magestat de xiiii de noembre mdccv, qu·es troba en die-
tari als xvii de dit mes, és estat reintegrat en dit bolsa, per ésser de la real voluntat de Sa Mages-
tat, mossèn Joan Baptista Reverter.
Mossèn Joseph Dalmau y Capsir.

426r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Toda y Gil. En virtut de Real decret, qu·es troba en dietari a 6 de 
febrer 1705, és estat desensiculat lo sobre dit doctor micer Francisco Toda y Gil.
En virtut de Real ordre y decret de Sa Magestat de xiiii de noembre mdccv, qu·es troba en die-
tari als xvii de dit mes, és estat reintegrat en dita bolsa, per ésser de la real voluntat de Sa Mages-
tat no ésser tingut per desensiculat, lo dit doctor micer Francisco Toda y Gil.
A xiii de nohembre mdccvi, per haver mudat de estat real a militar lo dit doctor micer Francis-
co Toda y Gil, fonch ensaculat lo doctor micer Ignasi Pi y Riu.

427r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Jaume Llobateres.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Jaume Llobateras, fonch ensaculat mossèn 
Francisco Anthon Vidal.

428r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Phelip Peres.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor micer Felip Peres, fonch ensaculat lo doctor 
micer Emanuel Vinyals de la Torre y Esquerrer.

429r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Jaume Fontana.
Mestre Isidro Fabra.

430r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Balthasar de Barrera y Bofarull. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Balthazar de Barrera y Boffarull.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Balthazar Barrera y Boffarull, 
fonch ensaculat mestre Bernat Moixí.
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431r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Salvador Graell.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor Micer Salvador Graell, fonch ensaculat lo 
doctor Sagimon Compte.

432r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Joseph Pomada.

433r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Pere Joan Finestras y Solanes. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Pere Joan Finestras y Solanes.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Pere Joan Finestras, fonch 
ensaculat lo doctor micer Joan Bayreda.

434r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Aleix Fornaguera. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Aleix Fornaguera.
Mossèn Fèlix Teixidor y Sastre.

435r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francisco Fontllonga.

436r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor Ignasi Costa y Vinyola.

437r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Salvador Baró.
A xiii de nohembre mdccvi, per haver mudat de estat de real a militar dit doctor micer Salva-
dor Baró, fonch ensaculat mossèn Joseph Gaetano Sabater y Sembasart.

438r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Mas y Calderó. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Francisco Mas y Calderó.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Francisco Mas y Calderó, fonch 
ensaculat mestre Rafel Esteve.

439r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Jacinto Dou.
Mestre Francisco Aromir.

440r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Ramon Pellicer y Vidal. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Ramon Pellisser y Vidal.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Ramon Pellisser, fonch 
ensaculat lo doctor micer Lluys Roger.

441r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Ramon Fontana.
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442r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Fèlix Boneu.

443r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Ramon Sabater.

444r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Balthesar Barceló.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mestre Balthazar Barceló, fonch ensaculat lo doc-
tor micer Rafel Bruguera.

445r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Bassols.
A xiii de nohembre mdccvi, per haver mudat de estat de real a militar de dit doctor micer 
Francisco Bassols, fonch ensaculat lo doctor micer Joseph Plantí.

446r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francisco Fornells.
A xiii de nohembre mdccvi, per munta de dit mestre Francisco Fornells de oydor a deputat, 
fonch ensaculat mossèn Joseph Blanch y Fontanills.

447r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Picó, mercader. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Joseph Picó.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Joseph Picó, fonch ensaculat 
mossèn Joseph Duran, mercader.

448r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Jaume Teixidor, mercader.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de real a militar dit Jaume Teixidor, fonch 
inceculat Joseph Duran, mercader. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit Joseph Duran.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit Joseph Duran, fonch ensaculat mossèn 
Joan Puiguriguer, mercader.

449r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Francisco Font, mercader.

450r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Aperici, mercader. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit Joseph Aparici.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit Joseph Aparici, fonch ensaculat mossèn 
Joan Colomer, mercader.

451r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Amatller. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del ma-
teix, fonch desinsiculat dit doctor micer Francisco Ametller.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor dicer Francisco Ametller, fonch 
ensaculat mossèn Pere Alva y Marquès.
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452r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Josep Fornés.

453r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Grases y Gralla.

454r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Bernat Moxí. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desin-
siculat dit mestre Bernat Moxí.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mestre Bernat Moixí, fonch ensaculat lo 
doctor micer Francisco Febrés.

455r// Oydors reals de Barcelona.
Francisco Vidal, mercader.

456r// Oydors reals de Barcelona.
Mossèn Jacinto Lloreda.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Jacintho Lloreda, fonch 
inceculat mossèn Antoni Serra y de Portell. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Antoni Serra y de Portell.
A xiiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Anthoni Serra y Portell, fonch 
ensaculat mestre Domingo Fogueras.

457r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Jacinto Blanch.
A xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deptutat de dit mestre Jacintho Blanch, fonch 
inceculat lo doctor micer Francisco Borràs y Vinyals.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Fran-
cisco Borràs y Vinyals y reposat en son lloch dit mestre Jacinto Blanch.

458r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Joan Baptista Dalmau.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer 
Joan Baptista Dalmau y reposat en son lloch mossèn Pau Corbera y Palau.

459r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Gabriel Fàbregas.

460// Oydors reals de Lleyda
Mestre Anthon Mirarnau.

461r// Oydors reals de Lleyda
Mossèn Miquel Tarròs.

462r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor micer Barthomeu Messonada. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del 
mateix, fonch desinsiculat dit doctor Barthomeu Mesonada.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor Barthomeu Mesonada, fonch 
ensaculat mossèn Jaume Estrada.
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463r// Oydors reals de Lleyda
Joseph Escolà.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de real a militar lo dit Josep Estrada, fon in-
ceculat mossèn Jaume Estrada. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit mossèn Jaume Estrada.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Jaume Estrada, fonch ensaculat 
lo doctor micer Juan Baptista Bullfarines y Sampsó.

464r// Oydors reals de Lleyda
Mossèn Epifanio Beranguer.
Lo doctor micer Ignasi Orich.

465r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor micer Joan Baptista Bullfarines.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit doctor micer Joan Baptista Bullfarienes, fonch 
ensaculat lo doctor micer Feliph Bullfarines y Perons.

466r// Oydors reals de Lleyda
Mossèn Agustí Llopis. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch  
desinsiculat dit mossèn Agustí Llopis.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Agustí Llopis, fonch ensaculat 
mestre Joseph Miró.

467r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor Emanuel Peyró.

468r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Gerònim Roig.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mestre Gerònim Roig, fonch ensaculat mestre 
Jaume Aran.

469r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Joseph Orich.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mestre Joseph Orich, fonch ensaculat mossèn 
Francisco Alòs.

470r// Oydors reals de Lleyda
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real de mercader concedit a la dita 
ciutat en la última Cort General de 1702, fonch inceculat Jacintho Ribera, mercader. A 29 de 
juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Jacintho Ribera.

471r// Oydors reals de Lleyda
Als xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real notari concedit a dita ciutat en 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat Joseph Monareu, notari. A 29 de juliol 1706,  
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Joseph Monareu.

472r// Oydors reals de Gerona
Francisco Nesples, mercader.
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473r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joan Romaguera.
Mossèn Miquel Duran.

474r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Anthon Perpinyà y de Ferrer.

475r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Ignasi Gaubert, mercader.

476r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Fàbregas.
A xiii de nohembre mdccvi, per mort de dit mossèn Francisco Fàbregas, fonch insaculat mos-
sèn Joseph Pi, mercader.

477r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Miquel Mercader, mercader.

478r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Romaguera.

479r// Oydors reals de Gerona
Narcís Vidal, mercader. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit Narcís Vidal.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit Narcís Vidal, fonch ensaculat Joan An-
dreu, mercader.

480r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Roca y Sitjar.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Roca y Sityar, 
fonch insaculat lo doctor micer Pera Rosselló.
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer 
Pere Rosselló y reposat en son lloch dit mossèn Francisco Roca y Sitjar.

481r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Guitart y de Palol.
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo sobredit lloch vacant, fonch inceculat mossèn Pera Alrrà. A 29 
de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Pere Alrà.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mosèn Pere Alrrà, fonch ensaculat lo 
doctor micer Pere Rosselló.

482r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer.

483r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Balthasar Ferrer.

484r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Rafel Cerdà y Maduxer.
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485r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Ferrer.

486r// Oydors reals de Gerona
Esteve Andreu, mercader.

487r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Fèlix Albert Ferrer.

488r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joan Carreras y Simon.

489r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Miquel, fill de Simon.

490r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joan Baptista Serra.

491r// Oydors reals de Gerona
Micer Gerònim Pasqual y Colomer.

492r// Oydors reals de Gerona
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real mercader concedit a dita ciutat 
per la última Cort General de 1702, fonch inceculat Joan Andreu, mercader. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Joan Andreu.

493r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Abat Burgès.

494r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Escapa y Guitart.

495r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Honorat Oliver.

496r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Vallspir, mercader.

497r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Francesch Fort.

498r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Anthoni Pejoan, mercader.

499r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Carlos Reart.

500r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joan Cornell, mercader.

501r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Romoaldo Escapa y Guitart.
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502r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Onofre Monsalvo. A xi de setembre mdccvi, en virtut de Real decret de viiii del ma-
teix, fonch desinsiculat dit mestre Onofre Monsalvo.

503r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Domingo Isern.

504r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Andreu Bonet, mercader.

505r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Compte.

506r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Joan Saldoni Bonet.

507r// Oydors reals de Perpinyà
Micer Joseph Monsalvo.

508r// Oydors reals de Perpinyà
Lo doctor Esteve Costa.

509r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Maurici Maurís y Ravell.

510r// Oydors reals de Perpinyà
Lo doctor micer Bonaventura Coll.

511r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Emanuel Texidor.

512r// Oydors reals de Perpinyà.
Mossèn Esteve Gros, de Illa.

513r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Gubert y de Aguilar.

514r// Oydors reals de Tortosa
Lo doctor micer Joseph Dehona.
A xiiii de juliol mdcciiii, per aver mudat de estat de real a militar lo dit doctor micer Joseph 
Dehona, fonch inceculat lo doctor micer Pau Oriol y Vidal. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real 
decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Pau Oriol y Vidal.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix doctor micer Pau Oriol y Vidal.

515r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Joan Alaix.
Mossèn Miquel Miró.

516r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Francisco Peris, mercader.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit Francisco Peris, fonch inceculat Jaume Revull.  
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A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Jaume 
Revull.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsaculació de dit, fonch ensaculat lo mateix Jaume Revull.

517r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Francisco Vidiella, mercader.

518r// Oydors reals de Tortosa
Mestre Francisco Antich Saladrich.

519r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Francisco de Lleyda, mercader.
A xiiii de juliol mdcciiii, per mort de dit Francisco de Lleyda, fonch inceculat Domingo Talarn, 
mercader. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit 
Domingo Talarn.
A xiii de nohembre mdccvi, fonch ensaculat lo mateix Domingo Talarn.

520r// Oydors reals de Tortosa
Lo doctor Gerònim Sagarra.
Mossèn Pere Monlleó, mercader.

521r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Esteve Valent.

522r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Joseph Miró, mercader.
A xiii de nohembre mdccvi, per munta de dit mossèn Joseph Miró de oydor a deputat, fonch 
ensaculat Joan Colomer.

523r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Idelfons Barrachert.

524r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Joseph Gregori Alaix, notari.

525r// Oydors reals de Tortosa
Als xiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat en la úl-
tima Cort General de 1702, fonch inceculat Sebastià Navés. 
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Sebastià 
Navés.

526r// Oydors reals de Tortosa
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat en la últi-
ma Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Joan Colomer. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Joan Colomer.

527r// Oydors reals de Vich
Mossèn Francesch Sauleda, menor.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   581 20/03/15   09:07



582 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

528r// Oydors reals de Vich
Lo doctor micer Anton Comerma. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Anthon Comerma.
Lo doctor Francisco Calvet y Sorts.

529r// Oydors reals de Vich
Als xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat, fonch 
inceculat lo doctor micer Antoni Joan Martí. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret  
de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Antoni Joan Martí.

530r// Oydors reals de Vich
Als xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Geroni de Saleta y Mas, ciutedà. 
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer 
Geroni de Saleta y Mas.

531r// Oydors reals de Vich
Als xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat Domingo Soler Moner, mercader. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Domingo Soler Moner.

532r// Oydors reals de Puigcerdà
Lo doctor micer Francisco Bages.

533r// Oydors reals de Puigcerdà.
Mestre Pere Màrtir Cerdà.
Als xiiii de juliol mdcciiii, per munta de oydor a deputat de dit mestre Pere Màrtir Cerdà, 
fonch inceculat mestre Francisco Mosses. 
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre 
Francisco Mosses y reposat en son lloch dit mestre Pere Màrtir Cerdà.

534r// Oydors reals de Cervera
Lo doctor micer Francisco Nuix. Als 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, 
fonch desinsiculat dit doctor micer Francisco Nuix.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit doctor micer Francisco Nuix, fonch en-
saculat mossèn Joseph Montaner y Nuix.

535r// Oydors reals de Cervera
Mossèn Joan Montaner.

536r// Oydors reals de Cervera
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Thomàs Romeu. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Thomàs 
Romeu.

537r// Oydors reals de Cervera
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
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última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Joseph Perelló. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Joseph Pe-
relló.

538r// Oydors reals de Besalú
Mossèn Ramon Costa, mercader.

539r// Oydors reals de Besalú
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Concordi Llaudes. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Concordi 
Llaudes.

540r// Oydors reals de Besalú
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor Miquel Falcó. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Miquel Falcó.

541r// Oydors reals de Besalú
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Joseph Puyol. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Joseph Pujol.

542r// Oydors reals de Torroella de Mongrí
Mossèn Salvador Quintana. A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch 
desinsiculat dit mossèn Salvador Quintana.
A xiii de nohembre mdccvi, per desinsiculació de dit mossèn Salvador Quintana, fonch ensa-
culat lo doctor micer Joseph Metge y Real.

543r// Oydors reals de Torroella de Mongrí.
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat per 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Joseph Metge y Real. A 29 de 
juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Joseph 
Metge y Real.

544r// Oydors reals de Manresa
Lo doctor Joseph Rovira.

545r// Oydors reals de Manresa
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita ciutat per la úl-
tima Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Jaume Llisach. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Jaume Llissach.

546r// Oydors reals de Manresa
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita ciutat per la úl-
tima Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Lluís Miralda y Vilatorrada. A 29 de 
juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Lluys 
Miralda.
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547r// Oydors reals de Manresa
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita ciutat en la últi-
ma Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Francisco Vicens y Gomar. A 29 de 
juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Fran-
cisco Vicens y Gomar.

548r// Oydors reals de Balaguer
Lo doctor micer Joseph Arcidet.

549r// Oydors reals de Balaguer
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat per la úl-
tima Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Juan Baptista Rufach y Folquer.  
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer 
Juan Batista Ruffach y Folquer.

550r// Oydors reals de Balaguer
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita ciutat en la últi-
ma Cort General de 1702, fonch inceculat mestre Diego Pla. 
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre  
Diego Pla.

551r// Oydors reals de Vilafranca del Panadès
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer March Antoni Tort. A 29 de ju- 
liol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer March 
Antoni Tort.

552r// Oydors reals de Tàrrega
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat micer Benet Colell. A 29 de juliol 1706, en virtut 
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit micer Benet Colell.

553r// Oydors reals de Camprodon
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat per 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Joseph Brandia. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Joseph Bran-
dia.

554r// Oydors reals de Berga
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat mossèn Joan Rou y de Pastor. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joan Rou y de Pastor.

555r// Oydors reals de Berga
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat per 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat mossèn Melchior Bru y de Tord. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Melchior Bru y de 
Tord.
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556r// Oydors reals de Mataró
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat per 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat mossèn Francesch Jammir y Lleonart. A 29 de 
juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit Francesch Jammir 
y Lleonart.

557r// Oydors reals de Mataró
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit en la última Cort Ge-
neral a dita universitat, fonch inceculat lo doctor Llorens Pi. A 29 de juliol 1706, en virtut de 
Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Llorens Pi.

558r// Oydors reals de Granollers
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat per 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Fèlix Feixes. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Fèlix Feixes.

559r// Oydors reals de Granollers
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat mestre Francisco Clarassó. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Francisco Clarassó.

560r// Oydors reals de Figueres
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Miquel Sabater. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Miquel Sa-
bater.

561r// Oydors reals de Figueres
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat per 
la última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Gregori Matas y Puyol. A 29 de 
juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Gre-
gori Matas y Pujol.

562r// Oydors reals de Agramunt
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat mestre Francisco Matheu. A 29 de juliol 1706, en 
virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Francisco Matheu.

563r// Oydors reals de Agramunt
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat  
per la última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Joseph Balaguer y Amat.  
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer 
Joseph Balaguer.

564r// Oydors reals de Prats del Rey
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor Bonaventura Colom. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor Bonaventura Colom.
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565r// Oydors reals de Caldes Monbuy
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Francisco Cassanyes y Gassia.  
A 29 de juliol 1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer 
Francisco Cassanyes y Gassia.

566// Oydors reals de Pals
Vacat.

567r// Oydors reals de Santpedor
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat mestre Valentí Oliva. A 29 de juliol 1706, en virtut 
de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Valentí Oliva.

568r// Oydors reals de Cardedeu
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat mossèn Francesch Cavaller. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Francesch Cavaller.

569r// Oydors reals de Vilanova de Cubelles
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Anton Güell. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Anthon Güell.

570r// Oydors reals del Arbós
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat mestre Francisco Mercader. A 29 de juliol 1706, 
en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mestre Francisco Mercader.

571r// Oydors reals de Cruïlles
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor real de comptes concedit a dita vila en la última 
Cort General de 1702, fonch inceculat mossèn Joseph Pont. A 29 de juliol 1706, en virtut de 
Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit mossèn Joseph Pont.

572r// Oydors reals de Talarn
A xiiii de juliol mdcciiii, per lo lloch de oydor de comptes real concedit a dita universitat en la 
última Cort General de 1702, fonch inceculat lo doctor micer Roch Balaguer. A 29 de juliol 
1706, en virtut de Real decret de 17 del mateix, fonch desinsiculat dit doctor micer Roch Ba- 
laguer.
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G-81/3240

1r// Deputats ecclesiàstichs
Arquebisbe de Tarragona.
Bisbe de Barcelona.
Bisbe de Leyda.
Bisbe de Gerona.
Bisbe de Tortosa.
Bisbe de Urgell.
Bisbe de Vich.
Bisbe de Elna.
Bisbe de Solsona.

2r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Feliciano Sayol, del orde de sant Joan.
Als xvii de dccxiii, per mort de dit fra don Feliciano de Sayol, fonch insaculat concordament fra 
don Joan de Fluvià y de Aguilar.

3r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Francisco de Cordelles, abat de Gerri.

4r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra Galderich de Senjust y Pagès, paborde de Berga.

5r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra Salvador Moret, piater de Sant Pere de Roda.

6r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Don Joseph de Masdovellas y Çalbà, prior de Santa Maria de Finestras.

240. Conté una rúbrica inicial, així com el Decret reial de Carles III, de 26 de gener de 1706, pel qual atorga les insacula- 
cions als braços de la Cort, i closa aquella, als diputats i oïdors (reproduït a l’inici d’aquest volum com a document 8). La  
deliberació consistorial que dóna peu a la redacció d’un nou llibre de l’ànima, que el lector podrà resseguir a continuació, és  
del 30 de juliol de 1707.
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A xvii de juliol mdccx, per mort de dit don Joseph de Masdovellas y Çalbà, fonch ensaculat lo 
doctor fra don Anton de Solanell, abat de Sant Pere de Galligants.

 7r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Joseph de Vilamala, sagristà de Sant Pere de Banyoles.

 8r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Joseph Salvador, prior de Meyà.

 9r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra Gaspar de Senespleda, prior de Sant Cugat.

10r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Manuel de Copons y Esquerrer.

11r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Joseph de Fluvià.
Als xviii de mdccxiiii, per mort de dit fra don Joseph de Fluvià, fonch ensaculat concordament 
frare don Diego de Olzina y Vilanova.

12r// Deputats ecclesiàstichs religiosos
Fra don Joseph Despalau, paborde del Penadès.

13r// Deputats capitulars fixos
Don Bonaventura de Lanuça y de Oms.

14r// Deputats ecclesiàstichs capitulars
Lo doctor Joseph Ramon y Reig.

15r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Lleyda
Lo doctor Pau Ferrer.

16r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Gerona
Lo doctor Joseph Regàs.
Als xviii de maig mdccxii, per mort de dit doctor Joseph Regàs, canonge de Gerona, fonch en-
saculat concordament don Francisco Puig, sagristà mitjà y canonge de Gerona, ensaculat a 
oydor.

17r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
Mossèn Emanuel Senjust.
A xvii de juliol mdccx, per promoció de mossèn Emanuel Senjust de canonge a bisbe de Vich, 
fonch ensaculat lo doctor Jaume Vidal, canonge de Tortosa.

18r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Urgell
Lo doctor don Ignasi de Cruylles.

19r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Vich
Lo doctor Jaume Cortada.

20r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Elna
Mossèn Anthoni Compter.
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21r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per Solsona
Lo doctor Joseph Grau, degà de Solsona.

22r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per volants
Lo doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona.

23r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per volants
Lo doctor Joseph Bosch, sagristà y canonge de Vich.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit doctor Joseph Bosch, canonge de Vich, fonch 
ensaculat lo doctor Ignasi Ruiz, canonge de Tortosa.

24r// Deputats ecclesiàstichs capitulars per volants
Lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell.

25r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per lo capítol de Tarragona
Lo doctor Pau Castanyer.
Als iii de juny de mdccviiii, per mort de dit doctor Pau Castanyer, fonch ensaculat concorda-
ment lo doctor Benet Vinyals de la Torre y Esquerrer.
A xvii de juliol mdccx, per promoció del doctor Benet Vinyals de canonge de Tarragona a arxi-
preste de Àger, fonch ensaculat concordament Joseph Oliva, canonge de Tarragona.
A xviiii de maig de mdccxi. Per renúncia de dit Joseph Oliva, fonch ensaculat concordament 
segons forma dels capítols de cort don Agustí de Figuerola.

26r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
Mossèn Joan Martí Perelló.

27r// Oydors de comptes ecclesiàstichs per Tarragona
Don Joseph Homdedéu.

28r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Barcelona
Don Andreu Foix.

29r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Barcelona
Fèlix Reig.

30r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars de Barcelona
Lo doctor Joseph Romaguera.

31r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Lleyda
Lo doctor Jaume Martí.

32r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Lleyda
Lo doctor Miquel de Nabona.
Als xvii de juliol mdccxiii, per mort de dit doctor Miquel de Nabona, fonch concordament 
ensaculat don Anthon de Sagrera.

33r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Lleyda
Lo doctor Macià Pujol.

34r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Gerona
Lo doctor don Francisco de Puig.

03 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   589 20/03/15   09:07



590 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

Als xviii de maig de mdccxii, per munta de oydor a deputat de dit doctor don Francisco de 
Puig, fonch ensaculat concordament lo doctor Mariano Cortès, canonge de Gerona.

35r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Gerona
Lo doctor Isidoro Bertran.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per ésser archebisba de Tarragona lo dit doctor Isidoro Bertran, 
y axís ya tenir lloch, fonch concordament ensaculat lo doctor Francisco Bertran.

36r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Gerona
Lo doctor Pere Perramon.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit doctor Pere Peramon, canonge de Gerona, fonch 
ensaculat concordament don Pedro de Amigant, canonge de Gerona.

37r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
Lo doctor Jaume Vidal.
Als xvii de juliol mdccx, per muntar de dit doctor Jaume Vidal de oydor a deputat, fonch ensa-
culat Guillem Pradell, canonge de Tortosa.

38r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
Lo doctor Vicens Gomis.

39r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Tortosa
Lo doctor Joseph Sans.

40r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Urgell
Lo doctor Joan Rovira.

41r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Urgell
Lo doctor don Joseph de Asprer y Talrrich.

42r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Urgell
Don Anthon Paguera y Riba.

43r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Vich
Miquel Bernils.

44r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Vich
Lo doctor Miquel Joan Bosch.

45r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Vich
Lo doctor Ivo Cassanyes.

46r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Elna
Lo doctor Francisco Pujol.

47r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Elna
Lo doctor Josep Manyer.

48r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Elna
Lo doctor Francisco Compter.
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49r// Oydors de comptes ecclesiàstichs capitulars per Solsona
Lo doctor Joan Camps y Lledó.

50r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor Gerònim Talavera, prior de Santa Maria de Collell.

51r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Joan de Marimon y Tort.

52r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor fra Anthon de Solanell.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit doctor fra don Anton de Solanell de oydor a deputat, 
fonch ensaculat fra don Olaguer de Marlès, camarer de Ripoll.

53r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Feliph de Novell y Nadal.

54r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor fra Diego de Olzina y Vilanova.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor fra Diego de Olzina 
y Vilanova, fonch ensaculat concordament fra Joseph Puigdoura.

55r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Joan Baptista de Sant Joan y Planella.

56r// Oydors de comptes religiosos
Fra Francisco de Braçó.

57r// Oydors de comptes religiosos
Fra don Mariano Novell y Nadal.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit fra don Mariano Novell y Nadal, fonch ensaculat 
concordament segons la forma dels capítols de cort don Pau de Vilana Perlas, prior de Santa 
Maria de Finestres, del orde de sant Benet.

58r// Oydors de comptes religiosos
Fra Rafel de Padellàs.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit fra Rafel de Padellàs, fonch ensaculat concorda-
ment fra Juan Cervà, obrer de Besalú.

59r// Oydors de comptes religiosos
Lo doctor frare Fèlix de Salvador.

60r// Oydors de comptes religiosos
Frare don Joan de Fluvià.
A xvii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit fra don Joan de Fluvià, fonch 
ensaculat concordament fra don Bonaventura Llacera y Nadal.

61r// Oydors de comptes religiosos
Don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina.
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62r// Deputats militars
Don Francisco Blanes-Centellas y Carròs.

63r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Alexandre de Boixadós.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit don Alexandre de Boixadós, fonch ensaculat segons 
forma dels capítols de cort don Carlos de Orís y Puigener.

64r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Miquel de Ramon y de Tord.

65r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Antonio Floriano de Liectenstein.

66r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Anton de Valencià.

67r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Galceran de Pinós y de Rocabertí.

68r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Amigant.

69r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Bernat Gàver.

70r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Pax y Orcau òlim de Boixadors.

71r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Felip Ferran y Çacirera.

72r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel de Lentorn antes Pinós.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Miquel de Lentorn, fonch concordament 
ensaculat mossèn Carlos de Fiviller.

73r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Miquel de Clariana.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit mossèn Miquel de Clariana, fonch insaculat con-
cordament segons forma dels capítols de cort mossèn Ramon de Vilana Perlas.

74r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco de Avaria.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Francisco de Avaria, fonch ensaculat 
concordament mossèn Anthon de Beranguer y Novell.

75r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Fèlix Roure.

76r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Jacintho Segrera y Xifré.
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Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Jacintho Segrera y Xifré, fonch ensaculat 
concordament mossèn Francisco Alemany y Descallar.

77r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Garau de Peguera.

78r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Josep Bru y Móra.

79r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon Felip de Calders.
A xix de maig de mdccviii, per mort de dit mossèn Ramon Felip de Calders, fonch insaculat 
concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Francisco Sans Miquel y de Mon- 
rodon.

80r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Marís.

81r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Lluys Roger de Llúria y Çaportella.

82r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Ignasi Fontaner y Martell.

83r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Sentmenat y de Toralla.

84r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Sala.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Joseph Sala, fonch ensaculat concordament 
mossèn Pere Ribes Boixadós y Vallgornera.
Als xvii de juliol de mdccx, per renúncia de dit mossèn Pere Ribes Boixadós y Vallgornera,  
fonch ensaculat mossèn Fèlix de Vadell y Besturs.

85r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Bonaventura de Tristany.

86r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Don Francisco de Bastero y Lledó.

87r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Vicens de Magarola.

88r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Magí de Mercader y Moragues.

89r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Solà y de Sant Esteve.

90r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Carlos Vila y Casamitjana.
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 91r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan Descatllar.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mossèn Joan Descatllar, fonch ensaculat con-
cordament mossèn Jacintho Oliver.

 92r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Puig de Salit y Says.

 93r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Carlos Regàs.

 94r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Narcís Feliu.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de mossèn Narcís Feliu, fonch ensaculat concordament 
mossèn Francisco de Tord y Granollachs, ensaculat oydor.

 95r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Despujol y de Moncorp.

 96r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan Baptista Cortada y Junquer.

 97r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Salvador Tamarit y Vilanova.

 98r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Paguera Vilana y Millàs.

 99r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco Cubells Gavàs y Monsuar.

100r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Antoni Pera y de Tort.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Anthon Pera y de Tort, fonch ensaculat 
concordament mossèn Emanuel de Guanter y Duran.

101r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Aleix Gaetano de Tristany.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mossèn Aleix Gaetano de Tristany, fonch ensaculat 
mossèn Francisco Amigant y Olsina.

102r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Feliciano de Cordellas.

103r// Deputats militars per la vegueria de Barcelona
Mossèn Andreu de Queralt Reart y de Icart.

104r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Joseph Ciges y de Vidal.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit don Joseph Ciges y de Vidal, fonch ensaculat 
concordament don Francisco de Perpinyà Sala y Çassala.
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105r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Lluys Descatllar.
A xix de maig de mdccvii, per mort de dit don Lluys Descallar, fonch insaculat concordament 
segons forma dels capítols de cort don Lluys de Claresvalls y Miquel.

106r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Ramon Xammar y Meca.

107r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Honorat Asprer y Folcrà.

108r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Aleix de Sagarra.

109r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph de Clariana y Gualbes.

110r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Don Ramon de Codina y Farreras.

111r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Miquel de Cordellas.

112r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph Vega y Pons.

113r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco de Rocabertí y de Pau.

114r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Gabriel de Olsina y Vilanova.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Gabriel de Olsina y Vilanova, fonch en-
saculat concordament mossèn March Anthon de Llassera y Nadal, ensaculat a oydor.

115r// Deputats militars per la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco Capsir y Sans.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Francisco Capsir y Sans, fonch ensaculat 
concordament mossèn Joseph Bonaventura de Escon y Oliver, ensaculat a oydor.

116r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Gabriel de Borràs y Carbonell.

117r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Francisco Areny y de Queralt.

118r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Joan Batlle y Prats.

119r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Gaspar de Prat y Senjulià.
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120r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Joan de Lanuça y de Oms.

121r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco de Cartellà Çabastida y Fons.

122r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco de Sayol.

123r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Joseph Bru y de Olsina.
A xviiii de maig de mdccxi, per renúncia de dit don Joseph Bru y de Olsina, fonch enseculat 
concordament segons forma dels capítols de cort don Joseph Bru y de Olsina.

124r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Guillem Ramon de Ivorra y Çalbà.
A xix de maig de mdccviii, per mort de dit don Guillem de Ivorra y Çalbà, fonch insaculat 
concordament segons forma dels capítols de cort don Joan de Novell y Nadal.

125r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Don Joseph Meca y Cassador.

126r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Marí y Ginovès.

127r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joseph Grato de Raset y Trullàs.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Joseph Grato de Raset y Trullàs, fonch 
ensaculat concordament mossèn Joan Gaspar de Vilar y Umbert.

128r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Josep de Marlès y Massana.

129r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan Ponsich y de Monjo.

130r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Bernat de Foixà y de Boixadós.

131r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan Bonaventura de Gualbes y Copons.

132r// Deputats militars per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Josep Mas de Roda.
A xviiii de maig de mdccxi, per renúncia de dit mossèn Joseph Mas de Roda, fonch ensaculat 
concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Miquel de Mas y Regàs.

133r// Deputats militars per la vegueria de Tortosa
Mossèn Anthon Gil de Federich.
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134r// Deputats militars per la vegueria de Tortosa
Mossèn Joseph Galceran de Cartellà y Çabastida.

135r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Francisco Amell.

136r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Josep de Sanyes.

137r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Angel del Pas.

138r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph Muntalt Riu y Desclergue.

139r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Francisco Jahèn.

140r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Don Joseph de Lanuça.

141r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Anthoni Generes.

142r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joan Balleró.

143r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Anthon Reart.

144r// Deputats militars per la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph de Perarnau.

145r// Deputats militars per la vegueria de Tarragona
Don Anthon de Lanuça y de Oms.

146r// Deputats militars per la vegueria de Tarragona
Mossèn Geroni Generes.

147r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Don Jaume de Cordelles.

148r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Don Joseph Erill y de Ortís.

149r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Vicens Marcó, de Tortosa.
A xix de maig de mdccviii, per mort de dit mossèn Vicens Marcó, fonch ensaculat concorda-
ment segons forma dels capítols de cort mossèn Alexandre de Montserrat y Eva.

150r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco de Asprer y Talrich.
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Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mossèn Francisco de Asprer y Talrich, fonch 
ensaculat concordament mossèn Gaspar de Berart y Cortiada.

151r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph de Alamany y Navel.

152r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph Mata y de Copons.

153r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Don Francisco de Berardo.

154r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Don Joseph Ribera y Claramunt.

155r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Joseph de Oliver.

156r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Francisco de Morata.
Als xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Francisco de Morata, fonch insiculat concor-
dament segons forma dels capítols de cort mossèn Francisco de Casanova y Comes.

157r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Emanuel Desvall.

158r// Deputats militars per la vegueria de Cervera
Mossèn Joan de Claresvalls.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Joan Claresvalls, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Francisco de Àger y Corbera.

159r// Deputats militars per la vegueria de Vich
Don Joseph Emanuel de Terré y Paguera.

160r// Deputats militars per la vegueria de Vich
Mossèn Joan de Copons y Falcó.

161r// Deputats militars per la vegueria de Vich
Mossèn Joan de Llorach y Perellós.

162r// Deputats militars per la vegueria de Vich
Don Jaume Puig de Perafita.

163r// Deputats militars per la vegueria de Vich
Don Alexandre de Palau y de Aguilar.

164r// Deputats militars per la vegueria de Vich
Mossèn Francisco de Carreu.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mossèn Francisco de Carreu, fonch ensaculat 
concordamanet mossèn Emanuel de Ferrer y Ciges.
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165r// Deputats militars per la vegueria de Manrresa
Mossèn Salvador Massanés de Ribera.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mossèn Salvador Massanés de Ribera, fonch 
ensaculat concordament mossèn Bonaventura de Vidal.

166r// Deputats militars per la vegueria de Manrresa
Mossèn Joseph de Paguera y Cortit.

167r// Deputats militars per la vegueria de Manrresa
Mossèn Anthon de Bordons y Gay.

168r// Deputats militars per la vegueria de Manrresa
Mossèn Jacintho Segrera y Massana.

169r// Deputats militars per la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Anthon de Armengol.

170r// Deputats militars per la vegueria de Vilafranca del Panadès
Don Ramon de Maranyosa y Granada.

171r// Deputats militars per la vegueria de Vilafranca del Panadès
Don Joan Senjust y Pagès.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit don Joan de Senyust y Pagès, fonch ensaculat con-
cordament segons forma dels capítols de cort don Joan Francesch de Verneda.

172r// Deputats militars per la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Joseph de Feu.

173r// Deputats militars per la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Francisco de Graell y Castelló.

174r// Deputats militars per la vegueria de Vilafranca del Panadès
Don Joseph Gible.

175r// Deputats militars per la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Joseph Móra y de Solanell.

176r// Deputats militars per la vegueria de Montblanch
Lo doctor micer Anthoni Pinyana.

177r// Deputats militars per la vegueria de Montblanch
Mossèn Ignasi Marí y Ginovès.

178r// Deputats militars per la vegueria de Montblanch
Mossèn Francisco de Bassols.

179r// Deputats militars per la vegueria de Montblanch
Mossèn Lluys Sayol.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Lluís Sayol, fonch ensaculat concorda-
ment mossèn Juan de Reart y Xammar, ensaculat a oydor.
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180r// Deputats militars per la vegueria de Montblanch241

Mossèn Anthon Desvalls y Vergós.

181r// Deputats militars per la vegueria de Balaguer
Mossèn Pau Feu.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Pau Feu, fonch ensaculat concordament 
mossèn Francisco de Sala.

182r// Deputats militars per la vegueria de Balaguer
Mossèn Joseph Aguilar y de Corcó.

183r// Deputats militars per la vegueria de Balaguer
Mossèn Joseph Terré y Granollachs.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Joseph Terré y Granollachs, fonch ensa-
culat concordament mossèn Francisco de Portolà y Subirà.

183r (bis)// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Don Francisco de Vilana y Vilamala.

184r// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Don Pedro Montoliu y de Ribes.

185r// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Mossèn Joseph de Melianta y de Sullà.

186r// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Mossèn Joseph Eva y Vilagrassa.

187r// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Mossèn Ramon de Carreras y Reguer.

188r// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Don Joseph Novell y de Nadal.

189r// Deputats militars per la vegueria de Tàrraga
Mossèn Francisco Gemmir y Lleonart.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mossèn Francisco Gemmir y Lleonart, fonch ensaculat 
mossèn Phelip Quintana y Fàbregas.

190r// Deputats militars per la vegueria de Urgell
Don Joseph Copons y de Esquerrer.

191r// Deputats militars per la vegueria de Urgell
Mossèn Jaume Teixidor.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Jaume Teixidor, fonch ensaculat concorda-
ment segons forma dels capítols de cort mossèn Francisco de Marlès y Massana.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Francisco de Marlès, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Joan de Llorach y Moixó.

241. La insaculació correspon, en realitat, a la vegueria de Balaguer.
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192r// Deputats militars per la vegueria de Urgell
Mossèn Julià Clement de Solanell y de Foix.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Julià Clement de Solanell y de Foix,  
fonch ensaculat concordament mossèn Joseph Vilallonga.

193r// Deputats militars per la vegueria de Urgell
Don Joseph Falcó.

194r// Deputats militars per la vegueria de Urgell
Don Emanuel de Llupià.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit don Emanuel de Llupià, fonch ensaculat concorda-
ment don Geroni Claresvalls y Miquel, insiculat a oydor.

195r// Deputats militars per la vegueria de Urgell
Mossèn Joan Lapeyra.

196r// Deputats militars per la vegueria de Camprodon
Mossèn Joseph de Niubó.

197r// Deputats militars per la vegueria de Camprodon
Mossèn Joseph Ferrer y Gironella.

198r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco de Padellàs y Pastors.

199r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Sala y Mas.

200r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Nuri de Lana y de Càncer.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Joseph Nuri de Lana y de Càncer, fonch 
ensaculat concordament mossèn Gerònim Boquer y de Codina.

201r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Dusay y de Bru.

202r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Carlos Fivaller.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per muntar de oydor a deputat de dit mossèn Carlos Fivaller, 
fonch ensaculat concordament mossèn Joseph de Verthamon.

203r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Cortès y Andrada.

204r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
A xviii de maig de mdccxi, per mort de dit mossèn Joseph de Generes, fonch ensaculat concor-
dament segons la forma dels capítols de cort mossèn Francisco de Perpinyà Sala y Çassala.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per muntar de oydor a deputat de dit mossèn Francisco de 
Perpinyà Sala y Çassada, fonch ensaculat concordament mossèn Amador de Dalmau.
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205r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Francisco de Balaguer.

206r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon de Sembasart y Roger.

207r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Pere de Ribes Boixadós y Vallgornera.
A iii de juny mdccviiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Pere Ribes, fonch ensacu-
lat concordament mossèn Feliph Quintana y Fàbregas.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit mossèn Felip de Quintana y Fàbregas de oydor a 
deputat, fonch ensaculat mossèn Lleó de Peyrí y Miralles.

208r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Paguera y Aymerich.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Anthon de Paguera, fonch ensaculat concor-
dament segons forma dels capítols de cort mossèn Carlos de Ribera.

209r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Diego de Pallarès.

210r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Senjust y Planella.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Anthon de Senjust y Planella, fonch ensaculat 
concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Anthon Asprer y Ferrer.

211r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Sunyer Macip y de Bell-lloch.

212r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Moxiga y Ginebreda.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Anthon de Moxiga y Ginebreda, fon 
ensaculat concordament mossèn Joseph de Josa.

213r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Fèlix Sala y Sassala.

214r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Rubí y Boixadós.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per renúncia de dit mossèn Joseph de Rubí y Boixadós, fonch 
ensaculat concordament mossèn Joseph de Moix.

215r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Gaspart Berart y de Cortiada.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Gaspar Berart y de 
Cortiada, fonch ensaculat concordament mossèn Joseph de Ramon y Magarola.

216r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Anthon de Vilana y Judice.
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217r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn March Anthon de Llassera.
Als xviii de maig de mdccxii, per munta de ohidor a deputat de dit mossèn March Anthon de 
Llassera, fonch ensaculat concordament mossèn Francisco de Aloy y Guitard.

218r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan Reart y de Xammar.
Als xviii de maig de mdccxii, per munta de ohidor a deputat de dit mossèn Joan Reart y de 
Xammar, fonch ensaculat concordament mossèn Chrisanto Moix.

219r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ignasi de Corts y Llanós.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Ignasi de Corts y Llanós, fonch ensaculat 
concordament mossèn Geroni de Pinyana y Galvany.

220r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Onofre de Lentorn.

221r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon de Bell-lloch.

222r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Ramon de Cellers y Miralles.

223r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Cartellà antes Farnés.

224r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Càncer y Pratsenjulià.

225r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Clement de Senespleda y de Solanell.

226r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Pere Fises.

227r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Lluys Claresvalls y de Miquel.
A xix de maig mdccviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Lluys Claresvalls y de 
Miquel, fonch insaculat concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Geroni  
de Claresvalls y Miquel.
Als iii de juny mdccviiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Geroni de Claresvalls y 
Miquel, fonch ensaculat concordament mossèn Anthon Meca y de Cardona.

228r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph de Aguilar y Oluja.

229r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joan de Novell y Nadal.
A xix de maig mdccviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joan de Novell y Nadal, 
fonch insaculat concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Francisco de Sala.
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230r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Emanuel Nadal y Despujol.

231r// Oydors militars de la vegueria de Barcelona
Mossèn Joseph Desprats y Çavassona.

232r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Francisco de Àger y Corbera.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco de Àger 
y Corbera, fonch ensaculat concordament mossèn Francisco Anthon de Sullà y Berart.

233r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Salvador Baró.

234r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Joseph de Castellbell y Àger.

235r// Oydors militars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs
Mossèn Carlos de Torres.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit mossèn Carlos de Torres, fonch enseculat concor-
dament segons la forma dels capítols de cort mossèn Francisco de Portolà y Subirà.
Als xviii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco de  
Portolà y Subirà, fonch ensaculat concordament mossèn Francisco de Sala Sangenís y Ale- 
many.

236r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Nebot.

237r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Pau de Thoar.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Pau de Thoar, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Joseph de Codina y Costa.

238r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Sullà y de Gassol.

239r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Jaume de Lloselles.

240r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joseph de Font.

241r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Miquel Pau de Vilanova.

242r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Joan Gaspar de Vilar y Umbert.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joan Gaspar de 
Vilar y Umbert, fonch ensaculat concordament mossèn Benet de Sala y Sella.
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243r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Armengol de Paguera.

244r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Anthon Móra y de Xammar.

245r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Vivet.

246r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Christofol Potau.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Christofol de Potau, fonch insaculat concor-
dament segons forma dels capítols de cort mossèn Ramon de Falguera y Brocà.

247r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Mariano Vedruna.

248r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Miquel de Pujades.
Als xviii de juliol de mdccxiii, per renúncia de dit mossèn Miquel de Pujades, fonch ensaculat 
concordament mossèn Joan de Saleta.

249r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Josep de Llansa y de Rocada.

250r// Oydors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
Mossèn Francisco Segrera y Massana.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Francisco Segrera y Massana, fonch insaculat 
concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Mariano de Boneu y Riera.

251r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Salvador Sanyes.

252r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Emanuel Guanter.

253r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joan Balthazar March y Jalpí.

254r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Lluys de Canter y Doms.

255r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Carlos de Llupià.

256r// Oydors militars de la vegueria de Perpinyà
Mossèn Joseph de Taquí y Pals.

257r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Joseph de Tord.
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258r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Esteve de Vadell y Besturs.

259r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Bonaventura de Vidal.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per munta de dit mossèn Bonaventura de Vidal de oydor a 
deputat, fonch ensaculat concordament mossèn Sebastià de Dalmau.

260r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Joan de Torrell y Freixe.

261r// Oydors militars de la vegueria de Tarragona
Mossèn Nicolau de Portolà y Bellver.

262r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Emanuel Meca y Berardo.

263r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Anthon de Solà Montaner y Perellós.

264r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Galceran Meca y Vilalba.

265r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Francisco de Amat y Planella.

266r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Emanuel de Ferrer y Ciges.
Als xviii de maig de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Emanuel de Ferrer 
y Ciges, fonch ensaculat concordament mossèn Joseph Vega y Copons.

267r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Francisco Masdéu y Pla.

268r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Joan de Olmera y Raset.

269r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Anthon Massanés.

270r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Francisco de Marlès y Massana.
A xix de maig mdccviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Marlès y Mas-
sana, fonch ensaculat concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Thomàs de 
Valencià-Franquesa y Regàs.

271r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Francisco Calderó y Resplans.

272r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Francisco Ignasi Amigant y de Olsina.
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Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit mossèn Francisco de Amigant y Olsina de oydor a 
deputat, fonch ensaculat mossèn Joseph de Aguirre.

273r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Alexandre de Monserrat y Eva.
A xix de maig mdccviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Alexandre de Monserrat 
y Eva, fonch insaculat concordament segons forma dels capítols de cort mossèn Jaume Fal- 
guera.

274r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Pau Dalmases y Ros.

275r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Melcior Rovira y Reguer.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit mossèn Melcior Rovira y Reguer, fonch ensacu-
lat concordament mossèn Anthon de Solà y de Carreras.

276r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Josep de Francolí y de Magarola.

277r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Rafel de Nabona Seguí y Capella.

278r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Carlos de Puiggener y de Orís.
A xviiii de maig de mdccxi, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Carlos de Puiggener 
y de Orís, fonch ensaculat concordament segons la forma dels capítols de cort mossèn Felip de 
Oriola y de Navel.

279r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Joan Baptista Peris.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Joan Baptista Peris, fonch ensaculat concor-
dament segons forma dels capítols de cort mossèn Lluys Sans y de Miquel.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mossèn Lluís Sans y de Miquel, fonch ensaculat 
concordament mossèn Joseph de Lanuça y Gilabert.

280r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Bruno Valls y Freixa.

281r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Ignasi de Ferrer y Tresserras.

282r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Pau Ignasi Dalmases y Ros.

283r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Emanuel de Rocajulià y Llunes.

284r// Oydors militars de la vegueria de Çervera
Mossèn Joan de Cassador y Gual.
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285r// Oydors militars de la vegueria de Vich
Mossèn Joan Francisco de Maresch.
A iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Joan Francisco de Maresch, fonch insaculat 
concordament mossèn Francisco de Manresa y Moncorp.

286r// Oydors militars de la vegueria de Vich
Mossèn Pere Canal y Roger.

287r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Anthoni Bru y Móra.

288r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Joseph de Carreras y Talavera.
A iii de juny mdcciiii, per mort de dit mossèn Joseph de Carreras y Talavera, fonch ensaculat 
concordament mossèn Anthon Berenguer y Gabriel.

289r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Jacinto de Oliver y Botaller.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Jacintho de Oliver 
y Botaller, fonch ensaculat concordament mossèn Carlos Oliver y Miralles.

290r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Gabriel Francisco de Bòria.

291r// Oydors militars de la vegueria de Manrresa
Mossèn Ugo de Senespleda y de Tord.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Ugo de Senespleda y de Tord, fonch en-
saculat concordament mossèn Francisco de Solanell y Foix.

292r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Fèlix de Vadell y Besturs.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit mossèn Fèlix de Vadell y Besturs de oydor a deputat, 
fonch ensaculat mossèn Pere Ribas y Granollachs.

293r// Oydors militars de la vegueria de Puigcerdà
Mossèn Geroni de Magarola.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Geroni de Magarola, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Joseph Vilallonga y Maresma.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joseph Vilallonga y 
Maresma, fonch ensaculat concordament mossèn Ignasi de Costa y Vinyola.

294r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Andreu Teixidor.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Andreu Teixidor, fonch ensaculat concorda-
ment mossèn Joan Jalpí y Gelabert.

295r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Narcís Boffill.
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296r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Anthon de Foixà y Balaguer.

297r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Joseph Bonaventura Ascon y Oliver.
Als xviii de maig de mdccxii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Joseph Bonaventu-
ra Ascon y Oliver, fonch ensaculat concordament mossèn Ignasi de Bòria y Sanahuja.

298r// Oydors militars de la vegueria de Vilafranca del Panadès
Mossèn Francisco Sans de Miquel y Monrrodon.
A xix de maig mdccviii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco Sans de Miquel 
y Monrrodon, fonch ensaculat concordament segons forma dels capítols de cort lo doctor 
Francisco Sans, de la ciutat de Tortosa.

299r// Oydors militars de la vegueria de Montblanch
Mossèn Fèlix Monjo.

300r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Francisco de Tord y Granollachs.
Als xviii de maig de mdccxii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Francisco de Tord 
y Granollachs, fonch insaculat concordament mossèn Jacintho de Solà y Guardiola.

301r// Oydors militars de la vegueria de Monblanch
Mossèn Joseph de Móra.

302r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Jaume Copons y Falcó.

303r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Francisco de Carmona y Borràs.

304r// Oydors militars de la vegueria de Balaguer
Mossèn Francisco Prats y Senjulià.

305r// Oydors militars de la vegueria de Tàrraga
Mossèn Joseph Pons y de Meca.

306r// Oydors militars de la vegueria de Tàrraga
Mossèn Francisco Perpinyà y de Vinyanella.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit mossèn Francisco Perpinyà y de Vinyanella,  
fonch insaculat concordament mossèn Francisco de Farnés y de Cartellà.

307r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Joan de Olmera.

308r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Francisco de Guiu.

309r// Oydors militars de la vegueria de Urgell
Mossèn Ugo de Sant Joan y Planella.
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310r// Oydors militars de la vegueria de Camprodon
Mossèn Magí de Vilallonga.

311r// Deputats reals
Deputats reals de Barcelona.
Mestre Joseph Cassalins.

312r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joachim Vives y Ximenes.
Als xviii de maig de mdccxii, per renúncia de dit mossèn Joachim Vives y Ximenes, fon ensa-
culat concordament mossèn Francisco Clarassó.

313r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Jaume Balart.

314r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Mariano Duran.

315r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Rafel Llampillas y Prous.
Als xvii de juliol mdccx, per haver mudat de estat de real a militar dit doctor micer Rafael 
Llampillas y Prous, fonch ensaculat mestre Francisco Monnar.

316r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Pere Serra.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit doctor micer Pere Serra, fonch concordament 
ensaculat mestre Domingo Fogueres, ensaculat a ohidor.

317r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Miquel Matalí.

318r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Christòfol Lledó y Carreras.

319r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Francisco Orriols.

320r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joan Fàbrega.

321r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Onofre Figueres.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per haver mudat de estat dit mestre Onofre Figueres, a saber, per 
ser ecclesiàstich, fou ensaculat concordament lo doctor micer Magí Vilana Perlas.

322r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Thomàs Rovira.

323r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Solanes.
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A xix de maig DCCVIII, per haver mudat de estat de real a militar dit doctor Solanes, fonch 
ensaculat concordament segons forma dels capítols de cort mestre Rafel Esteve.

324r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Jaume Solà.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mestre Jaume Solà, concordament fonch ensa-
culat lo doctor micer Emanuel Vinyals de la Torre.

325r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Miquel Coll.

326r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Ordano.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mossèn Joseph Ordano, fonch ensaculat lo doctor 
micer Aleix Fornaguera.

327r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Joseph Llauder.

328r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Francisco Fornells.

329r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Anthon Grases y Des.

330r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Pere Màrtir Pons y Llorell.

331r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Lluys Garriga.

332r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Diego Casetas.

333r// Deputats reals de Barcelona
Micer Rafel Llampillas.

334r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor Francisco Florit.
Als xvii de juliol de mdcxiii, per mort de dit doctor Francisco Florit, fonch concordament 
ensaculat mestre Isidro Fabra.

335r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joan Pla.

336r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Febrés.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit doctor micer Joseph Febrés, fonch ensaculat 
concordamént mestre Francisco Barenys.
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337r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Costa.
Als xvii de juliol mdccx, per renúncia del dit mossèn Joseph Costa, fonch ensaculat mestre 
Francesch Arumir.

338r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Francisco Monfar y Sorts.

339r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Anthon Vacarissas y Guarro.

340r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Joseph Braçó y Duran.

341r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Sentís.

342r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Bosch y Talavera.

343r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Pau Romà.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit doctor micer Pau Roma, fonch ensaculat con-
cordament mossèn Francisco Topí y Comes.

344r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Roig y Rof.

345r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Joseph Company.

346r// Deputats reals de Barcelona
Mestre Francisco Costa.

347r// Deputats reals de Barcelona
Mossèn Pere Trelles y Alba.

348r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Emanuel Flix.

349r// Deputats reals de Barcelona
Lo doctor micer Emanuel Mas y Soldevila.

350r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Francisco Punyed.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mossèn Francisco Punyed, fonch ensaculat lo doctor 
micer Bartomeu Mesonada.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit doctor micer Barthomeu Mesonada, fonch ensa-
culat concordament mossèn Bernat Sabata.
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351r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Anthon Pastor y de Ferrer.

352r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor micer Josep Bullfarines.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit doctor micer Joseph de Bullfarines, fonch ensa-
culat concordament mossèn Emanuel Peyró.

353r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor Joan Joseph Casanovas.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit doctor Joan Joseph Casanovas, fonch ensaculat 
concordament mossèn Anthon Pastor y Gallart.

354r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor micer Joseph Mallada.

355r// Deputats reals de Lleyda
Lo doctor micer Agustí Pallàs.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit doctor Micer Agustí Pallàs, fonch ensaculat concorda-
ment segons forma dels capítols de cort lo doctor micer Joseph Vilar.

356r// Deputats reals de Lleyda
Mossèn Joseph Querol.

357r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Pere Alrrà.

358r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Geroni Pasqual y Colomer.

359r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Joseph Moret.

360r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Francisco Çanou.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Francisco Çanou, fonch ensaculat concorda-
ment lo doctor Bernat Perer.

361r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Balthazar Ferrer.

362r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Fèlix Ferrer.

363r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Anthon Grato Perpinyà.

364r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Francisco Roca y Sitjar.
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365r// Deputats reals de Gerona
Lo doctor micer Narcís Frigola y Folcrà.

366r// Deputats reals de Gerona
Mossèn Joseph Ginesta.

367r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Andreu Calvà.

368r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Bernat Ferrer.

369r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francisco Jordi.

370r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Onofre Llobet y Vilaseca.

371r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francesch Roure.

372r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Lluys Lafarga.

373r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Francisco Puig.

374r// Deputats reals de Perpinyà
Mestre Francisco Vicens.

375r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jaume Badaula.

376r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Sabater.

377r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Gaspar Arnau Bosch.

378r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jacintho Vigo.

379r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Parayre.

380r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Onofre Delfau.

381r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Ham.
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382r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Rafel de la Trinxeria.

383r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Francesch Teixidor.

384r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Jacintho Ham.

385r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Rafel Pagès.

386r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Honorat Fontaner.

387r// Deputats reals de Perpinyà
Micer Macià Grau.

388r// Deputats reals de Perpinyà
Mossèn Gerònim Compte.

389r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Lluys Beltran.

390r// Deputats reals de Tortosa
Pau de Rossès, notari.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit Pau de Rossès, fonch ensaculat mestre Francesch An-
tich Saladrich.

391r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Pau Miró.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Pau Miró, fonch ensaculat concordament 
mossèn Miquel Miró.

392r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Ignasi Minguella.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mossèn Ignasi Minguella, fonch ensaculat lo doctor 
micer Francisco Alaix.

393r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joseph Miró, mercader.

394r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joan Baptista Sessé, notari.

395r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Pere Vidal.
Als xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit mossèn Pere Vidal, fonch ensaculat concorda-
ment segons la forma dels capítols de cort Francisco Vineyma.
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396r// Deputats reals de Tortosa
Pere Vidal, menor.

397r// Deputats reals de Tortosa
Josep Serres.

398r// Deputats reals de Tortosa
Lo doctor micer Vicens Vidal.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per mort de dit doctor micer Vicens Vidal, fonch ensaculat con-
cordament mossèn Bernadí Llop.

399r// Deputats reals de Tortosa
Mossèn Joseph Bordas.

400r// Deputats reals de Tortosa
Fèlix Duran y Talarn.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit Fèlix Duran y Talarn, fonch ensaculat concordament 
mossèn Vicens Francesch y Pastor.

401r// Oydors reals
Oydors reals de Barcelona.
Lo doctor micer Anthon Comerma.

402r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Hortet.

403r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Anthoni Roig.

404r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Ramon Orriols y Grimosachs.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mestre Ramon Orriols y Grimosachs, fon ensa-
culat concordament lo doctor micer Ignasi Térmens.

405r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Balthazar Barrera y Boffarull.

406r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francesch Cortès.

407r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Areny.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit doctor micer Joseph Areny, fonch ensaculat concor-
dament segons forma dels capítols de cort mestre Francisco Monnar.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit mestre Francisco Monnar de oydor a deputat, fonch 
ensaculat mossèn Rafel Llinàs y Riber.

408r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Aleix Fornaguera.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit doctor micer Aleix Fornaguera de oydor a deputat, 
fonch ensaculat mossèn Jaume Sagalà y Vinyals.
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409r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Miquel Grimosachs.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit doctor micer Miquel Grimosachs, fonch ensaculat 
concordament segons la forma dels capítols de cort lo doctor micer Josep Montaner y Orlau.

410r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Diego Artés y Amat.

411r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Anthon Boffill y Vilarúbia.

412r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor Francisco Minguella y Llunell.

413r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Dalmau y Capcir.

414r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Ignasi Pi i Riu.

415r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Francisco Anthon Vidal, mercader.

416r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Emanuel Vinyals de la Torre y Esquerrer.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor micer Emanuel 
Vinyals, fonch ensaculat concordament mossèn Francisco Mas y Calderó.

417r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Isidro Fabra.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit mestre Isidro Fabra, fonch 
concordament ensaculat mossèn Ramon Texidor.

418r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Bernat Moixí.

419r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor Sagimon Compte.

420r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Josep Pomada.

421r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Joan Vayreda.

422r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Fèlix Teixidor y Sastre.

423r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francisco Fontllonga.
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424r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor Ignasi Costa y Vinyola.
A iii de juny mdccviiii, per haver mudat de estat de real a militar lo dit doctor Ignasi Costa y 
Vinyola, fonch ensaculat concordament lo doctor micer Joan Plana y Junquer.

425r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Gayetano Sabater y Sembasart.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mossèn Joseph Gayetano Sabater y Sembasart, fonch 
ensaculat concordament mossèn Francisco Busquets y Pausa.

426r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Rafel Esteve.
A xix de maig de mdccviii, per munta de oydor a deputat de dit mestre Rafel Esteve, fonch 
insaculat concordament segons forma dels capítols de cort lo doctor micer Rafel Casanova.

427r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Francesch Aromir.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit mestre Francesch Arumir de oydor a deputat, fonch 
ensaculat mestre Joseph Guiu.

428r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Lluys Roger.
Als xviiii de maig de mdccxiiii, per mort de dit doctor micer Lluís Roger, fonch ensaculat 
concordament lo doctor micer Ramon Romà.

429r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Ramon Fontana.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mestre Ramon Fontana, fonch ensaculat concorda-
ment mossèn Phelip Butinyà y Modolell.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per renúncia de dit mossèn Felip Butinyà y Modolell, fonch en-
saculat concordament lo doctor micer Jaume Ubach.

430r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Fèlix Boneu.

431r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Ramon Sabater.

432r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Rafel Bruguera.

433r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Joseph Plantí.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per renúncia de dit doctor micer Josep Plantí, fonch ensaculat 
concordament lo doctor micer Ildefonso Plantí.

434r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Blanch y Fontanills.
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435r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joseph Duran, mercader.

436r// Oydors reals de Barcelona
Joan Puiguriguer, mercader.

437r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Francisco Font, mercader.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mossèn Francisco Font, fonch ensaculat Josep Albaret 
y Feu, mercader.

438r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Joan Colomer, mercader.
Als xviii de maig de MCCXIIIII, per mort de dit Joan Colomer, mercader, fon ensaculat con-
cordament Sever March, mercader.

439r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Pere Alba y Marquès.
Als xviii de maig de mdccxiiii, per mort de dit mossèn Pere Alba y Marquès, fon ensaculat 
concordament lo doctor micer Mariano Bassons.

440r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Josep Fornés.

441r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Grases y Gralla.

442r// Oydors reals de Barcelona
Lo doctor micer Francisco Febrés.

443r// Oydors reals de Barcelona
Francisco Vidal, mercader.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit Francisco Vidal, mercader, fonch ensaculat con-
cordament segons la forma dels capítols de cort Gabriel Font, mercader.

444r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Domingo Fogueras.
Als xviii de maig de mdccxii, per munta de oydor a deputat de dit mestre Domingo Fogueres, 
fonch ensaculat concordament mestre Joseph Vila y Artal.

445r// Oydors reals de Barcelona
Mestre Jacintho Blanch.

446r// Oydors reals de Barcelona
Mossèn Pau Corbera y Palau.

447r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Gabriel Fàbregas.
Als iii de juny mdccviiii, per mort de dit mestre Gabriel Fàbregas, fonch ensaculat concorda-
ment lo doctor Barthomeu Mesonada.
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Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit doctor Barthomeu Mesonada de oydor a deputat, 
fonch ensaculat mossèn Fèlix Casanovas.

448r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Anthon Mirarnau.

449r// Oydors reals de Lleyda
Mossèn Miquel Tarròs.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Miquel Tarròs, fonch ensaculat concordament 
segons forma dels capítols de cort mossèn Joseph Alòs.

450r// Oydors reals de Lleyda
Mossèn Jaume Estrada.

451r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor micer Joan Baptista Bullfarines.

452r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor micer Ignasi Orich.

453r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor micer Felip Bullfarinas y Perons.

454r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Joseph Miró.

455r// Oydors reals de Lleyda
Lo doctor Emanuel Peyró.
Als xvii de juliol de mdccxiii, per munta de oydor a deputat de dit doctor Emanuel Peyró, 
fonch ensaculat concordament mossèn Ignasi Punyet.

456r// Oydors reals de Lleyda
Mestre Jaume Aran.

457r// Oydors reals de Lleyda
Mossèn Francisco Alòs.

458r// Oydors reals de Gerona
Francisco Nesples, mercader.

459r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Miquel Duran

460r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Anthon Perpinyà y de Ferrer.

461r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Ignasi Gaubert, mercader.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit mossèn Ignasi Gaubert, fonch insaculat concordament 
segons forma dels capítols de cort Joan Josep Gibert.
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462r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Pi, mercader.

463r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Miquel Mercader, mercader.

464r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Romaguera.

465r// Oydors reals de Gerona
Joan Andreu, mercader.

466r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Roca y Sitjar.

467r// Oydors reals de Gerona
Lo doctor micer Pere Rosselló.

468r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer.

469r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Balthazar Ferrer.

470r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Rafel Cerdà y Maduxer.

471r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Ferrer.

472r// Oydors reals de Gerona
Esteve Andreu, mercader.

473r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Fèlix Albert Ferrer.

474r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joan Carreras y Simon.

475r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joseph Miquel, fill de Simon.

476r// Oydors reals de Gerona
Mossèn Joan Baptista Serra.

477r// Oydors reals de Gerona
Micer Gerònim Pasqual y Colomer.

478r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Abat Burgès.
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479r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Escapa y Guitart.

480r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Honorat Oliver.

481r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Rafel Vallspir, mercader.

482r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Francesch Fort.

483r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Anthoni Pejoan, mercader.

484r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Carlos Reart.

485r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joan Cornell, mercader.

486r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Romoaldo Escapa y Guitart.

487r// Oydors reals de Perpinyà
Mestre Onofre Monsalvo.

488r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Domingo Isern.

489r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Andreu Bonet, mercader.

490r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joseph Compte.

491r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Joan Seldoni Bonet.

492r// Oydors reals de Perpinyà
Micer Joseph Monsalvo.

493r// Oydors reals de Perpinyà
Lo doctor Esteve Costa.

494r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Maurici Maurís y Ravell.

495r// Oydors reals de Perpinyà
Lo doctor micer Bonaventura Coll.
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496r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Emanuel Teixidor.

497r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Esteve Gros, de Illa

498r// Oydors reals de Perpinyà
Mossèn Francisco Gubert y de Aguilar.

499r// Oydors reals de Tortosa
Doctor micer Pau Oriol y Vidal.

500r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Miquel Miró.
Als iii de juny mdccviiii, per munta de oydor a deputat de dit mossèn Miquel Miró, fonch 
ensaculat concordament Geroni Rosselló.

501r// Oydors reals de Tortosa
Jaume Revull.

502r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Francisco Vidiella, mercader.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit Francisco Vidiella, mercader, fonch ensaculat 
concordament mossèn Thomàs Antich Saladrich, ciutadà honrat de Barcelona.

503r// Oydors reals de Tortosa
Mestre Francisco Antich Saladrich.
Als xvii de juliol mdccx, per munta de dit mestre Francisco Antich Saladrich de oydor a depu-
tat, fonch ensaculat mossèn Thomàs Antich Saladrich, menor.

504r// Oydors reals de Tortosa
Domingo Talarn, mercader.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit Domingo Talarn, fonch ensaculat concordament 
segons lo forma dels capítols de cort Joseph Botarell, notari.
Als xviii de maig de mdccxii, per mort de dit Joseph Botarell, notari, fonch ensaculat concor-
dament mossèn Francisco Minguilla, ciutadà honrat de Barcelona.

505r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Pere Monlleó, mercader.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit Pere Monlleó, fonch ensaculat concordament se-
gons la forma dels capítols de cort Joseph Avinyó, mercader.

506r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Esteve Valent.

507r// Oydors reals de Tortosa
Joan Colomer.
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508r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Ildefonso Barratxert.

509r// Oydors reals de Tortosa
Mossèn Josep Gregori Alaix.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit mossèn Josep Gregori Alaix, fonch ensaculat con-
cordament segons la forma dels capítols de cort lo doctor micer Pere Alanera.

510r// Oydors reals de Vich
Mossèn Francesch Sauleda, menor.

511r// Oydors reals de Vich
Lo doctor Francisco Calvet y Sorts.

512r// Oydors reals de Puigcerdà
Lo doctor micer Francisco Bages.
A xix de maig de mdccviii, per mort de dit doctor micer Francisco Bages, fonch ensaculat 
concordament segons forma dels capítols de cort lo doctor micer Pere Màrtir Sicart.

513r// Oydors reals de Puigcerdà
Mestre Pere Màrtir Serdà.
Als xvii de juliol mdccx, per mort de dit mestre Pere Màrtir Serdà, fonch ensaculat concorda-
ment lo doctor micer Domingo Subirana.

514r// Oydors reals de Cervera
Mossèn Joseph Montaner y Nuix.

515r// Oydors reals de Cervera
Mossèn Joan Montaner.
A xviiii de maig de mdccxi, per mort de dit mossèn Joan Montaner, fonch ensaculat concor-
dament segons la forma dels capítols de cort mossèn Hipòlit Solsona.

516r// Oydors reals de Besalú
Mossèn Ramon Costa, mercader.
Als xvii de juliol mdccxiii, per mort de dit Ramon Costa, fonch ensaculat concordament mos-
sèn Concordi Llaudes.

517r// Oydors reals de Besalú242

Lo doctor micer Joseph Metge y Real.

518r// Oydors reals de Manrresa
Lo doctor Joseph Rovira.
A xix de maig mdccviii, per mort de dit doctor Joseph Rovira, fonch ensaculat concordament 
segons forma dels capítols de cort lo doctor micer Lluys Miralda.

519r// Oydors reals de Balaguer
Lo doctor micer Joseph Arcidet.

242. La insaculació correspon, en realitat, als representants de la vila de Torroella de Montgrí.
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V. Índex toponímic

Àger (Noguera), canonges i cambrers de Sant Pere d’: 
G-81/1, f. 40r; castlans d’: G-81/1, f. 102v; mones-
tir d’: G-81/1, f. 5v, i G-81/2, f. 49r.

Agramunt (Urgell), oïdors de comptes de la vila d’: 
G-81/4, f. 562r i 563r; vegueria d’: G-81/1, f. 101r, 
i G-81/2, f. 262r, 269r, 272r, 278r i 308r; vila d’: 
G-81/2, f. 307r; vegeu també Almenara i Mont-
clar.

Aguilar de Segarra (Bages), senyors d’: G-81/1,  
f. 88v; vegeu també Boixadors i Castellar.

Aiguafreda (Vallès Oriental): G-81/1, f. 75r i 106v.
Aiguamúrcia (Alt Camp): vegeu Santes Creus i 

Selma.
Aiguaviva de Gironès (Gironès), comanadors d’: 

G-81/1, f. 2v i 37r.
Aitona (Segrià), comtes d’: G-81/1, f. 91r.
Albatàrrec (Segrià), senyors d’: G-81/1, f. 236r i 240r.
Albesa (Noguera), castlans d’: G-81/1, f. 163r; vegeu 

també Camporrells.
Albi (Garrigues), senyors de l’: G-81/1, f. 85r.
Albió (a Llorac, Conca de Barberà) castlans d’: 

G-81/2, f. 514r.
Albolote (Granada), marquesos d’: G-81/5, f. 100r.
Albons (Baix Empordà), senyors d’: G-81/1, f. 76v  

i 137v.
Alcarràs (Segrià), senyors d’: G-81/1, f. 60r i 65r.
Alentorn (a Artesa de Segre, Noguera) senyors d’: 

G-81/1, f. 108r, i G-81/2, f. 306r.
Algerri (Noguera), senyors d’: G-81/1, f. 101r.
Alguaire (Segrià): G-81/2, f. 398r.
Almenara (a Agramunt, Urgell), senyors d’: G-81/1, 

f. 68r.

Altés (a Bassella, Alt Urgell), senyors d’: G-81/1,  
f. 96v.

Amer (Selva), monestir de Santa Maria d’: G-81/1, f. 
35r i 36r, i G-81/2, f. 6r; comendataris del mones-
tir de Santa Maria d’: G-81/1, f. 4v; vegeu també 
Sant Tomàs de Fluvià.

Amposta (Montsià), castellans d’: G-81/1, f. 3r; se-
nyors del molí d’: G-81/1, f. 25r.

Andorra, ardiaques d’: G-81/1, f. 11r, 26v i 28v; 
G-81/4, f. 41r, i G-81/5, f. 40r.

Anglès (Selva), senyors d’: G-81/1, f. 133r.
Anserall (Alt Urgell): vegeu Sant Serni de Tavèr-

noles.
Aragó, regne d’: G-81/1, f. 84v.
Aranyó (a les Pallargues, Segarra) senyors de l’: 

G-81/1, f. 152r i 153v.
Arboç (Baix Penedès), l’, oïdors de comptes de la vila 

de: G-81/4, f. 570r.
Arenys (Maresme): G-81/2, f. 248r, i G-81/5, f.  

462r.
Argelaguer (Garrotxa): G-81/1, f. 73r.
Argençola (Anoia), senyors d’: G-81/1, f. 46r.
Arles (Vallespir), monestir de Santa Maria d’: 

G-81/2, f. 54r, i G-81/5, f. 5r; abats del monestir de 
Santa Maria d’: G-81/1, f. 2r i 5v; cambrers del mo-
nestir de Santa Maria d’: G-81/2, f. 56r; sagristans 
del monestir de Santa Maria d’: G-81/2, f. 59r.

Arnes (Terra Alta): G-81/2, f. 390r.
Arsèguel (Alt Urgell), senyors d’: G-81/1, f. 109r  

i 158r.
Artesa de segre (Noguera): vegeu Alentorn i 

Seró.
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Avellanes i Santa Linya (Noguera), les: vegeu 
Tartareu i Torre dels Oms.

Balaguer (Noguera), ciutat de: G-81/1, f. 271v; di-
putats de la ciutat de: G-81/4, f. 405r; diputats de 
la vegueria de: G-81/1, f. 101r-102v; G-81/2,  
f. 178r-181r; G-81/3, f. 181r-183r; G-81/4, f. 180r-
183r, i G-81/5, f. 178r-181r; oïdors de comptes de 
la ciutat de: G-81/1, f. 271v; G-81/2, f. 518r; 
G-81/3, f. 519r, G-81/4, f. 548r-550r, i G-81/5,  
f. 517r; oïdors de comptes de la vegueria de: 
G-81/1, f. 162v-164r; G-81/2, f. 301r-303r; G-81/3, 
f. 302r-304r; G-81/4, f. 303r-305r, i G-81/5,  
f. 302r-304r; vegueria de: G-81/1, f. 102v i 163r, i 
G-81/2, f. 181r, 193r, 262r, 272r, 278r i 308r.

Balsareny (Bages), senyors de: G-81/1, f. 157r, i 
G-81/2, f. 95r.

Banyeres del Penedès (Baix Penedès): vegeu Santa 
Maria de Banyeres.

Banyoles (Pla de l’Estany), monestir de Sant Esteve 
de: G-81/2, f. 8r; abats del monestir de Sant Este- 
ve de: G-81/2, f. 8r, 11r i 58v; cambrers del monestir 
de Sant Esteve de: G-81/1, f. 38v, i G-81/2, f. 50r; 
monjos del monestir de Sant Esteve de: G-81/1,  
f. 41r; monjos i cambrers del monestir de Sant Es-
teve de: G-81/1, f. 35r; monjos i infermers del mo-
nestir de Sant Esteve de: G-81/1, f. 34v i 35r, i 
G-81/2, f. 59r; monjos i sagristans del monestir de 
Sant Esteve de: G-81/1, f. 38v; priors del monestir 
de Sant Esteve de: G-81/1, f. 38r i 40r; sagristans 
del monestir de Sant Esteve de: G-81/2, f. 58v; sa-
gristans del monestir de Sant Pere de: G-81/3, f. 7r, 
i G-81/4, f. 7r.

Banys d’Arles (Vallespir), els: vegeu Santa Engrà-
cia.

Banyuls dels Aspres (Rosselló), senyors de: G-81/1, 
f. 138r, i G-81/2, f. 142r.

Barbens (Pla d’Urgell), comanadors de: G-81/1, f. 
5v; vegeu també Bullidor.

Barberà de la conca (Conca de Barberà): vegeu 
Sant Pere d’Ambigats.

Barcelona (Barcelonès): G-81/1, f. 4r, 38r, 40r, 45r, 
45v, 46v, 47r, 47v, 50r, 50v, 51r, 52v, 53v, 56r, 56v, 
57r, 63v, 85v, 98v, 112r, 114v, 115r, 117v, 120v, 
124v, 125r, 126v, 127r, 133r, 154v, 156v, 158v, 
168r, 168v i 169r; G-81/2, f. 67r, 76r, 77r, 86r, 94r, 
98r, 112r, 143r, 198r, 199r, 201r, 209r, 216r, 217r, 
220r, 222r, 223r, 224r, 227r, 229r, 230r, 230v, 287r, 

293r, 295r, 311r, 314r, 316r, 317r, 318r, 322r, 331r, 
332r, 344r, 352r, 374r, 390r, 503r i 506v, i G-81/5, f. 
11r, 228r, 316r, 329r, 408r i 443r; bisbat de: G-81/1, 
f. 2r, 5v, 34r, 38r i 40r; bisbes de: G-81/1, f. 5v, 6v, 
9v i 18r; G-81/3, f. 1r, i G-81/4, f. 1r; Born, el: 
G-81/1, f. 176r; canonges de: G-81/1, f. 2r, 5v, 7v, 
8r, 8v, 10v, 17r, 17v, 18r, 21v, 34r i 38r; G-81/2, f. 
15r, 27r i 28r; G-81/3, f. 22r; G-81/4, f. 22r, 29r i 
61r, i G-81/5, f. 14r, 21r, 27r, 28r i 29r; canonges  
i ardiaques de: G-81/1, f. 37r, i G-81/2, f. 20r; ciu-
tadans de: G-81/1, f. 169r, 170r, 171r, 175v, 176r, 
176v, 178r, 179r, 180r, 181r, 181v, 183v, 186r, 
212v, 213r, 214r, 216v, 217r, 217v, 222v, 223r, 
223v, 224r, 225v, 226r, 227r, 227v, 228r, 229v, 
230r, 230v, 231r, 234r i 235r; G-81/2, f. 310r, 314r, 
318r, 319r, 324r, 327r, 328r, 333r, 335r, 336r, 338r, 
340r, 341r, 342r, 343r, 344r, 347r, 391r, 401r, 402r, 
402v, 403v, 405v, 406r, 407r, 409r, 410r, 410v, 
411r, 412r, 413r, 414v, 415r, 416r, 418r, 420v, 
421r, 422r, 425r, 426r, 426v, 429r, 430r, 436r, 
436v, 437r, 438r, 440r, 441r, 444r, 469r, 500r i 
505r; G-81/3, f. 502r i  504r, i G-81/5, f. 329r; ciutat 
de: G-81/1, f. 220r i 235r; comanadors de: G-81/2, 
f. 53r, i G-81/5, f. 50r; consellers de: G-81/2, f. 
427r; degans de: G-81/1, f. 8r; degans i canonges 
de: G-81/2, f. 7r, i G-81/5, f. 9r; diputats de la ciu-
tat de: G-81/1, f. 167v-186v; G-81/2, f. 310r-348r; 
G-81/3, f. 311r-349r; G-81/4, f. 312r-350r, i 
G-81/5, f. 311r-349r; diputats eclesiàstics per: 
G-81/1, f. 8r i 8v; G-81/2, f. 15r i 16r; G-81/4, f. 14r 
i 15r, i G-81/5, f. 14r; diputats de la vegueria de: 
G-81/1, f. 42r-63r; G-81/2, f. 60r-101r; G-81/3, f. 
63r-103r; G-81/4, f. 62r-103r, i G-81/5, f. 60r-
100r; diòcesi de: G-81/1, f. 3v i 38r; mercaders de: 
G-81/1, f. 226r i 234r; G-81/2, f. 396r, 432r i 513r, 
i G-81/5, f. 441r; naturals de: G-81/2, f. 433r; oï-
dors de comptes de la ciutat de: G-81/1, f. 212v-
235r; G-81/2, f. 400r-445r; G-81/3, f. 401r-446r; 
G-81/4, f. 413r-458r, i G-81/5, f. 399r-444r; oïdors 
de comptes eclesiàstics per: G-81/1, f. 15r-18r; 
G-81/2, f. 27r-29r; G-81/3, f. 28r-30r; G-81/4, f. 
28r-30r, i G-81/5, f. 27r-29r; oïdors de comptes de 
la vegueria de: G-81/1, f. 110v-127r; G-81/2, f. 
197r-230r; G-81/3, f. 198r-231r; G-81/4, f. 199r-
232r, i G-81/5, f. 197r-230v; seu de: G-81/1, f. 38r; 
territori de: G-81/1, f. 78r; vegueria de: G-81/1, f. 
2r, 46r i 90r; G-81/2, f. 97r, 129r, 130r, 138r, 162r, 
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167r, 169r, 173r, 178r, 179r, 185r i 232v, i G-81/5, f. 
210r, 257r i 269r; vegeu també Sant Pau del 
Camp,  Santa Anna de Barcelona i Sants.

Baronia de Rialb (Noguera), la: vegeu Gualter.
Bàscara (Alt Empordà): G-81/5, f. 363r i 472r; vegeu 

també Orriols.
Bassella (Alt Urgell): vegeu Altés.
Bastida (Rosselló), senyors de la: G-81/1, f. 158r.
Batea (Terra Alta), vila de: G-81/1, f. 78r.
Bellpuig (Urgell): G-81/1, f. 113r; senyors de: 

G-81/1, f. 48r i 96r.
Belltall (a Passanant i Belltall, Conca de Barberà), 

senyors de: G-81/1, f. 161r.
Bellveí (a Torrefeta i Florejacs, Segarra), senyors de: 

G-81/1, f. 54r, 143r, 144v i 150v.
Bellvei (Baix Penedès), senyors de: G-81/1, f. 97v  

i 159r.
Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya): vegeu 

Cortàs.
Benasc (Ribagorça, Aragó), ardiaques de: G-81/1,  

f. 9r.
Benavarri (Ribagorça, Aragó): G-81/1, f. 187v; ve-

geu també Siscar.
Benavent de Segrià (Segrià), senyors de: G-81/1,  

f. 66v, 128r, i G-81/2, f. 107r.
Benifallet (Baix Ebre): G-81/2, f. 501r.
Berga (Berguedà), ardiaques de: G-81/1, f. 28v, i 

G-81/5, f. 39r; oïdor de comptes de la vila de: 
G-81/4, f. 554r i 555r; pabordes de: G-81/1, f. 36v; 
G-81/2, f. 59r; G-81/3, f. 4r; G-81/4, f. 4r, i G-81/5, 
f. 4r i 52r; vila de: G-81/1, f. 94v; G-81/2, f. 290r; 
G-81/4, f. 285r, i G-81/5, f. 284r.

Besalú (Garrotxa), abats de: G-81/1, f. 32r, 35r i 40r; 
G-81/2, f. 8r, i G-81/5, f. 5r; abats de Sant Pere de: 
G-81/2, f. 51r; ardiaques de: G-81/1, f. 21r i 23r, i 
G-81/2, f. 34r; cambrers de Sant Quirze de: G-81/5, 
f. 57r; candelers de Sant Pere de: G-81/2, f. 54r; di-
putats de la sotsvegueria de: G-81/1, f. 69v-77v; 
G-81/2, f. 114r-130r; G-81/3, f. 116r-132r; G-81/4, 
f. 116r-132r, i G-81/5, f. 113r-129r; monjos i sa-
gristans de: G-81/1, f. 36v; notaris de: G-81/5, f. 
514r; obrers de: G-81/3, f. 58r; oïdors de comptes 
de la sotsvegueria de: G-81/1, f. 129v-136v; G-81/2, 
f. 235r-249r; G-81/3, f. 236r-250r; G-81/4, f. 237r-
251r, i G-81/5, f. 235r-249r; oïdors de comptes de 
la vila de: G-81/1, f. 270r; G-81/2, f. 515r; G-81/3, 
f. 516r i 517r; G-81/4, f. 538r-541r, i G-81/5, f. 

514r; priors de: G-81/1, f. 37v; priors comendata-
ris de Santa Maria del Castell de: G-81/1, f. 6r; 
sotsvegueria de: G-81/1, f. 133v i 134v, i G-81/2, f. 
309r.

Bescanó (Gironès): vegeu Estanyol.
Bigues i Riells (Vallès Oriental): vegeu Sant Mi-

quel del Fai.
Biosca (Segarra): G-81/1, f. 142v i 149r.
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), la: G-81/1, f. 

73r, 130v i f. 131v; vegeu també Castell d’Em-
pordà.

Bitfret (Segarra), castlans de: G-81/1, f. 151v.
Biure (Alt Empordà), senyors de: G-81/1, f. 144r.
Boixadors (a Aguilar de Segarra, Bages), senyors de: 

G-81/1, f. 88v, i G-81/2, f. 241r.
Bompàs (Rosselló), comanadors de: G-81/5, f. 9r.
Borriol (Plana Alta), ardiaques de: G-81/1, f. 2r, 8r  

i 25r.
Botarell (Baix Camp), senyors del: G-81/1, f. 141r  

i 162r.
Breda (Selva): vegeu Sant Salvador de Breda.
Buen Retiro, Palau del: vegeu Madrid.
Bullidor (a Barbens, Pla d’Urgell), senyors del: 

G-81/1, f. 104v i 106r, i G-81/2, f. 304r.
Cabanabona (Noguera), senyors de: G-81/1, f.  

166r.
Cabrenys (Vallespir), senyors de: G-81/1, f. 43r.
Calce (Rosselló), senyors de: G-81/2, f. 252r.
Caldes de Montbui (Vallès Oriental): G-81/5, f. 

437r; oïdors de comptes de la vila de: G-81/4, f. 
565r.

Calella (Maresme): G-81/1, f. 48r i 130r.
Calonge de Segarra (Anoia): G-81/1, f. 149v.
Campllong (Gironès): G-81/1, f. 130r i 241r.
Camporrells (a Albesa, Noguera): senyors de: 

G-81/1, f. 102v.
Camprodon (Ripollès): G-81/5, f. 235r; abats de Sant 

Pere de: G-81/1, f. 5r i 35r, i G-81/5, f. 6r; cambrers 
de Sant Pere de: G-81/2, f. 48r; G-81/4, f. 12r, i 
G-81/5, f. 12r; cellerer de Sant Pere de: G-81/5, f. 
10r; diputats de la vegueria de: G-81/1, f. 109v i 
110r; G-81/2, f. 195r i 196r; G-81/3, f. 196r i 197r; 
G-81/4, f. 197r i 198r, i G-81/5, f. 195r i 196r; dipu-
tats de la vila de: G-81/4, f. 412r; oïdors de comp-
tes de la vegueria de: G-81/1, f. 166v; G-81/2, f. 
309r; G-81/3, f. 310r; G-81/4, f. 311r, i G-81/5,  
f. 310r; oïdor de comptes de la vila de: G-81/4,  
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f. 553r; sagristans de Sant Pere de: G-81/4, f. 56r; 
vegueria de: G-81/2, f. 196r, 308r i 309r.

Canet (Ripollès), vescomtes de: G-81/1, f. 78v.
Canyelles (Garraf), senyors de: G-81/1, f. 158v i 

160r.
Capmany (Alt Empordà), senyors de: G-81/2, f. 128r 

i 235r.
Cardedeu (Vallès Oriental), oïdors de comptes de la 

vila de: G-81/4, f. 568r.
Cardona (Bages): G-81/5, f. 279r; ducs de: G-81/1, f. 

69v i 84v, G-81/2, f. 145r; G-81/4, f. 147r, i G-81/5, 
f. 144r.

Cardosa (a Cervera, Segarra), senyors de la: G-81/1, 
f. 88r, 88v, 143r, 144r i 146v.

Casserres (Berguedà): G-81/1, f. 94r i 157r; vegeu 
també Sant Pere de Casserres.

Castell d’Empordà (a la Bisbal d’Empordà, Baix 
Empordà): G-81/1, f. 72r.

Castell de Mur (Pallars Jussà): vegeu Sant Miquel 
de la Casa Antiga o de Cellers.

Castell de Vernet (Conflent): vegeu Sant Martí 
del Canigó.

Castella: G-81/1, f. 75r.
Castellar (a Aguilar de Segarra, Bages): G-81/1, f. 

156r; senyors de: G-81/1, f. 48v i 88v.
Castellar del Vallès (Vallès Occidental): vegeu 

Clasquerí.
Castellbò (a Montferrer i Castellbò, Alt Urgell), ves-

comtes de: G-81/1, f. 107r.
Castellet (a Castellet i la Gornal, Alt Penedès), se-

nyors de: G-81/1, f. 57r.
Castellet i la Gornal (Alt Penedès): vegeu Caste-

llet i Castellnou.
Castellfollit de la Roca (Garrotxa): G-81/1, f. 

75v.
Castellfollit de Riubregós (Anoia): G-81/1, f. 

89v, 150v i 153r; vegeu també Santa Maria de 
Castellfollit de Llobregat.

Castellfollit del Boix (Bages): vegeu Sant Pere 
del Mont.

Castellnou (a Castellet i la Gornal, Alt Penedès), se-
nyors de: G-81/1, f. 142r.

Castelló d’Empúries (Alt Empordà): G-81/1, f. 
130v.

Catalunya: G-81/1, f. 25r i 214r; priors de: G-81/1,  
f. 2v, i G-81/5, f. 2r.

Cellers (a Torà, Segarra), senyors de: G-81/1, f. 144r.

Centelles (Osona), comtes de: G-81/5, f. 60r.
Cerdanya, ardiaques de: G-81/1, f. 11r i 28r, i G-81/2, 

f. 36r; vegueria de: G-81/2, f. 309r.
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental): vegeu 

Sant Marçal.
Cervelló (Baix Llobregat), senyors del castell de: 

G-81/1, f. 111r; vegeu també Sant Ponç de Cor-
bera.

Cervera (Segarra): G-81/1, f. 90r i 148v; castlans de 
la Guàrdia de: G-81/1, f. 153v; comanadors de: 
G-81/1, f. 34r i 37r; diputats de la vegueria de: 
G-81/1, f. 84v-90r; G-81/2, f. 145r-156r; G-81/3, f. 
147r-158r; G-81/4, f. 147r-158r, i G-81/5, f. 144r-
155r; diputats de la vila de: G-81/4, f. 408r; oïdors 
de comptes de la vegueria de: G-81/1, f. 142v-
153v; G-81/2, f. 261r-284r; G-81/3, f. 262r-284r; 
G-81/4, f. 263r-285r, i G-81/5, f. 261r-284r; oïdors 
de comptes de la vila de: G-81/1, f. 269r i 269v; 
G-81/2, f. 513r i 514r; G-81/3, f. 514r i 515r; 
G-81/4, f. 534r-537r, i G-81/5, f. 512r i 513r; vegue-
ria de: G-81/1, f. 46r, 89r i 151v; G-81/2, f. 152r, 
262r, 269r, 272r, 278r i 308r, i G-81/5, f. 269r; vila 
de: G-81/1, f. 269r; vegeu també Cardosa, Pre-
nyanosa, Sant Pere Gros de Cervera, Tudela 
i Vergós.

Cervià de Ter (Gironès), priors de: G-81/1, f. 41r; 
vegeu també Santa Maria de Cervià.

Ciutadilla (Urgell), senyors de: G-81/1, f. 53v, i 
G-81/2, f. 182r.

Claravalls (a Tàrrega, Urgell), senyors de: G-81/1, 
f. 106r.

Claret (a Santpedor, Bages): G-81/1, f. 156r.
Clasquerí (a Castellar del Vallès, Vallès Occidental), 

senyors de: G-81/1, f. 64r i 117v.
Coc de Rubió (a Soriguera, Pallars Sobirà), senyors 

del: G-81/1, f. 165r.
Codalet (Conflent): vegeu Sant Miquel de Cuixà.
Coll, Santuari del: vegeu Santa Maria del Coll.
Comares (Andalusia), marquesos de: G-81/1, f. 84v.
Concabella (a les Pallargues, Segarra), senyors de: 

G-81/1, f. 165r, i G-81/2, f. 306r.
Conflent: G-81/1, f. 34v i 44r.
Copons (Anoia): G-81/1, f. 87r i 90r.
Corbera d’Ebre (Terra Alta), ardiaques de: G-81/1, 

f. 10r, 24v i 26r; vila de: G-81/2, f. 389r.
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), senyors 

de: G-81/1, f. 57v i 84r, i G-81/2, f. 144r.
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Corbins (Segrià), castlans de: G-81/1, f. 65r, 67r, 101r 
i 127v, i G-81/2, f. 234r.

Corçà (Baix Empordà): G-81/1, f. 132r.
Cornellà de Conflent (Conflent): vegeu Santa 

Maria de Cornellà de Conflent.
Cornet (a Sallent de Llobregat, Bages): senyors de: 

G-81/1, f. 155v i 157r.
Cortàs (a Bellver de Cerdanya, Baixa Cerdanya), se-

nyors de: G-81/1, f. 158r.
Cotlliure (Rosselló), comanadors de: G-81/1, f. 37r.
Cròssos (a Martorell, Baix Llobregat) els: G-81/1,  

f. 46v; senyors dels: G-81/1, f. 119v.
Cruïlles (a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l’Heura, Baix Empordà), oïdors de comptes de la 
vila de: G-81/4, f. 571r.

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
(Baix Empordà): vegeu Cruïlles i Sant Miquel 
de Cruïlles.

Cubelles (Garraf), castlans del castell de: G-81/1,  
f. 98v; vegeu també Rocacrespa.

Culla (Alt Maestrat), ardiaques de: G-81/1, f. 7r, 9v, 
25r i 26r.

Curullada (a Granyanella, Segarra), senyors de la: 
G-81/1, f. 88v i 149v.

Elna (Rosselló): G-81/1, f. 79v; bisbat d’: G-81/1, f. 
3r, 5v, 34r, 34v i 40r, G-81/2, f. 54r, i G-81/5, f. 5r; 
bisbes d’: G-81/1, f. 1v, 4r, 17r, 18r i 37r; G-81/2, f. 
10r, G-81/3, f. 1r, i G-81/4, f. 1r; cabiscols d’: 
G-81/1, f. 31v; canonges d’: G-81/1, f. 12r, 31v, 32r 
i 33v; G-81/2, f. 23r, 46r i 47r; G-81/4, f. 20r, 47r i 
48r, i G-81/5, f. 20r, 23r, 45r, 46r i 47r; ciutat d’: 
G-81/2, f. 23r; diputats eclesiàstics per: G-81/1, f. 
12r; G-81/2, f. 23r; G-81/3, f. 20r; G-81/4, f. 20r, 
i G-81/5, f. 20r; església d’: G-81/1, f. 12r; oïdors  
de comptes eclesiàstics per: G-81/1, f. 31v-33v; 
G-81/2, f. 45r-47r; G-81/3, f. 46r-48r; G-81/4, f. 
46r-48r, i G-81/5, f. 45r-47r; succentors d’: G-81/1, 
f. 12r.

Empordà, ardiaques d’: G-81/5, f. 16r.
Empúries (a l’Escala, Alt Empordà), comtes d’: 

G-81/1, f. 69v, 84v i 90v; G-81/2, f. 114r; G-81/4,  
f. 116r, i G-81/5, f. 113r.

Enveig (Alta Cerdanya), senyors d’: G-81/1, f. 95v.
Erill (a Erillcastell, Alta Ribagorça), barons d’: 

G-81/1, f. 75v, i G-81/2, f. 102r; comtes d’: G-81/2, 
f. 102r.

Erillcastell (Alta Ribagorça): vegeu Erill.

Eroles (a Tremp, Pallars Jussà), senyors d’: G-81/1,  
f. 67r.

Escala (Alt Empordà), l’: vegeu Empúries.
Escarp (a Massalcoreig, Segrià), abats de Santa Maria 

d’: G-81/1, f. 4v.
Espitlles (a Santa Margarida i els Monjos, Alt Pene-

dès), senyors d’: G-81/1, f. 98v, 158v i 159v.
Espluga Calba (Garrigues), comanadors de l’: 

G-81/1, f. 2r i 5r, i G-81/2, f. 57r.
Espluga de Francolí (Conca de Barberà), comana-

dors de l’: G-81/1, f. 2v i 36r.
Espluga de Serra (a Tremp, Pallars, Jussà), senyors 

de l’: G-81/1, f. 69r.
Espolla (Alt Empordà), senyors del castell d’: G-81/1, 

f. 76v.
Estany (Bages), l’: vegeu Santa Maria de l’Estany.
Estanyol (a Bescanó, Gironès): G-81/1, f. 131v.
Estaràs (Segarra), senyors d’: G-81/1, f. 88v, 147r, 

152r i 152v, i G-81/2, f. 267r; vegeu també Mala-
cara i Vergós Guerrejat.

Èvol (Conflent), vescomtes d’: G-81/1, f. 63v i 91r, i 
G-81/2, f. 169r.

Falgons (a Sant Miquel de Campmajor, Pla de l’Es-
tany): G-81/1, f. 136v; senyors de: G-81/1, f. 77v, 
134r i 135v; senyors del castell de: G-81/1, f. 76v.

Falset (Priorat): G-81/2, f. 300r.
Figueres (Alt Empordà), oïdors de comptes de la vila 

de: G-81/4, f. 560r i 561r.
Fillols (Conflent), pabordes de Sant Pere de: G-81/2, 

f. 54r.
Flaçà (Gironès): G-81/2, f. 470r, i G-81/5, f. 127r, 

359r i 364r.
Flix (Ribera d’Ebre): G-81/1, f. 78r i 161r; priors de: 

G-81/1, f. 2r; vila de: G-81/2, f. 391r i 502v.
Florejacs (a Torrefeta i Florejacs, Segarra), senyors 

de: G-81/1, f. 98r i 165v.
Foixà (Baix Empordà), senyors de: G-81/1, f. 136v, i 

G-81/2, f. 241r.
Fondarella (Pla d’Urgell), la: G-81/2, f. 187r; se-

nyors de la: G-81/1, f. 66r i 105r; vegeu també 
Sant Nicolau de l’Hospitalet.

Fonolleres (a Granyanella, Segarra): G-81/1, f. 105v.
Foradada (Noguera): vegeu Montsonís.
Fortià (Alt Empordà): G-81/5, f. 247r.
Gandesa (Terra Alta), vila de: G-81/2, f. 131r i 498r.
Gavà (Baix Llobregat): vegeu la Sentiu.
Gelida (Alt Penedès), senyors de: G-81/1, f. 123r.
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Gerb (a Os de Balaguer, Noguera), castlans de: 
G-81/2, f. 302r.

Gerri (a Gerri de la Sal, Pallars Sobirà), abats de San-
ta Maria de: G-81/1, f. 4r i 5v; G-81/3, f. 3r; G-81/4, 
f. 3r, i G-81/5, f. 9r i 11r.

Gerri de la Sal (Pallars Sobirà): vegeu Gerri.
Girona (Gironès): G-81/1, f. 71v, 72r, 133r, 134v, 

135r, 136r i 242r, i G-81/2, f. 127r, 239r, 242v i 
278r; ardiaques majors de: G-81/1, f. 8v; bisbat de: 
G-81/1, f. 2r, 6r, 6v, 34v, 37v, 38v i 39v, i G-81/5, f. 
11r, 33r i 48r; bisbes de: G-81/1, f. 8v; G-81/3, f. 1r; 
G-81/4, f. 1r, i G-81/5, f. 11r i 21r; canonges de: 
G-81/1, f. 7r, 8v, 9v, 21r, 21v i 23r; G-81/2, f. 34r; 
G-81/3, f. 34r i 36r; G-81/4, f. 34r; 35r i 36r, i 
G-81/5, f. 16r, 21r, 34r, 35r i 462r; canonges i ardi-
aques de: G-81/5, f. 16r; canonges i ardiaques ma-
jors de: G-81/1, f. 3v i 21r, i G-81/5, f. 21r; canon-
ges i sagristans majors de: G-81/1, f. 7r, i G-81/5, f. 
33r; canonges i sagristans mitjans de: G-81/3, f. 
16r; canonges i tresorers de: G-81/1, f. 9v i 21r; ca-
pitulars de: G-81/1, f. 21r; ciutadans de: G-81/1, f. 
190v, 191r, 192r, 192v, 193r, 193v, 194r, 194v, 
219r, 241v, 242r, 243r, 243v, 244r, 244v, 245v, 
246r, 246v, 247r, 247v, 248r, 248v, 250r i 250v, i 
G-81/2, f. 356r, 358r, 359r, 361r, 364r, 458r, 458v, 
460r, 461r, 462r, 469r, 470r, 471v, 472r, 473r i 
476r; ciutat de: G-81/1, f. 195r; G-81/2, f. 249r, 
364r i 468r, i G-81/5, f. 456r; diputats de la ciutat 
de: G-81/1, f. 190v-195r; G-81/2, f. 356r-365r; 
G-81/3, f. 357r-366r; G-81/4, f. 358r-367r, i 
G-81/5, f. 357r-365r; diputats eclesiàstics per: 
G-81/1, f. 9v; G-81/2, f. 18r; G-81/3, f. 16r; G-81/4, 
f. 16r, i G-81/5, f. 16r; diputats de la vegueria de: 
G-81/1, f. 69v-74r; G-81/2, f. 114r-130r; G-81/3, f. 
116r-132r; G-81/4, f. 116r-132r, i G-81/5, f. 113r-
129r; diòcesi de: G-81/1, f. 34v; església de: G-81/2, 
f. 13r, i G-81/5, f. 33r; mercaders de: G-81/1, f. 
245r, 246r i 250r, i G-81/2, f. 467r i 475r; notaris 
de: G-81/1, f. 245r i 250r; oïdors de comptes de la 
ciutat de: G-81/1, f. 241r-250v; G-81/2, f. 457r-
476r; G-81/3, f. 458r-477r; G-81/4, f. 472r-492r, i 
G-81/5, f. 456r-475r; oïdors de comptes eclesiàs-
tics per: G-81/1, f. 21r-23r; G-81/2, f. 33r-35r; 
G-81/3, f. 34r-36r; G-81/4, f. 34r-36r, i G-81/5, f. 
33r-35r; oïdors de comptes de la vegueria de: 
G-81/1, f. 129v-132v; G-81/2, f. 235r-241r; G-81/3, 
f. 236r-250r; G-81/4, f. 237r-251r, i G-81/5, f. 

235r-249r; sagristans majors de: G-81/1, f. 9v; ve-
gueria de: G-81/1, f. 110v, 133v i 134r; G-81/2, f. 
69r, 91r, 99r, 109r, 122r, 127r, 159r i 309r, i G-81/5, 
f. 199r i 247r; vegeu també Sant Martí Sacosta 
i Sant Pere de Galligants.

Granadella (Garrigues), senyors de la: G-81/1, f. 
66r i 129r.

Granera (Vallès Oriental), barons de: G-81/2, f. 
426r; senyors de: G-81/1, f. 45r i 125r.

Granollers (Vallès Oriental), oïdors de comptes de 
la vila de: G-81/4, f. 558r i 559r.

Granyanella (Segarra): vegeu Torre Portella, 
Curullada i Fonolleres.

Granyena de Segarra (Segarra), castlans de: 
G-81/1, f. 89r; comanadors de: G-81/1, f. 6v.

Gualter (a la Baronia de Rialb, Noguera), priors del 
monestir de: G-81/1, f. 1v i 38r.

Guàrdia de Cervera, la: vegeu Cervera.
Guardiola de Berguedà (Berguedà): vegeu Hospi-

talet.
Guimerà (Urgell), comtes de: G-81/2, f. 169r.
Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà), la: vegeu Sant 

Pere de Burgal.
Guissona (Segarra), vila de: G-81/1, f. 151v.
Horta de Sant Joan (Terra Alta): G-81/2, f. 396r.
Hospitalet (a Guardiola de Berguedà, Berguedà), 

priors de l’: G-81/1, f. 39v.
Hostalets de Pierola (Anoia), els: vegeu Pierola.
Illa (Rosselló): G-81/3, f. 497r; G-81/4, f. 512r, i 

G-81/5, f. 495r; vescomtes d’: G-81/1, f. 78v i 107r; 
vegeu també Reglella.

Isòvol (Baixa Cerdanya): vegeu Olopte.
Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell), senyors d’: G-81/1,  

f. 67v, i G-81/2, f. 104r.
Ivorra (Segarra): G-81/2, f. 267r; castlans d’: G-81/1, 

f. 146r; vila d’: G-81/2, f. 280r i 282r.
Jóc (Conflent), vescomtes de: G-81/2, f. 62r.
Jonquera (Alt Empordà), la: vegeu Rocabertí.
Jorba (Anoia), senyors de: G-81/1, f. 58v, 87v i 149v, 

i G-81/2, f. 62r.
Lavaix (al Pont de Suert, Alta Ribagorça), abats de 

Santa Maria de: G-81/1, f. 2v.
Linyola (Pla d’Urgell), castlans de: G-81/1, f. 108v.
Llacuna (Anoia), la: G-81/1, f. 224r; barons de la: 

G-81/1, f. 42v i 69v; senyors de la: G-81/1, f. 43r; 
vegeu també Santa Maria de la Llacuna i Vi-
lademàger.
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Lladurs (Solsonès): vegeu Torrents.
Llagostera (Gironès): G-81/1, f. 71r i 135v; barons 

de: G-81/1, f. 43v; senyors de: G-81/1, f. 96r.
Llanera (a Torà, Segarra): G-81/1, f. 150v; senyors 

de: G-81/2, f. 270r.
Lledó (Alt Empordà), priors de: G-81/1, f. 39r; vegeu 

també Santa Maria de Lledó.
Lleida (Segrià): G-81/1, f. 64v, 128v, 129r i 163v; 

G-81/2, f. 232v i 450r, i G-81/5, f. 228r i 306r; bis-
bat de: G-81/1, f. 39v; bisbes de: G-81/3, f. 1r, i 
G-81/4, f. 1r; canonges de: G-81/1, f. 7v, 9r, 10v, 
18r, 19r, 19v, 20v i 39v; G-81/2, f. 16r i 31r; G-81/4, 
f. 15r i 32r, i G-81/5, f. 22r, 30r, 31r i 32r; canonges 
i ardiaques de: G-81/1, f. 20v; G-81/2, f. 20r i 32r; 
G-81/4, f. 15r, i G-81/5, f. 15r i 22r; canonges i can-
cellers de: G-81/1, f. 9r; canonges i degans de: 
G-81/2, f. 17r; canonges i sagristans de: G-81/1, f. 
20v; ciutadans de: G-81/1, f. 187r, 187v, 188r, 
188v, 189r, 189v, 190r, 235v, 236r, 237r, 239r, 239v 
i 240r, i G-81/2, f. 351r, 352r, 446r, 447r, 450r, 450v 
i 452r; ciutat de: G-81/1, f. 188v, 189r, 239v i 240r; 
G-81/2, f. 412v, i G-81/5, f. 106r; diputats de la 
ciutat de: G-81/1, f. 187r-190r; G-81/2, f. 349r-
355r; G-81/3, f. 350r-356r; G-81/4, f. 351r-357r, i 
G-81/5, f. 350r-356r; diputats eclesiàstics per: 
G-81/1, f. 9r; G-81/2, f. 17r; G-81/3, f. 15r, i 
G-81/5, f. 15r; diputats de la vegueria de: G-81/1, 
f. 63v-68r; G-81/2, f. 102r-113r; G-81/3, f. 104r-
115r; G-81/4, f. 104r-115r, i G-81/5, f. 101r-112r; 
església de: G-81/2, f. 31r, i G-81/5, f. 22r; notaris 
de: G-81/2, f. 499r; oïdors de comptes de la ciutat 
de: G-81/1, f. 235v-240v; G-81/2, f. 446r-456r; 
G-81/3, f. 447r-457r; G-81/4, f. 459r-471r, i 
G-81/5, f. 445r-455r; oïdors de comptes eclesiàs-
tics per: G-81/1, f. 18v-20v; G-81/2, f. 30r-32r; 
G-81/3, f. 31r-33r; G-81/4, f. 31r-33r, i G-81/5, f. 
30r-32r; oïdors de comptes de la vegueria de: 
G-81/1, f. 127v-129r; G-81/2, f. 231r-234r; G-81/3, 
f. 232r-235r; G-81/4, f. 233r-236r, i G-81/5, f. 
231r-234r; pabordes de: G-81/1, f. 36v; vegueria 
de: G-81/1, f. 67r i 101r, i G-81/2, f. 88r, 113r, 298r, 
300r i 395v.

Llimiana (Pallars Jussà), ardiaques de: G-81/1, f.  
27v.

Llinars del Vallès (Vallès Oriental), senyors de: 
G-81/1, f. 117r i 126v.

Llobera (Solsonès), senyors de: G-81/1, f. 134v.

Llor (a Torrefeta i Florejacs, Segarra), senyors del: 
G-81/1, f. 88v, 145r, 146v i 149r; G-81/2, f. 152r, 
156r, 274r i 279r, i G-81/5, f. 148r.

Llorac (Conca de Barberà): vegeu Albió.
Llorenç del Penedès (Baix Penedès), senyors de: 

G-81/1, f. 159r.
Llupià (Rosselló), senyors de: G-81/1, f. 107v.
Maçanet de la Selva (Selva): G-81/1, f. 72v, 74r  

i 135v.
Madrid (Castella), Palau del Buen Retiro: G-81/5,  

f. 295r.
Madrona (a Pinell de Solsonès, Solsonès), senyors 

de: G-81/1, f. 96v.
Maials (Segrià), senyors de: G-81/1, f. 83v i 129r.
Malacara (a Estaràs, Segarra), senyors de: G-81/1,  

f. 145v.
Maldà (Urgell), senyors de: G-81/1, f. 99r, i G-81/2,  

f. 300r.
Mallorca, batllius de: G-81/1, f. 2r, i G-81/2, f. 9r.
Malmercat (a Soriguera, Pallars Sobirà), senyors de: 

G-81/2, f. 234v, i G-81/5, f. 232r.
Manlleu (Osona): vegeu Santa Maria de Man-

lleu.
Manresa (Bages): G-81/1, f. 107r; canonges i sagris-

tans de: G-81/1, f. 34r; ciutadans de: G-81/2, f. 
517r; ciutat de: G-81/1, f. 271r; diputats de la ciu-
tat de: G-81/4, f. 406r i 407r; diputats de la vegue-
ria de: G-81/1, f. 93v-95r; G-81/2, f. 164r-167r; 
G-81/3, f. 165r-168r; G-81/4, f. 165r-168r, i 
G-81/5, f. 162r-166r; pabordes de: G-81/1, f. 41r; 
oïdors de comptes de la ciutat de: G-81/1, f. 271r; 
G-81/2, f. 517r; G-81/3, f. 518r; G-81/4, f. 544r-
547r, i G-81/5, f. 516r; oïdors de comptes de la ve-
gueria de: G-81/1, f. 155r-157r; G-81/2, f. 286r-
290r; G-81/3, f. 287r-291r; G-81/4, f. 288r-292r, i 
G-81/5, f. 287r-291r; vegueria de: G-81/1, f. 112r, 
155r i 216r; G-81/2, f. 77r, 287r i 300r, i G-81/5, f. 
164r, 258r i 287r.

Manresana (a Sant Ramon de Portell, Segarra), la: 
G-81/1, f. 148v i 155r, i G-81/5, f. 263r; senyors de 
la: G-81/1, f. 87v, 105r i 145v, i G-81/2, f. 268r.

Martorell (Baix Llobregat), barons de: G-81/1, f. 
75r; vegeu també Cròssos.

Mas de Bondia (a Montornès de Segarra, Segarra), 
senyors del: G-81/1, f. 144v.

Masarac (Alt Empordà): vegeu Santa Maria de 
l’Om i Vilarnadal.
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Masdéu (a Trullars, Rosselló), comanadors del: 
G-81/1, f. 2v, 3r, 4r, 5r, 5v i 37v.

Masricard (a Tarragona, Tarragonès) senyors del 
castell del: G-81/1, f. 140r.

Massalcoreig (Segrià): vegeu Escarp.
Matadepera (Vallès Occidental): vegeu Sant Llo-

renç del Munt.
Mataró (Maresme), oïdors de comptes de la vila de: 

G-81/4, f. 556r i 557r.
Mediona (Alt Penedès): G-81/1, f. 86r.
Meià (a Vilanova de Meià, Noguera), priors de Santa 

Maria de: G-81/1, f. 2r; G-81/2, f. 56v; G-81/3, f. 
8r; G-81/4, f. 8r, i G-81/5, f. 7r; senyors de: G-81/1, 
f. 88r i 151v.

Merlès (a Santa Maria de Merlès, Berguedà), senyors 
de: G-81/1, f. 94r.

Molig (Conflent), senyors de: G-81/1, f. 44r.
Molins de Rei (Baix Llobregat), barons de: G-81/1,  

f. 75r.
Mollerussa (Pla d’Urgell), senyors de: G-81/1,  

f. 65r, 66v, 113v, 154r i 164r.
Monreale (Sicília), arquebisbes de: G-81/1, f. 2v.
Montagut (a Montagut i Oix, Garrotxa), comtes de: 

G-81/1, f. 62v.
Montagut i Oix (Garrotxa): vegeu Montagut.
Montalegre (a Tiana, Maresme), frares de la cartoi-

xa de: G-81/1, f. 78r.
Montblanc (Conca de Barberà), castlans de: G-81/1, 

f. 99r, 100v i 162r; diputats de la vegueria de: 
G-81/1, f. 99r-100v; G-81/2, f. 174r-177r; G-81/3, 
f. 176r-180r; G-81/4, f. 176r-179r, i G-81/5, f. 
174r-177r; oïdors de comptes de la vegueria de: 
G-81/1, f. 161r-162r; G-81/2, f. 298r-300r; G-81/3, 
f. 299r-301r; G-81/4, f. 300r-302r, i G-81/5, f. 
299r-301r; vegueria de: G-81/1, f. 103r; G-81/2, f. 
298r, i G-81/5, f. 301r.

Montclar (a Agramunt, Urgell), senyors de: G-81/1, 
f. 109r i 154r.

Montferrer i Castellbò (Alt Urgell): vegeu Cas-
tellbò.

Montferri (Alt Camp), senyors de: G-81/1, f. 98v.
Montornès de Segarra (Segarra): vegeu Mas de 

Bondia.
Montseny (Vallès Oriental): vegeu Sant Marçal de 

Montseny.
Montsó (Aragó): G-81/1, f. 78r, 91r, 123v i 235v; vila 

de: G-81/1, f. 271r i 271v.

Montsonís (a Foradada, Noguera), senyors de: 
G-81/1, f. 101r, 162v i 165v; G-81/2, f. 308r, i 
G-81/5, f. 64r i 275r.

Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), vila de: G-81/2, f. 131r.
Morana (a Torrefeta i Florejacs, Segarra), la: G-81/1, 

f. 151r; senyors de la: G-81/1, f. 87v i 221v.
Morell (Tarragonès), senyors del: G-81/1, f. 161v, i 

G-81/2, f. 256r.
Morellàs (a Morellàs i les Illes, Vallespir): G-81/1,  

f. 80v.
Morellàs i les Illes (Vallespir): vegeu Morellàs.
Morera de Montsant (Priorat), la: vegeu Scala 

Dei.
Mortara (Llombardia), marquesos de: G-81/5, f. 

160r.
Mosset (Conflent): vegeu Santa Maria de Jau.
Muller (a les Pallargues, Segarra), senyors del terme 

de: G-81/1, f. 166r.
Nàpols: G-81/1, f. 70r i 96r.
Òdena (Anoia): vegeu Puigdòdena.
Olèrdola (Alt Penedès): vegeu Puig-roig.
Olopte (a Isòvol, Baixa Cerdanya), senyors d’: 

G-81/1, f. 158r.
Oluges (Segarra), les: G-81/1, f. 145v i 149r; senyors 

de: G-81/1, f. 143r; vegeu també Oluges Altes, 
Oluges Baixes i Santa Fe de Segarra.

Oluges Altes (a les Oluges, Segarra), senyors de les: 
G-81/1, f. 144r.

Oluges Baixes (a les Oluges, Segarra), senyors de les: 
G-81/1, f. 88r.

Òpol i Perellós (Rosselló): vegeu Perellós.
Organyà (Alt Urgell), priors d’: G-81/1, f. 7v i 26v.
Orís (Osona), senyors d’: G-81/1, f. 80v i 137v.
Orla (a Perpinyà, Rosselló), comanadors d’: G-81/5, 

f. 9r.
Orpí (Anoia), senyors d’: G-81/1, f. 88r.
Orriols (a Bàscara, Alt Empordà), senyors d’: 

G-81/1, f. 109v.
Os de Balaguer (Noguera), castlans d’: G-81/2, f. 

180r; vegeu també Gerb.
Osor (Selva): vegeu Santa Maria del Coll.
Paçà (Rosselló): vegeu Santa maria del Camp.
Palamós (Baix Empordà), comtes de: G-81/1, f. 70r i 

96r; G-81/4, f. 117r, i G-81/5, f. 114r.
Palau (a Santa Maria de Palautordera, Vallès Orien-

tal), pabordes de Santa Maria de: G-81/2, f. 11r; 
G-81/4, f. 11r i 58r, i G-81/5, f. 56r.
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Palau de Cerdanya (Alta Cerdanya): G-81/1,  
f. 158r.

Palau-sator (Baix Empordà), senyors de: G-81/1,  
f. 135r.

Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental): ve-
geu Plegamans.

Palautordera (a Santa Maria de Palautordera, Va-
llès Oriental), pabordes de: G-81/2, f. 56r.

Pallargues (Segarra), senyors de les: G-81/1, f. 46r, 
90r i 144v; vegeu també Aranyó, Concabella i 
Muller.

Pallars, diputats de la sotsvegueria de: G-81/1, f. 
63v-69r; G-81/2, f. 102r-113r; G-81/3, f. 104r-
115r; G-81/4, f. 104r-115r, i G-81/5, f. 101r-112r; 
marquesos de: G-81/1, f. 84v; oïdors de comptes 
de la sotsvegueria de: G-81/1, f. 127v-129r; G-81/2, 
f. 231r-234r; G-81/3, f. 232r-235r; G-81/4, f. 233r-
236r, i G-81/5, f. 231r-234r.

Pals (Baix Empordà), oïdors de comptes de la vila de: 
G-81/4, f. 566r.

Panissars (al Pertús, Vallespir), priors de Santa Ma-
ria de: G-81/1, f. 5v.

Papiol (Baix Llobregat), senyors del: G-81/1, f. 90v.
Parra (a Santa Maria de Corcó, Osona), senyors de 

la: G-81/1, f. 93r i 154v.
Passanant i Belltall (Conca de Barberà): vegeu 

Belltall.
Paüls (Baix Ebre), senyors de: G-81/1, f. 210r.
Penedès, ardiaques del: G-81/2, f. 27r, i G-81/5,  

f. 29r; pabordes del: G-81/3, f. 12r, i G-81/4, f. 12r.
Peralada (Alt Empordà), comtes de: G-81/2, f. 124r; 

vegeu també Vallgornera i Vilanova de la 
Muga.

Perellós (a Òpol i Perellós, Rosselló), vescomtes de: 
G-81/5, f. 117r.

Perpinyà (Rosselló): G-81/1, f. 82v, 139v, 195v, 196r, 
197r, 198r, 201r, 204v, 205v, 257r, 259v i 261r, i 
G-81/2, f. 134r, 251v, 376r i 483r; burgesos de: 
G-81/1, f. 196r, 197r, 204v, 205r, 206r, 254v, 255r, 
256r, 256v i 257v, i G-81/2, f. 366r, 368r, 372r, 
377r, 381r, 477r, 478r, 482r, 484r, 485r, 486v, 489r, 
491r, 493r, 494r i 495r; diputats de la vegueria de: 
G-81/1, f. 78v-83r; G-81/2, f. 133r-142r; G-81/3, f. 
135r-144r; G-81/4, f. 135r-146r, i G-81/5, f. 132r-
141r; diputats de la vila de: G-81/1, f. 195v-206r; 
G-81/2, f. 366r-387r; G-81/3, f. 367r-388r; G-81/4, 
f. 368r-389r, i G-81/5, f. 366r-386r; juristes de: 

G-81/1, f. 256v; mercaders de: G-81/1, f. 252v i 
260v, i G-81/2, f. 480r, 488r i 496v; oïdors de 
comptes de la vegueria de: G-81/1, f. 137r-139v; 
G-81/2, f. 250r-255r; G-81/3, f. 251r-256r; G-81/4, 
f. 252r-257r, i G-81/5, f. 250r-255r; oïdors de 
comptes de la vila de: G-81/1, f. 251r-261r; G-81/2, 
f. 477r-497r; G-81/3, f. 478r-498r; G-81/4, f. 493r-
513r, i G-81/5, f. 476r-496r; vegueria de: G-81/2, f. 
74r, 93r i 171r; vila de: G-81/1, f. 2r, 38v, 137r, 
252v, 258r i 258v, i G-81/2, f. 63r, 366r i 486r; ve-
geu també Orla i Santa Maria de la Real.

Pertús (Vallespir), el: vegeu Panissars.
Pierola (als Hostalets de Pierola, Anoia), senyors de: 

G-81/1, f. 113v, i G-81/2, f. 77r.
Pinell de Solsonès (Solsonès), senyors del: G-81/1, 

f. 89r i 146r; vegeu també Madrona.
Pla de Sant Tirs (Alt Urgell), el: vegeu Sant An-

dreu de Tresponts.
Plegamans (a Palau-solità i Plegamans, Vallès Occi-

dental),  senyors de: G-81/1, f. 52v.
Poal (Pla d’Urgell), senyors del: G-81/1, f. 67r.
Pobla de Lillet (Berguedà), la: G-81/1, f. 155v, i 

G-81/2, f. 289r.
Pobla de Segur (Pallars Jussà), la: vegeu Sant Pere 

de les Maleses.
Poblet (a Vimbodí, Conca de Barberà), abats de: 

G-81/1, f. 2r i 2v, i G-81/2, f. 6r.
Pont de Claverol (Pallars Jussà), el: vegeu Toralla.
Pont de Suert (Alta Ribagorça), el: vegeu Lavaix.
Pontils (Conca de Barberà), castlans de: G-81/1,  

f. 99v; vegeu també Vallespinosa.
Pontons (Alt Penedès): G-81/1, f. 158v.
Pontós (Alt Empordà): G-81/2, f. 466r, i G-81/5,  

f. 464r; senyors de: G-81/1, f. 134r.
Port de la Selva (Alt Empordà), el: Sant Pere de 

Rodes.
Portella (a la Quar, Berguedà), abats comendataris 

de la: G-81/1, f. 35r; cambrers de la: G-81/2, f. 59r.
Prades (Baix Camp), comtes de: G-81/1, f. 84v.
Prats de Cerdanya (a Prats i Sansor, Baixa Cerda-

nya): G-81/1, f. 157v.
Prats de Molló (a Prats de Molló i la Presta, Valles-

pir): G-81/2, f. 482r.
Prats del Rei (Anoia), els, oïdors de comptes de la 

vila de: G-81/4, f. 564r.
Prats i Sansor (Baixa Cerdanya): vegeu Prats de 

Cerdanya.
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Preixens (Noguera), senyors de: G-81/1, f. 97r.
Prenyanosa (a Cervera, Segarra), senyors de la: 

G-81/2, f. 267r.
Preses (Garrotxa), les: G-81/1, f. 166v.
Puigcerdà (Baixa Cerdanya): G-81/1, f. 268v; burge-

sos de: G-81/1, f. 268r; vegueria de: G-81/1, f. 94v; 
diputats de la vegueria de: G-81/1, f. 95v; G-81/3, 
f. 169r; G-81/4, f. 169r, i G-81/5, f. 167r; diputats 
de la vila de: G-81/4, f. 409r; oïdors de comptes de 
la vegueria de: G-81/1, f. 157v i 158r; G-81/2, f. 
291r i 292r; G-81/3, f. 292r i 293r; G-81/4, f. 293r i 
294r, i G-81/5, f. 292r i 293r; oïdors de comptes de 
la vila de: G-81/1, f. 268r i 268v; G-81/2, f. 511r i 
512r; G-81/3, f. 512r i 513r; G-81/4, f. 532r i 533r, 
i G-81/5, f. 510r i 511r; vila de: G-81/2, f. 512r.

Puigdòdena (a Òdena, Anoia), senyors de: G-81/1,  
f. 145r.

Puiggròs (Garrigues): G-81/1, f. 67v; senyors de: 
G-81/1, f. 64v.

Puig-roig (a Olèrdola, Alt Penedès): G-81/1, f. 98v.
Quar (Berguedà), la: vegeu Portella i Sant Pere 

de la Portella.
Querol (Alt Camp), senyors de: G-81/1, f. 98v  

i 160v.
Quirra (Sardenya), comtes de: G-81/1, f. 90v.
Reglella (a Illa, Rosselló), senyors de: G-81/2,  

f. 140r.
Ribagorça, ardiaques de: G-81/1, f. 9r i 19v.
Ribelles (a Vilanova de l’Aguda, Noguera), senyors 

de: G-81/1, f. 108v, 165v i 166r; G-81/2, f. 187r i f. 
274r, i G-81/5, f. 185r.

Ripoll (Ripollès), abats de: G-81/1, f. 3v, 4r i 216v; 
G-81/4, f. 11r, i G-81/5, f. 4r i 11r; administradors 
de: G-81/1, f. 1v; almoiners de: G-81/2, f. 6r i 49r; 
cabiscols de: G-81/5, f. 52r i 59r; cambrers de: 
G-81/1, f. 37r i 37v; G-81/2, f. 51r; G-81/3, f. 52r; 
G-81/4, f. 5r, i G-81/5, f. 59r; dispensers de: G-81/4, 
f. 60r, i G-81/5, f. 58r; dispensers majors de: 
G-81/1, f. 38v; G-81/4, f. 55r, i G-81/5, f. 12r i 53r;  
monestir de: G-81/1, f. 36v i 38v; monjos i almoi-
ners de: G-81/1, f. 35r; monjos i dispensers de: 
G-81/1, f. 35r; monjos i infermers de: G-81/2, f. 
49r; monjos i refetorers de: G-81/2, f. 2r i 50r; refe-
torers de: G-81/2, f. 3r, i G-81/5, f. 50r; sagristans 
de: G-81/1, f. 34r, 34v i 39v; sagristans majors de: 
G-81/4, f. 58r, i G-81/5, f. 12r i 53r; sagristans tre-
sorers de: G-81/4, f. 52r, i G-81/5, f. 50r.

Riudaura (Garrotxa), priors de: G-81/1, f. 34r; se-
nyors de: G-81/1, f. 134v.

Riudecols (Baix Camp), senyors de: G-81/1, f. 141r.
Robres (Aragó), comtes de: G-81/5, f. 182r.
Roca del Vallès (Vallès Oriental), senyors de la: 

G-81/1, f. 48v i 121r.
Rocabertí (a la Jonquera, Alt Empordà), vescomtes 

de: G-81/1, f. 74v; G-81/2, f. 124r; G-81/4, f. 123r, 
i G-81/5, f. 120r i 183r.

Rocacrespa (a Cubelles, Garraf), senyors de: G-81/1, 
f. 159v.

Rocafort de Queralt (Conca de Barberà), barons 
de: G-81/1, f. 48r i 161r, i G-81/2, f. 174r.

Roda (Aragó), vescomtes de: G-81/5, f. 117r.
Roses (Alt Empordà), abats de: G-81/1, f. 5v; cam-

brers de: G-81/5, f. 58r; monjos i infermers de: 
G-81/1, f. 38r; priors i cambrers de: G-81/1, f. 3v.

Rosselló: G-81/1, f. 107v.
Rourell (Alt Camp), senyors del: G-81/1, f. 140v.
Sabadell (Vallès Occidental): vegeu Santa Maria 

de Togores.
Sala (a Viladrau, Osona), senyors de la Casa de la: 

G-81/1, f. 154v.
Sallent de Llobregat (Bages): vegeu Cornet.
Sant Andreu de Sureda (Rosselló), abats del mo-

nestir de: G-81/1, f. 5v i 38r.
Sant Andreu de Tresponts (al Pla de Sant Tirs, Alt 

Urgell), priors del monestir de: G-81/5, f. 10r.
Sant Aniol de Finestres (Garrotxa): vegeu Santa 

Maria de Finestres.
Sant Antolí i Vilanova (Segarra): vegeu Sant 

Pere dels Arquells.
Sant Benet de Bages (a Sant Fruitós de Bages, Ba-

ges), comendataris de: G-81/1, f. 3r; monestir de: 
G-81/1, f. 38r.

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), abats 
de: G-81/1, f. 2v i 3v, i G-81/2, f. 10r i 58r; cam-
brers de: G-81/1, f. 34r, i G-81/2, f. 52r; dispensers 
majors de: G-81/4, f. 60r; infermers de: G-81/1, f. 
38v; monestir de: G-81/5, f. 3r; monjos de: G-81/1, 
f. 34v, 38r, 39v, 40r i 41r; monjos i cambrers de: 
G-81/1, f. 3v i 34v; monjos i dispensers majors de: 
G-81/1, f. 37v i 40r; monjos i infermers de: G-81/1, 
f. 37r; monjos i pabordes majors de: G-81/1, f. 36v; 
obrers de: G-81/2, f. 55r; pabordes de: G-81/1, f. 
4r; pabordes majors de: G-81/1, f. 39v; priors de: 
G-81/1, f. 5v, 35r i 41r; G-81/3, f. 9r, i G-81/4, f. 9r; 
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priors majors de: G-81/1, f. 34r; refetorers de: 
G-81/4, f. 53r, i G-81/5, f. 55r i 57r.

Sant Esteve de Banyoles: vegeu Banyoles.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà): G-81/1,  

f. 133v i 246r; abats de: G-81/1, f. 5v.
Sant Ferriol (Garrotxa): vegeu Santa Maria del 

Colell.
Sant Fruitós de Bages (Bages): vegeu Sant Benet 

de Bages.
Sant Genís de Bellera (a Senterada, Pallars Jussà), 

priors de: G-81/1, f. 34r i 38r.
Sant Genís de Fontanes (Rosselló), abats de: 

G-81/1, f. 4r i 34r.
Sant Guim de Freixenet (Segarra): vegeu Sant 

Guim de la Rabassa i Tallada.
Sant Guim de la Plana (Segarra), senyors de: 

G-81/2, f. 152r i 280r, i G-81/5, f. 105r i 284r.
Sant Guim de la Rabassa (a Sant Guim de Freixenet, 

Segarra), senyors de: G-81/1, f. 89r, 93v, 142v i 150r.
Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà), priors de: 

G-81/1, f. 37r.
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), canonges i 

cambrers de: G-81/1, f. 39v; comendataris de: 
G-81/1, f. 6v.

Sant Jordi Desvalls (Gironès), senyors de: G-81/1, 
f. 49v.

Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), comendata-
ris del priorat de: G-81/1, f. 2v.

Sant Llorenç del Munt (a Matadepera, Vallès Oc-
cidental), abats de: G-81/1, f. 4r, 34r i 34v.

Sant Marçal (a Cerdanyola del Vallès, Vallès Occi-
dental), senyors de: G-81/1, f. 51r.

Sant Marçal de Montseny (a Montseny, Vallès 
Oriental), priors de: G-81/1, f. 4r i 34v.

Sant Martí del Canigó (a Castell de Vernet, Con-
flent), abats de: G-81/1, f. 35v i 40r; pabordes ma-
jors de: G-81/2, f. 12r.

Sant Martí Sacosta (a Girona, Gironès), pabordes 
de: G-81/1, f. 34v i 41v.

Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany): ve-
geu Falgons.

Sant Miquel de Cruïlles (a Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Baix Empordà), comendata-
ris del priorat de: G-81/1, f. 37r; priors de: G-81/1, 
f. 35r.

Sant Miquel de Cuixà (a Codalet, Conflent), sagris-
tans majors de: G-81/2, f. 51r.

Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà), abats de: 
G-81/1, f. 40r; cambrers de: G-81/1, f. 40v.

Sant Miquel de la Casa Antiga o de Cellers (a 
Castell de Mur, Pallars Jussà), priors de: G-81/1,  
f. 36v i 39v.

Sant Miquel del Fai (a Bigues i Riells, Vallès Orien-
tal), priors de: G-81/1, f. 4r i 38v.

Sant Mori (Alt Empordà), senyors de: G-81/1, f. 71v 
i 104r, i G-81/2, f. 103r.

Sant Nicolau de l’Hospitalet (a la Fondarella, Pla 
d’Urgell), priors de: G-81/2, f. 5r.

Sant Pau del Camp (a Barcelona, Barcelonès), abats 
de: G-81/4, f. 5r, i G-81/5, f. 5r, 8r, 11r i 12r; mon-
jos i cambrers de: G-81/1, f. 41r; sagristans de: 
G-81/5, f. 52r i 54r.

Sant Pere d’Àger: vegeu Àger.
Sant Pere d’Ambigats (a Barberà de la Conca, Con-

ca de Barberà), priors de: G-81/1, f. 40r.
Sant Pere de Banyoles: vegeu Banyoles.
Sant Pere de Besalú: vegeu Besalú.
Sant Pere de Burgal (a la Guingueta d’Àneu, Pa-

llars Sobirà), priors de: G-81/2, f. 6r i 51r.
Sant Pere de Camprodon: vegeu Camprodon.
Sant Pere de Casserres (a Casserres, Berguedà),  

canonges i priors comendataris de: G-81/5, f. 3r; 
priors comendataris de: G-81/1, f. 5v; priors de: 
G-81/1, f. 1v, i G-81/4, f. 9r.

Sant Pere de Galligants (a Girona, Gironès), abats 
de: G-81/1, f. 1v, 5r i 37r; G-81/2, f. 3r, 10r i 12r; 
G-81/3, f. 6r, i G-81/5, f. 4r i 10r; monestir de: 
G-81/1, f. 5r; priors de: G-81/1, f. 37r.

Sant Pere de la Portella (a la Quar, Berguedà), 
abats de: G-81/5, f. 8r.

Sant Pere de les Maleses (a la Pobla de Segur, Pa-
llars Jussà), priors de: G-81/1, f. 40r i 41r.

Sant Pere de Rodes (al Port de la Selva, Alt Empor-
dà), abats de: G-81/1, f. 3v i 35r, i G-81/2, f. 5r i 
51r; cambrers de: G-81/1, f. 39v; G-81/2, f. 51r,  
i G-81/5, f. 2r i 49r; monjos de: G-81/1, f. 5v i 34r; 
monjos i cambrers de: G-81/1, f. 36v; obrers de: 
G-81/1, f. 36r; pabordes de: G-81/2, f. 56v; pieters 
de: G-81/3, f. 5r, i G-81/4, f. 5r.

Sant Pere de Terrassa (a Terrassa, Vallès Occiden-
tal), priors de: G-81/1, f. 4v.

Sant Pere del Mont (a Castellfollit del Boix, Bages), 
priors de: G-81/1, f. 4r; priors comendataris de: 
G-81/1, f. 40r i 41r.
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Sant Pere dels Arquells (a Sant Antolí i Vilanova, 
Segarra), pabordes de: G-81/1, f. 36v i 38v.

Sant Pere Gros de Cervera (a Cervera, Segarra), 
priors de: G-81/1, f. 36v; G-81/4, f. 9r i 61r, i  
G-81/5, f. 9r.

Sant Ponç de Corbera (a Cervelló, Baix Llobregat), 
priors de: G-81/1, f. 2r; priors comendataris de: 
G-81/1, f. 38r.

Sant Quirze de Besalú: vegeu Besalú.
Sant Quirze de Colera (Rabós, Alt Empordà), 

abats de: G-81/1, f. 34v; comendataris de: G-81/1, 
f. 6v.

Sant Ramon de Portell (Segarra): vegeu Manre-
sana.

Sant Salvador de Breda (a Breda, Selva), abats de: 
G-81/1, f. 4r, 4v i 37r; G-81/2, f. 5r i 9r, i G-81/5, f. 
6r i 12r; cambrers de: G-81/4, f. 59r; pabordes de: 
G-81/1, f. 38v; G-81/4, f. 57r, i G-81/5, f. 53r i 55r.

Sant Salvador de Coquells (a Vilanant, Alt Em-
pordà), priors de: G-81/1, f. 2r i 34v.

Sant Serni de Tavèrnoles (a Anserall, Alt Urgell), 
abats de: G-81/1, f. 6r i 38v.

Sant Tomàs d’Amer: vegeu Sant Tomàs de Fluvià.
Sant Tomàs de Fluvià (a Torroella de Fluvià, Alt 

Empordà), priors de: G-81/1, f. 38v, i G-81/2, f. 9r 
i 53r; priors de Sant Tomàs d’Amer: G-81/2, f. 48r; 
priors comendataris de Sant Tomàs d’Amer: 
G-81/2, f. 56r, i G-81/5, f. 48r.

Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), barons 
de: G-81/1, f. 62v, i G-81/2, f. 191r.

Santa Anna de Barcelona (a Barcelona, Barce- 
lonès), canonges i cambrers de: G-81/1, f. 37v;  
priors de: G-81/1, f. 6r, i G-81/2, f. 20r.

Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), 
comtes de: G-81/2, f. 182r, i G-81/5, f. 100r; se-
nyors de: G-81/1, f. 70v i 85v.

Santa Engràcia (als Banys d’Arles, Vallespir), cape-
lla de: G-81/2, f. 54r, i G-81/5, f. 5r.

Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona): vegeu Tor-
re de Santa Eulàlia.

Santa Fe de Segarra (a les Oluges, Segarra): G-81/1, 
f. 146v, 149r i 152r; senyors de: G-81/1, f. 87r, 88r, 
146r i 149r, i G-81/2, f. 150r.

Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès): ve-
geu Espitlles.

Santa Maria d’Amer: vegeu Amer.
Santa Maria d’Arles: vegeu Arles.

Santa Maria de Banyeres (a Banyeres del Penedès, 
Baix Penedès), priors de: G-81/1, f. 34r i 40r.

Santa Maria de Castellfollit de Llobregat (a 
Castellfollit de Riubregós, Anoia), priors de: 
G-81/1, f. 37r.

Santa Maria de Cervià (a Cervià de Ter, Gironès), 
priors de: G-81/1, f. 37v.

Santa Maria de Corcó (Osona): vegeu Parra.
Santa Maria de Cornellà de Conflent (a Corne-

llà de Conflent, Conflent), priors de: G-81/1,  
f. 34v.

Santa Maria de Finestres (a Sant Aniol de Fines-
tres, Garrotxa), priors de: G-81/3, f. 6r i 57r; 
G-81/4, f. 6r, i G-81/5, f. 6r i 11r.

Santa Maria de Jau (a Mosset, Conflent), abats de: 
G-81/1, f. 4r, 6r i 37r.

Santa Maria de la Llacuna (a la Llacuna, Anoia), 
priors comendataris de: G-81/1, f. 3v, i G-81/2,  
f. 7r.

Santa Maria de la Real (a Perpinyà, Rosselló), 
abats de: G-81/1, f. 2r i 38v.

Santa Maria de Lavaix: vegeu Lavaix.
Santa Maria de l’Estany (a l’Estany, Bages), abats 

de: G-81/1, f. 2r i 3r.
Santa Maria de Lledó (a Lledó, Alt Empordà),  

priors comendataris de: G-81/1, f. 38r.
Santa Maria de l’Om (a Masarac, Alt Empordà), 

priors de: G-81/1, f. 37v.
Santa Maria de Manlleu (a Manlleu, Osona), pri-

ors comendataris de: G-81/1, f. 5v.
Santa Maria de Meià: vegeu Meià.
Santa Maria de Merlès (Berguedà): vegeu Mer-

lès.
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental): 

vegeu Palau i  Palautordera.
Santa Maria de Roca-rossa (a Tordera, Mares-

me), priors de: G-81/1, f. 39v.
Santa Maria de Togores (a Sabadell, Vallès Occi-

dental), priors de: G-81/1, f. 5v.
Santa Maria del Camp (a Paçà, Rosselló), priors de: 

G-81/1, f. 34r.
Santa Maria del Castell de Besalú: vegeu Be- 

salú.
Santa Maria del Colell (a Sant Ferriol, Garrotxa), 

priors de: G-81/3, f. 50r, i G-81/4, f. 50r.
Santa Maria del Coll (a Osor, Selva), priors del 

santuari de: G-81/1, f. 38r i 40r.
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Santa Maria d’Utrera (Rosselló), priors de: 
G-81/1, f. 40r.

Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental): 
vegeu Santiga.

Santes Creus (a Aiguamúrcia, Alt Camp), abats de: 
G-81/1, f. 4v, i G-81/2, f. 58r.

Santiga (a Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occi-
dental): G-81/1, f. 98r.

Santpedor (Bages), oïdors de comptes de la vila de: 
G-81/4, f. 567r; vegeu també Claret.

Sants (a Barcelona, Barcelonès): G-81/1, f. 230v.
Sapeira (a Tremp, Pallars Jussà), senyors de: G-81/1, 

f. 128r, i G-81/2, f. 105r i 231r.
Sardenya: G-81/5, f. 363r.
Sarral (Conca de Barberà), marquesos de: G-81/5,  

f. 160r.
Sarroca de Lleida (Segrià), senyors de: G-81/1,  

f. 101r.
Sàsser (Sardenya), arquebisbes de: G-81/1, f. 2r.
Savall (a Subirats, Alt Penedès), senyors de la Casa 

de: G-81/1, f. 159v.
Savallà del Comtat (Conca de Barberà): vegeu Se-

gura.
Scala Dei (a la Morera de Montsant, Priorat), mo-

nestir de: G-81/1, f. 227v.
Segur (a Veciana, Anoia): G-81/1, f. 86v i 145r; se-

nyors de: G-81/1, f. 87r, 104v, 145v i 146v, i G-81/2, 
f. 177r i 283r.

Segura (a Savallà del Comtat, Conca de Barberà), se-
nyors de: G-81/1, f. 99r.

Selma (a Aiguamúrcia, Alt Camp), comanadors de: 
G-81/1, f. 6r.

Senterada (Pallars Jussà): vegeu Sant Genís de Be-
llera.

Sentiu (a Gavà, Baix Llobregat), senyors de la: 
G-81/1, f. 101r, 108v i 163v.

Seró (a Artesa de Segre, Noguera): senyors de: 
G-81/1, f. 108r, 108v i 166r, i G-81/2, f. 146r.

Serrateix (a Viver i Serrateix, Berguedà), abats de: 
G-81/1, f. 5v, 6r, 6v i 37v, i G-81/5, f. 11r; adminis-
tradors o comendataris de: G-81/1, f. 1v; comen-
dataris de: G-81/1, f. 38v.

Seu d’Urgell (Alt Urgell), la: vegeu Urgell.
Siscar (a Benavarri, Ribagorça, Aragó), comanadors 

de: G-81/1, f. 37v, i G-81/2, f. 8r i 49r.
Sogorb (Alt Palància), bisbes de: G-81/1, f. 25r; ducs 

de: G-81/1, f. 69v i 84v.

Solivella (Conca de Barberà), senyors de: G-81/1, f. 
100v, 142r i 161v, i G-81/2, f. 174r i 299r.

Solsona (Solsonès), abats de: G-81/1, f. 3r; abats co-
mendataris de: G-81/1, f. 6v; bisbes de: G-81/1, f. 
28v; G-81/2, f. 9r; G-81/3, f. 1r; G-81/4, f. 1r, i 
G-81/5, f. 12r; canonges de: G-81/4, f. 21r i 49r; 
degans de: G-81/3, f. 21r, i G-81/4, f. 21r; diputats 
eclesiàstics per: G-81/3, f. 21r, i G-81/4, f. 21r; oï-
dors de comptes eclesiàstics per: G-81/3, f. 49r, i 
G-81/4, f. 49r.

Soma (Nàpols), ducs de: G-81/1, f. 70r.
Soriguera (Pallars Sobirà): vegeu Coc de Rubió i 

Malmercat.
Subirats (Alt Penedès): vegeu Savall.
Susterris (a Talarn, Pallars Jussà), comanadors de: 

G-81/1, f. 35r, 37v, 39v i 40r, i G-81/2, f. 8r i 49r.
Talarn (Pallars Jussà), oïdors de comptes de la vila 

de: G-81/4, f. 572r; vegeu també Susterris.
Tallada (a Sant Guim de Freixenet, Segarra), se-

nyors de la: G-81/2, f. 149r i 276r.
Tamarit (a Tarragona, Tarragonès), castlans majors 

de: G-81/1, f. 140v.
Tarassona (Aragó), bisbes de: G-81/1, f. 268r.
Tarragona (Tarragonès): G-81/2, f. 257r; ardiaques 

de: G-81/1, f. 7v; arquebisbes de: G-81/3, f. 1r, i 
G-81/4, f. 1r; canonges de: G-81/1, f. 7r, 7v, 12v, 
13r i 13v; G-81/2, f. 25r; G-81/3, f. 25r, i G-81/5, f. 
24r, 25r i 26r; canonges i ardiaques de: G-81/1, f. 
13v; canonges i ardiaques majors de: G-81/1, f. 7v, 
i G-81/2, f. 26r; canonges i degans de: G-81/2, f. 
24r; canonges i hospitalers de: G-81/1, f. 12v, i 
G-81/2, f. 25r; canonges i infermers de: G-81/2, f. 
14r; canonges i priors de: G-81/1, f. 13r;  canonges 
i sagristans de: G-81/5, f. 25r; canonges i sagristans 
majors de: G-81/1, f. 7r; canonges i tresorers de: 
G-81/1, f. 13v, i G-81/5, f. 13r; capítol de: G-81/5, 
f. 13r i 25r; degans de: G-81/1, f. 12v; diputats ecle-
siàstics per: G-81/1, f. 7r i 7v; G-81/2, f. 13r i 14r; 
G-81/4, f. 13r, i G-81/5, f. 13r; diputats de la ve-
gueria de: G-81/1, f. 83v-84r; G-81/2, f. 143r i 
144r; G-81/3, f. 145r i 146r, i G-81/5, f. 142r i 143r; 
diòcesi de: G-81/1, f. 38r; església de: G-81/2, f. 14r 
i 25r; oïdors de comptes eclesiàstics per: G-81/1, f. 
12v-14v; G-81/2, f. 24r-26r; G-81/3, f. 25r-27r; 
G-81/4, f. 25r-27r, i G-81/5, f. 24r-26r; oïdors  
de comptes de la vegueria de: G-81/1, f. 140r- 
142r; G-81/2, f. 256r-260r; G-81/3, f. 257r-261r; 
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G-81/4, f. 258r-262r, i G-81/5, f. 256r-260r; priors 
de: G-81/1, f. 7r; seu de: G-81/1, f. 9v; vegueria de: 
G-81/1, f. 106r; vegueria de: G-81/2, f. 177r, 188r, 
257r i 304r; vicaris generals de: G-81/1, f. 7v; vegeu 
també Masricard i Tamarit.

Tàrrega (Urgell): G-81/1, f. 164r; diputats de la ve-
gueria de: G-81/1, f. 103r-106r; G-81/2, f. 182r-
188r; G-81/3, f. 183 (bis) - 189r; G-81/4, f. 184r-
190r, i G-81/5, f. 182r-188r; diputats de la vila de: 
G-81/4, f. 411r; oïdors de comptes de la vegueria 
de: G-81/1, f. 164v; G-81/2, f. 304r i 305r; G-81/3, 
f. 305r i 306r; G-81/4, f. 306r i 307r, i G-81/5, f. 
305r i 306r; oïdor de comptes de la vila de: G-81/4, 
f. 552r; vegueria de: G-81/2, f. 100r, 188r i 257r, i 
G-81/5, f. 185r; vila de: G-81/2, f. 304r; vegeu tam-
bé Claravalls.

Tarroja de Segarra (Segarra): G-81/1, f. 152r, i 
G-81/2, f. 262r; castlans de: G-81/1, f. 142v i 150v.

Tartareu (les Avellanes i Santa Linya, Noguera): 
G-81/1, f. 163r; castlans de: G-81/1, f. 101v.

Térmens (Noguera): G-81/1, f. 66r; comanadors de: 
G-81/1, f. 3r, i G-81/2, f. 3r.

Terrassa (Vallès Occidental), vila de: G-81/5, f. 217r: 
vegeu també Sant Pere de Terrassa.

Tiana (Maresme): vegeu Montalegre.
Tiurana (Noguera), senyors de: G-81/1, f. 101r.
Toluges (Rosselló): G-81/1, f. 81v.
Torà (Segarra): G-81/1, f. 150r; vegeu també Ce-

llers i Llanera.
Toralla (al Pont de Claverol, Pallars Jussà), senyors 

de la baronia de: G-81/1, f. 129r; varvassors de: 
G-81/2, f. 231r.

Tordera (Maresme), pabordes de: G-81/1, f. 36r i 
38v; vegeu també Santa Maria de Roca-rossa.

Torre de Santa Eulàlia (a Santa Eulàlia de Riupri-
mer, Osona), senyors de la: G-81/1, f. 93r.

Torre dels Oms (a les Avellanes i Santa Linya, No-
guera): G-81/1, f. 101r i 163r; senyors de la: 
G-81/1, f. 162v.

Torre Portella (a Granyanella, Segarra) senyors de 
la: G-81/1, f. 90r i 153r.

Torrefeta i Florejacs (Segarra): vegeu Bellveí, 
Florejacs, Llor i Morana.

Torregrossa (Pla d’Urgell): G-81/1, f. 67r; senyors 
de: G-81/1, f. 64v.

Torrelles de Foix (Alt Penedès), senyors de: G-81/2, 
f. 63r.

Torrents (a Lladurs, Solsonès): senyors de la Casa 
de: G-81/1, f. 156r.

Torres de Segre (Segrià), comanadors de: G-81/1,  
f. 4r i 37r.

Torroella de Fluvià (Alt Empordà): vegeu Sant 
Tomàs de Fluvià.

Torroella de Montgrí (Baix Empordà): G-81/1, f. 
136v; oïdors de comptes de la vila de: G-81/1,  
f. 270v, G-81/2, f. 516r; G-81/4, f. 542r i 543r, i 
G-81/5, f. 515r; vila de: G-81/1, f. 270v.

Tortosa (Baix Ebre): G-81/1, f. 97r; G-81/2, f. 305r, 
394r, 395v, 399r, 498r, 502v i 504r; G-81/3, f. 149r; 
G-81/4, f. 149r, i G-81/5, f. 146r, 225r, 265r, 289r, 
290r, 299r i 505r; beneficiats de: G-81/2, f. 38r; bis-
bat de: G-81/2, f. 36r i 38r; bisbes de: G-81/1, f. 
26r; G-81/3, f. 1r, i G-81/4, f. 1r; canonges de: 
G-81/1, f. 8r, 8v, 9v, 10r, 25r, i 26r; G-81/3, f. 17r, 
23r i 37r; G-81/4, f. 17r, 24r i 39r, i G-81/5, f. 23r, 
36r, 37r i 38r; canonges i ardiaques de: G-81/1, f. 
9v; canonges i ardiaques majors de: G-81/5, f. 23r 
i 38r; canonges i cabiscols de: G-81/1, f. 10r, 10v  
i 25r; canonges i cambrers de: G-81/1, f. 24r; 
G-81/2, f. 13r, i G-81/5, f. 17r i 37r; canonges i 
claustrers de: G-81/5, f. 36r; canonges i degans de: 
G-81/5, f. 17r; canonges i priors de: G-81/1, f. 10r 
i 26r; canonges i priors claustrers de: G-81/1, f. 10v 
i 25r; capítol de: G-81/1, f. 18r; ciutadans de: 
G-81/1, f. 208r, 209r, 210v, 211v, 212r, 261v, 263r, 
263v, 264v, 265r, 265v, 266r, 266v, i G-81/2, f. 
397r, 398r, 498r, 499r, 501r, 503r, 505r i 506v; ciu-
tat de: G-81/1, f. 210r; G-81/2, f. 132r, 396r i 507r, 
i G-81/3, f. 298r; comanadors de: G-81/1, f. 5r, 6v 
i 38r, i G-81/2, f. 12r i 57r; comensals de: G-81/1, f. 
25v; diputats de la ciutat de: G-81/1, f. 206v-212r; 
G-81/2, f. 388r-399r; G-81/3, f. 389r-400r; G-81/4, 
f. 390r-401r, i G-81/5, f. 387r-398r; diputats eclesi-
àstics per: G-81/1, f. 10r i 10v; G-81/2, f. 19r i 20r; 
G-81/3, f. 17r; G-81/4, f. 17r, i G-81/5, f. 17r; dipu-
tats de la vegueria de: G-81/1, f. 78r; G-81/2, f. 
131r i 132r; G-81/3, f. 133r i 134r; G-81/4, f. 133r i 
134r, i G-81/5, f. 130r i 131r; església de: G-81/5, f. 
37r; habitants de: G-81/2, f. 502v; mercaders de: 
G-81/2, f. 505r; notaris de: G-81/2, f. 393r; oïdors 
de comptes de la ciutat de: G-81/1, f. 261v-266v; 
G-81/2, f. 498r-508r; G-81/3, f. 499r-509r; G-81/4, 
f. 514r-526r, i G-81/5, f. 497r-507r; oïdors de 
comptes eclesiàstics per: G-81/1, f. 23v-26r; 
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G-81/2, f. 36r-38r; G-81/3, f. 37r-39r; G-81/4, f. 
37r-39r, i G-81/5, f. 36r-38r; sagristans de: G-81/1, 
f. 23v; seu de: G-81/1, f. 7r; tresorer de: G-81/1, f. 
10v; vegueria de: G-81/1, f. 78r; G-81/2, f. 131r, 
300r, 389r i 390r, i G-81/5, f. 130r i 301r; vicaris 
generals de: G-81/1, f. 26r.

Toses (Ripollès), senyors de: G-81/1, f. 268r.
Tremp (Pallars Jussà): G-81/1, f. 65r; vila de: G-81/1, 

f. 127v; vegeu també Eroles, Espluga de Serra i 
Sapeira.

Tresserra (Rosselló), barons de: G-81/1, f. 79v.
Trullars (Rosselló): vegeu Masdéu.
Tudela (a Cervera, Segarra), senyors de: G-81/1, f. 

101r i 108v.
Ullà (Baix Empordà), canonges i cambrers d’: 

G-81/1, f. 36r.
Ulldecona (Montsià), comanadors d’: G-81/2, f. 4r.
Urgell (a la Seu d’Urgell, Alt Urgell), bisbat d’: 

G-81/1, f. 34r, 37r i 38r, i G-81/5, f. 10r; bisbes d’: 
G-81/1, f. 4r; G-81/3, f. 1r; G-81/4, f. 1r, i G-81/5, 
f. 10r; canonges d’: G-81/1, f. 7v, 8v, 10r, 11r, 26v, 
28r i 28v; G-81/2, f. 13r, 36r i 38r; G-81/3, f. 24r; 
G-81/4, f. 24r, 41r i 42r, i G-81/5, f. 18r, 21r, 39r, 
40r i 41r; canonges i ardiaques majors d’: G-81/1, 
f. 28v; canonges i cabiscols d’: G-81/1, f. 11r i 28r; 
canonges i degans d’: G-81/1, f. 26v; canonges i sa-
gristans d’: G-81/1, f. 11r i 28r, i G-81/2, f. 20v; de-
gans d’: G-81/1, f. 26v; diputats eclesiàstics per: 
G-81/1, f. 11r; G-81/2, f. 21r; G-81/3, f. 18r; 
G-81/4, f. 18r, i G-81/5, f. 18r; diputats de la ve-
gueria de: G-81/1, f. 106v-109r; G-81/2, f. 189r-
194r; G-81/3, f. 190r-195r; G-81/4, f. 191r-196r,  
i G-81/5, f. 189r-194r; església d’: G-81/2, f. 20v, i 
G-81/5, f. 21r; oïdors de comptes eclesiàstics per: 
G-81/1, f. 26v-28v; G-81/2, f. 39r i 41r; G-81/3, f. 
40r-42r; G-81/4, f. 40r-42r, i G-81/5, f. 39r-41r; oï-
dors de comptes de la vegueria de: G-81/1, f. 165r-
166r; G-81/2, f. 306r-308r; G-81/3, f. 307r-309r; 
G-81/4, f. 308r-310r, i G-81/5, f. 307r-309r; sagris-
tans d’: G-81/1, f. 26v; vegueria d’: G-81/1, f. 43r i 
162v, i G-81/2, f. 104r i 193r.

Vacarisses (Vallès Occidental), senyors de: G-81/1, 
f. 94r i 155r.

Vallès, ardiaques del: G-81/1, f. 8v.
Vallespinosa (a Pontils, Conca de Barberà), senyors 

de: G-81/1, f. 140v.
Vallespir, ardiaques de: G-81/5, f. 20r.

Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà), co-
manadors de: G-81/1, f. 4r i 34r; G-81/4, f. 50r,  
i G-81/5, f. 48r i 51r.

Vallgornera (a Peralada, Alt Empordà), senyors de: 
G-81/1, f. 76r.

Valls (Alt Camp), vila de: G-81/2, f. 176r i 259r.
Veciana (Anoia): vegeu Segur.
Vergós (a Cervera, Segarra), senyors de: G-81/1, f. 

44r, 97r i 150v.
Vergós Guerrejat (a Estaràs, Segarra), senyors de: 

G-81/2, f. 116r.
Vernet (Conflent), senyors de: G-81/1, f. 165v.
Vic (Osona): G-81/5, f. 297r; ardiaques i canonges de: 

G-81/2, f. 20r; bisbat de: G-81/1, f. 3r, 4r, 5v, 38v i 
40v; bisbes de: G-81/1, f. 8r; G-81/3, f. 1r i 17r; 
G-81/4, f. 1r, i G-81/5, f. 13r, 18r i 24r; canonges 
de: G-81/1, f. 11v, 29r, 30r, 30v i 31r; G-81/2, f.  
42r, 43r i 44r; G-81/3, f. 23r; G-81/4, f. 43r i 45r, i 
G-81/5, f. 19r, 42r, 43r i 44r; canonges i ardiaques 
de: G-81/1, f. 30v; G-81/4, f. 19r, i G-81/5, f. 19r i 
23r; canonges i ardiaques majors de: G-81/1, f. 
31r, i G-81/5, f. 43r; canonges i sagristans de: 
G-81/1, f. 11v; G-81/3, f. 23r; G-81/4, f. 23r, i 
G-81/5, f. 22r; canonges i sagristans majors de: 
G-81/1, f. 30v; capítol de: G-81/1, f. 29r; ciutadans 
de: G-81/1, f. 267v; ciutat de: G-81/1, f. 114r i 
267v, i G-81/2, f. 509r; diòcesi de: G-81/1, f. 39v; 
diputats de la ciutat de: G-81/4, f. 402r-404r; dipu-
tats eclesiàstics per: G-81/1, f. 11v; G-81/2, f. 22r; 
G-81/3, f. 19r; G-81/4, f. 19r, i G-81/5, f. 19r; dipu-
tats de la vegueria de: G-81/1, f. 90v-93r; G-81/2, f. 
157r-162r; G-81/3, f. 159r-164r; G-81/4, f. 159r-
164r, i G-81/5, f. 156r-161r; església de: G-81/2, f. 
42r i 43r; notaris de: G-81/1, f. 267r; oïdors de 
comptes de la ciutat de: G-81/1, f. 267r i 267v; 
G-81/2, f. 509r i 510r; G-81/3, f. 510r i 511r; 
G-81/4, f. 527r-531r, i G-81/5, f. 508r i 509r; oï-
dors de comptes eclesiàstics per: G-81/1, f. 29r-
31r; G-81/2, f. 42r-44r; G-81/3, f. 43r-45r; G-81/4, 
f. 43r-45r, i G-81/5, f. 42r-44r; oïdors de comptes 
de la vegueria de: G-81/1, f. 154r i 154v; G-81/2, f. 
285r; G-81/3, f. 285r i 286r; G-81/4, f. 286r, i 287r 
i G-81/5, f. 285r i 286r; sagristans majors de: 
G-81/1, f. 11v; vegueria de: G-81/1, f. 92r i 154v, i 
G-81/2, f. 87r i 257r.

Vilabertran (Alt Empordà); canonges i infermers 
de: G-81/1, f. 34r; priors de: G-81/1, f. 36v i 41r.

04 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   639 20/03/15   09:08



640 els llibres de l’ànima de la diputació del general de catalunya (1493-1714)

Vilademàger (a la Llacuna, Anoia), senyors de: 
G-81/1, f. 43r.

Viladrau (Osona): vegeu Sala.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès): G-81/1, f. 

233r; G-81/2, f. 127r, i G-81/5, f. 282r; comana-
dors de: G-81/1, f. 4v, 37r, 37v i 39v, i G-81/2, f. 
52r; diputats de la vegueria de: G-81/1, f. 96r-98v; 
G-81/2, f. 168r-173r; G-81/3, f. 170r-175r; G-81/4, 
f. 170r-175r, i G-81/5, f. 168r-173r; diputats de la 
vila de: G-81/4, f. 410r; oïdors de comptes de la ve-
gueria de: G-81/1, f. 158v-160v; G-81/2, f. 293r-
297r; G-81/3, f. 294r-298r; G-81/4, f. 295r-299r, i 
G-81/5, f. 294r-298r; oïdor de comptes de la vila 
de: G-81/4, f. 551r; vegueria de: G-81/2, f. 95r, 96r, 
161r, 171r, 257r i 304r.

Vilagrassa (Urgell), senyors de: G-81/2, f. 157r.
Vilallonga de la Salanca (Rosselló), senyors de: 

G-81/1, f. 42r i 81v.
Vilanant (Alt Empordà): Sant Salvador de Co-

quells.
Vilanova de l’Aguda (Noguera): vegeu Ribelles.

Vilanova de Cubelles (a Vilanova i la Geltrú, Gar-
raf), oïdors de comptes de la vila de: G-81/4,  
f. 569r.

Vilanova i la Geltrú (Garraf): vegeu Vilanova de 
Cubelles.

Vilanova de la Muga (a Peralada, Alt Empordà), 
senyors de: G-81/1, f. 77r i 129v.

Vilanova de Meià (Noguera): G-81/1, f. 66r i 128r; 
vegeu també Meià.

Vilarnadal (a Masarac, Alt Empordà), senyors de: 
G-81/1, f. 77v.

Vila-seca (Tarragonès), ardiaques de: G-81/1, f. 7v  
i 12v.

Vilassar (Vilassar de Dalt, Maresme): G-81/1,  
f. 111r, 172v i 235r.

Vimbodí (Conca de Barberà): vegeu Poblet.
Viver i Serrateix (Berguedà): vegeu Serrateix.
Vulpellac (Baix Empordà), senyors de: G-81/1,  

f. 73r.
Xerta (Baix Ebre), vila de: G-81/2, f. 399r.
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VI. Taules de relació entre els cinc llibres

Taula 1

Diputats eclesiàstics

Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Arquebisbe de Tarragona 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe de Barcelona 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe de Lleida 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe de Girona 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe de Tortosa 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe d’Urgell 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe de Vic 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe d’Elna 1r 1r 1v 1r 1r

Bisbe de Solsona 1v 1r 1r

Religiosos

1v 2r 2r 2r 2r

2r 3r 3r 3r 3r

2v 4r 4r 4r 4r

3r 5r 5r 5r 5r

3v 6r 6r 6r 6r

4r 7r 7r 7r 7r

4v 8r 8r 8r 8r

5r 9r 9r 9r 9r

5v 10r 10r 10r 10r

6r 11r 11r 11r 11r

6v 12r 12r 12r 12r

Capítol de Tarragona
7r 13r 13r 13r 13r 243

7v 14r

243. En aquest cas rep el nom de «Diputats capitulars fixos».
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Capítol de Barcelona
8r 15r 14r 14r 14r 244

8v 16r

Capítol de Lleida 9r 17r 15r 15r 15r

Capítol de Girona 9v 18r 16r 16r 16r

Capítol de Tortosa
10r 19r 17r 17r 17r

10v 20r

Capítol d’Urgell 11r 21r 18r 18r 18r

Capítol de Vic 11v 22r 19r 19r 19r

Capítol d’Elna 12r 23r 20r 20r 20r

Capítol de Solsona 21r 21r

Capitulars volants
21r 22r 22r

22r 23r 23r

23r 24r 24r

Taula 2

Oïdors eclesiàstics
Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Capítol de Tarragona

12v 24r 24r 25r 25r
13r 25r 25r 26r 26r
13v 26r 26r 27r 27r
14r
14v

Capítol de Barcelona

15r
15v 27r 27r 28r 28r
16r 28r 28r 29r 29r
16v 29r 29r 30r 30r
17r
17v
18r

Capítol de Lleida

18v 30r 30r 31r 31r
19r 31r 31r 32r 32r
19v 32r 32r 33r 33r
20r
20v

Capítol de Girona

21r 33r 33r 34r 34r
21v 34r 34r 35r 35r
22r 35r 35r 36r 36r
22v
23r

244. Es dedueix que es refereix al capítol barceloní, encara que l’original no ho especifica.

05 AL LLIBRE  D'ANIMA.indd   642 20/03/15   09:10



 taules de relació entre els cinc llibres 643

Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Capítol de Tortosa

23v 36r 36r 37r 37r
24r 37r 37r 38r 38r

24v 38r 38r 39r 39r
25r
25v
26r

Capítol d’Urgell

26v 39r 39r 40r 40r
27r 41r 40r 41r 41r
27v 41r 42r 42r
28r
28v

Capítol de Vic

29r 42r 42r 43r 43r
29v 43r 43r 44r 44r
30r 44r 44r 45r 45r
30v
31r

Capítol d’Elna

31v 45r 45r 46r 46r
32r 46r 46r 47r 47r
32v 47r 47r 48r 48r
33r
33v

Capítol de Solsona 49r 49r

Religiosos

34r 48r 48r 50r 50r
34v 49r 49r 51r 51r
35r 50r 50r 52r 52r
35v 51r 51r 53r 53r
36r 52r 52r 54r 54r
36v 53r 53r 55r 55r
37r 54r 54r 56r 56r
37v 55r 55r 57r 57r
38r 56r 56r 58r 58r
38v 57r 57r 59r 59r
39r 58r 58r 60r 60r
39v 59r 59r 61r 61r
40r
40v
41r
41v
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Taula 3
Diputats militars

Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Barcelona

42r 60r 60r 62r 62r

42v 61r 61r 63r 63r

43r 62r 62r 64r 64r

43v 63r 63r 65r 65r

44r 64r 64r 66r 66r

44v 65r 65r 67r 67r

45r 66r 66r 68r 68r

45v 67r 67r 69r 69r

46r 68r 68r 70r 70r

46v 69r 69r 71r 71r

47r 70r 69r bis 72r 72r

47v 71r 70r 73r 73r

48r 72r 71r 74r 74r

48v 73r 72r 75r 75r

49r 74r 73r 76r 76r

49v 75r 74r 77r 77r

50r 76r 75r 78r 78r

50v 77r 76r 79r 79r

51r 78r 77r 80r 80r

51v 79r 78r 81r 81r

52r 80r 79r 82r 82r

52v 81r 80r 83r 83r

53r 82r 81r 84r 84r

53v 83r 82r 85r 85r

54r 84r 83r 86r 86r

54v 85r 84r 87r 87r

55r 86r 85r 88r 88r

55v 87r 86r 89r 89r

56r 88r 87r 90r 90r

56v 89r 88r 91r 91r

57r 90r 89r 92r 92r

57v 91r 90r 93r 93r

58r 92r 91r 94r 94r

58v 93r 92r 95r 95r

59r 94r 93r 96r 96r

59v 95r 94r 97r 97r

60r 96r 95r 98r 98r

60v 97r 96r 99r 99r

61r 98r 97r 100r 100r

61v 99r 98r 101r 101r

62r 100r 99r 102r 102r

62v 101r 100r 103r 103r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Lleida / 
Sotsvegueria de Pallars

63v 102r 101r 104r 104r

64r 103r 102r 105r 105r

64v 104r 103r 106r 106r

65r 105r 104r 107r 107r

65v 106r 105r 108r 108r

66r 107r 106r 109r 109r

66v 108r 107r 110r 110r

67r 109r 108r 111r 111r

67v 110r 109r 112r 112r

68r 111r 110r 113r 113r

Sotsvegueria de Pallars245 68v 112r 111r 114r 114r

69r 113r 112r 115r 115r

Vegueria de Girona / 
Sotsvegueria de Besalú

69v 114r 113r 116r 116r

70r 115r 114r 117r 117r

70v 116r 115r 118r 118r

71r 117r 116r 119r 119r

71v 118r 117r 120r 120r

72r 119r 118r 121r 121r

72v 120r 119r 122r 122r

73r 121r 120r 123r 123r

73v 122r 121r 124r 124r

74r 123r 122r 125r 125r

Sotsvegueria de Besalú246

74v 124r 123r 126r 126r

75r 125r 124r 127r 127r

75v 126r 125r 128r 128r

76r 127r 126r 129r 129r

76v 128r 127r 130r 130r

77r 129r 128r 131r 131r

77v 130r 129r 132r 132r

Vegueria de Tortosa
78r 131r 130r 133r 133r

132r 131r 134r 134r

245. A partir del volum G-81/2 els folis abans reservats als insaculats per la sotsvegueria de Pallars apareixen compartits, 
com els anteriors, amb els representants de la vegueria de Lleida.

246. El mateix pel que fa al repartiment d’insaculats procedents de la sotsvegueria de Besalú i la vegueria de Girona.
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Perpinyà

78v 133r 132r 135r 135r

79r 134r 133r 136r 136r

79v 135r 134r 137r 137r

80r 136r 135r 138r 138r

80v 137r 136r 139r 139r

81r 138r 137r 140r 140r

81v 139r 138r 141r 141r

82r 140r 139r 142r 142r

82v 141r 140r 143r 143r

83r 142r 141r 144r 144r

Vegueria de Tarragona
83v 143r 142r 145r 145r

84r 144r 143r 146r 146r

Vegueria de Cervera

84v 145r 144r 147r 147r

85r 146r 145r 148r 148r

85v 147r 146r 149r 149r

86r 148r 147r 150r 150r

86v 149r 148r 151r 151r

87r 150r 149r 152r 152r

87v 151r 150r 153r 153r

88r 152r 151r 154r 154r

88v 153r 152r 155r 155r

89r 154r 153r 156r 156r

89v 155r 154r 157r 157r

90r 156r 155r 158r 158r

Vegueria de Vic

90v 157r 156r 159r 159r

91r 158r 157r 160r 160r

91v 159r 158r 161r 161r

92r 160r 159r 162r 162r

92v 161r 160r 163r 163r

93r 162r 161r 164r 164r

Vegueria de Manresa

93v 164r 162r 165r 165r

94r 165r 164r 166r 166r

94v 166r 165r 167r 167r

95r 167r 166r 168r 168r

Vegueria de Puigcerdà 95v 167r 169r 169r

Vegueria de Vilafranca del Penedès

96r 168r 168r 170r 170r

96v 169r 169r 171r 171r

97r 170r 170r 172r 172r

97v 171r 171r 173r 173r

98r 172r 172r 174r 174r

98v 173r 173r 175r 175r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Montblanc

99r 174r 174r 176r 176r

99v 175r 175r 177r 177r

100r 176r 176r 178r 178r

100v 177r 177r 179r 179r

Vegueria de Balaguer

101r 178r 178r 180r 180r

101v 179r 179r 181r 181r

102r 180r 180r 182r 182r

102v 181r 181r 183r 183r

Vegueria de Tàrrega

103r 182r 182r 184r 183 bis
103v 183r 183r 185r 184r

104r 184r 184r 186r 185r

104v 185r 185r 187r 186r

105r 186r 186r 188r 187r

105v 187r 187r 189r 188r

106r 188r 188r 190r 189r

Vegueria d’Urgell

106v 189r 189r 191r 190r

107r 190r 190r 192r 191r

107v 191r 191r 193r 192r

108r 192r 192r 194r 193r

108v 193r 193r 195r 194r

109r 194r 194r 196r 195r

Vegueria de Camprodon
109v 195r 195r 197r 196r

110r 196r 196r 198r 197r

Taula 4
Oïdors militars

Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Barcelona

110v 197r 197r 199r 198r

111r 198r 198r 200r 199r

111v 199r 199r 201r 200r

112r 200r 200r 202r 201r

112v 201r 201r 203r 202r

113r 202r 202r 204r 203r

113v 203r 203r 205r 204r

114r 204r 204r 206r 205r

114v 205r 205r 207r 206r

115r 206r 206r 208r 207r

115v 207r 207r 209r 208r

116r 208r 208r 210r 209r

116v 209r 209r 211r 210r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Barcelona

117r 210r 210r 212r 211r

117v 211r 211r 213r 212r

118r 212r 212r 214r 213r

118v 213r 213r 215r 214r

119r 214r 214r 216r 215r

119v 215r 215r 217r 216r

120r 216r 216r 218r 217r

120v 217r 217r 219r 218r

121r 218r 218r 220r 219r

121v 219r 219r 221r 220r

122r 220r 220r 222r 221r

122v 221r 221r 223r 222r

123r 222r 222r 224r 223r

123v 223r 223r 225r 224r

124r 224r 224r 226r 225r

124v 225r 225r 227r 226r

125r 226r 226r 228r 227r

125v 227r 227r 229r 228r

126r 228r 228r 230r 229r

126v 229r 229r 231r 230r

127r 230r 230r 232r 231r

Vegueria de Lleida / 
Sotsvegueria de Pallars

127v 231r 231r 233r 232r

128r 232r 232r 234r 233r

128v 233r 233r 235r 234r

129r 234r 234r 236r 235r

Vegueria de Girona / 
Sotsvegueria de Besalú

129v 235r 235r 237r 236r

130r 236r 236r 238r 237r

130v 237r 237r 239r 238r

131r 238r 238r 240r 239r

131v 239r 239r 241r 240r

132r 240r 240r 242r 241r

132v 241r 241r 243r 242r

Sotsvegueria de Besalú

133r 242r 242r 244r 243r

133v 243r 243r 245r 244r

134r 244r 244r 246r 245r

134v 245r 245r 247r 246r

135r 246r 246r 248r 247r

135v 247r 247r 249r 248r

136r 248r 248r 250r 249r

136v 249r 249r 251r 250r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Perpinyà

137r 250r 250r 252r 251r

137v 251r 251r 253r 252r

138r 252r 252r 254r 253r

138v 253r 253r 255r 254r

139r 254r 254r 256r 255r

139v 255r 255r 257r 256r

Vegueria de Tarragona

140r 256r 256r 258r 257r

140v 257r 257r 259r 258r

141r 258r 258r 260r 259r

141v 259r 259r 261r 260r

142r 260r 260r 262r 261r

Vegueria de Cervera

142v 261r 261r 263r 262r

143r 262r 262r 264r 263r

143v 263r 263r 265r 264r

144r 264r 264r 266r 265r

144v 265r 265r 267r 266r

145r 266r 266r 268r 267r

145v 267r 267r 269r 268r

146r 268r 268r 270r 269r

146v 269r 269r 271r 270r

147r 270r 270r 272r 271r

147v 271r 273r 272r

148r 272r 272r 274r 273r

148v 273r 273r 275r 274r

149r 274r 274r 276r 275r

149v 275r 275r 277r 276r

150r 276r 276r 278r 277r

150v 277r 277r 279r 278r

151r 278r 278r 280r 279r

151v 279r 279r 281r 280r

152r 280r 280r 282r 281r

152v 281r 281r 283r 282r

153r 282r 282r 284r 283r

153v 283r 283r 285r 284r

284r 284r

Vegueria de Vic
154r 285r 285r 286r 285r

154v 286r 287r 286r

Vegueria de Manresa

155r 286r 287r 288r 287r

155v 287r 288r 289r 288r

156r 288r 289r 290r 289r

156v 289r 290r 291r 290r

157r 290r 291r 292r 291r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vegueria de Puigcerdà
157v 291r 292r 293r 292r

158r 292r 293r 294r 293r

Vegueria de Vilafranca del Penedès

158v 293r 294r 295r 294r

159r 294r 295r 296r 295r

159v 295r 296r 297r 296r

160r 296r 297r 298r 297r

160v 297r 298r 299r 298r

Vegueria de Montblanc
161r 298r 299r 300r 299r

161v 299r 300r 301r 300r

162r 300r 301r 302r 301r

Vegueria de Balaguer

162v 301r 302r 303r 302r

163r 302r 303r 304r 303r

163v 303r 304r 305r 304r

164r

Vegueria de Tàrrega
164v 304r 305r 306r 305r

305r 306r 307r 306r

Vegueria d’Urgell
165r 306r 307r 308r 307r

165v 307r 308r 309r 308r

166r 308r 309r 310r 309r

Vegueria de Camprodon 166v 309r 310r 311r 310r

Taula 5
Diputats reials

Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Ciutat de Barcelona

167v 310r 311r 312r 311r

168r 311r 312r 313r 312r

168v 312r 313r 314r 313r

169r 313r 314r 315r 314r

169v 314r 315r 316r 315r

170r 315r 316r 317r 316r

170v 316r 317r 318r 317r

171r 317r 318r 319r 318r

171v 318r 319r 320r 319r

172r 319r 320r 321r 320r

172v 320r 321r 322r 321r

173r 321r 322r 323r 322r

173v 322r 323r 324r 323r

174r 323r 324r 325r 324r

174v 324r 325r 326r 325r

175r 325r 326r 327r 326r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Ciutat de Barcelona

175v 326r 327r 328r 327r

176r 327r 328r 329r 328r

176v 328r 329r 330r 329r

177r 329r 330r 331r 330r

177v 330r 331r 332r 331r

178r 331r 332r 333r 332r

178v 332r 333r 334r 333r

179r 333r 334r 335r 334r

179v 334r 335r 336r 335r

180r 335r 336r 337r 336r

180v 336r 337r 338r 337r

181r 337r 338r 339r 338r

181v 338r 339r 340r 339r

182r 339r 340r 341r 340r

182v 340r 341r 342r 341r

183r 341r 342r 343r 342r

183v 342r 343r 344r 343r

184r 343r 344r 345r 344r

184v 344r 345r 346r 345r

185r 345r 346r 347r 346r

185v 346r 347r 348r 347r

186r 347r 348r 349r 348r

186v 348r 349r 350r 349r

Ciutat de Lleida

187r 349r 350r 351r 350r

187v 350r 351r 352r 351r

188r 351r 352r 353r 352r

188v 352r 353r 354r 353r

189r 353r 354r 355r 354r

189v 354r 355r 356r 355r

190r 355r 356r 357r 356r

Ciutat de Girona

190v 356r 357r 358r 357r

191r 357r 358r 359r 358r

191v 358r 359r 360r 359r

192r 359r 359r bis 361r 360r

192v 360r 360r 362r 361r

193r 361r 361r 363r 362r

193v 362r 362r 364r 363r

194r 363r 363r 365r 364r

194v 364r 364r 366r 365r

195r 365r 365r 367r 366r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vila de Perpinyà

195v 366r 366r 368r 367r

196r 367r 367r 369r 368r

196v 368r 368r 370r 369r

197r 369r 368r bis 371r 370r

197v 370r 369r 372r 371r

198r 371r 370r 373r 372r

198v 372r 371r 374r 373r

199r 373r 372r 375r 374r

199v 374r 373r 376r 375r

200r 375r 374r 377r 376r

200v 376r 375r 378r 377r

201r 377r 376r 379r 378r

201v 378r 377r 380r 379r

202r 379r 378r 381r 380r

202v 380r 379r 382r 381r

203r 381r 380r 383r 382r

203v 382r 381r 384r 383r

204r 383r 382r 385r 384r

204v 384r 383r 386r 385r

205r 385r 384r 387r 386r

205v 386r 385r 388r 387r

206r 387r 386r 389r 388r

Ciutat de Tortosa

206v 388r 387r 390r 389r

207r 389r 388r 391r 390r

207v 390r 389r 392r 391r

208r 391r 390r 393r 392r

208v 392r 391r 394r 393r

209r 393r 392r 395r 394r

209v 394r 393r 396r 395r

210r 395r 394r 397r 396r

210v 396r 395r 398r 397r

211r 397r 396r 399r 398r

211v 398r 397r 400r 399r

212r 399r 398r 401r 400r

Ciutat de Vic
402r

403r

404r

Ciutat de Balaguer 405r

Ciutat de Manresa
406r

407r

Vila de Cervera 408r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vila de Puigcerdà 409r

Vila de Vilafranca del Penedès 410r

Vila de Tàrrega 411r

Vila de Camprodon 412r

Taula 6
Oïdors reials

Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Ciutat de Barcelona

212v 400r 399r 413r 401r

213r 401r 400r 414r 402r

213v 402r 401r 415r 403r

214r 403r 402r 416r 404r

214v 404r 403r 417r 405r

215r 405r 404r 418r 406r

215v 406r 405r 419r 407r

216r 407r 406r 420r 408r

216v 408r 407r 421r 409r

217r 409r 408r 422r 410r

217v 410r 409r 423r 411r

218r 411r 410r 424r 412r

218v 412r 411r 425r 413r

219r 413r 412r 426r 414r

219v 414r 413r 427r 415r

220r 415r 414r 428r 416r

220v 416r 415r 429r 417r

221r 417r 416r 430r 418r

221v 418r 417r 431r 419r

222r 419r 418r 432r 420r

222v 420r 419r 433r 421r

223r 421r 420r 434r 422r

223v 422r 421r 435r 423r

224r 423r 422r 436r 424r

224v 424r 423r 437r 425r

225r 425r 424r 438r 426r

225v 426r 425r 439r 427r

226r 427r 426r 440r 428r

226v 428r 427r 441r 429r

227r 429r 428r 442r 430r

227v 430r 429r 443r 431r

228r 431r 430r 444r 432r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Ciutat de Barcelona

228v 432r 431r 445r 433r

229r 433r 432r 446r 434r

229v 434r 433r 447r 435r

230r 435r 434r 448r 436r

230v 436r 435r 449r 437r

231r 437r 436r 450r 438r

231v 438r 437r 451r 439r

232r 439r 438r 452r 440r

232v 440r 439r 453r 441r

233r 441r 440r 454r 442r

233v 442r 441r 455r 443r

234r 443r 442r 456r 444r

234v 444r 443r 457r 445r

235r 445r 444r 458r 446r

Ciutat de Lleida

235v 446r 445r 459r 447r

236r 447r 446r 460r 448r

236v 448r 447r 461r 449r

237r 449r 448r 462r 450r

237v 450r 449r 463r 451r

238r 451r 450r 464r 452r

238v 452r 451r 465r 453r

239r 453r 452r 466r 454r

239v 454r 453r 467r 455r

240r 455r 454r 468r 456r

240v 456r 455r 469r 457r

470r

471r

Ciutat de Girona

241r 457r 456r 472r 458r

241v 458r 457r 473r 459r

242r 459r 458r 474r 460r

242v 460r 459r 475r 461r

243r 461r 460r 476r 462r

243v 462r 461r 477r 463r

244r 463r 462r 478r 464r

244v 464r 463r 479r 465r

245r 465r 464r 480r 466r

245v 466r 465r 481r 467r

246r 467r 466r 482r 468r

246v 468r 467r 483r 469r

247r 469r 468r 484r 470r

247v 470r 469r 485r 471r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Ciutat de Girona

248r 471r 470r 486r 472r

248v 472r 471r 247 487r 473r

249r 473r [472r] 488r 474r

249v 474r [473r] 489r 475r

250r 475r [474r] 490r 476r

250v 476r [475r] 491r 477r

492r

Vila de Perpinyà

251r 477r [476r] 493r 478r

251v 478r [477r] 494r 479r

252r 479r [478r] 495r 480r

252v 480r [479r] 496r 481r

253r 481r [480r] 497r 482r

253v 482r [481r] 498r 483r

254r 483r [482r] 499r 484r

254v 484r [483r] 500r 485r

255r 485r [484r] 501r 486r

255v 486r [485r] 502r 487r

256r 487r [486r] 503r 488r

256v 488r [487r] 504r 489r

257r 489r [488r] 505r 490r

257v 490r [489r] 506r 491r

258r 491r [490r] 507r 492r

258v 492r [491r] 508r 493r

259r 493r [492r] 509r 494r

259v 494r [493r] 510r 495r

260r 495r [494r] 511r 496r

260v 496r [495r] 512r 497r

261r 497r [496r] 513r 498r

Ciutat de Tortosa

261v 498r [497r] 514r 499r

262r 499r [498r] 515r 500r

262v 500r [499r] 516r 501r

263r 501r [500r] 517r 502r

263v 502r [501r] 518r 503r

264r 503r [502r] 519r 504r

264v 504r [503r] 520r 505r

265r 505r [504r] 521r 506r

265v 506r [505r] 522r 507r

266r 507r [506r] 523r 508r

266v 508r [507r] 524r 509r

525r

526r

247. Els folis originals següents del volum G-81/5 no són numerats.
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Ciutat de Vic

267r 509r [508r] 527r 510r

267v 510r [509r] 528r 511r

529r

530r

531r

Ciutat de Puigcerdà
268r 511r [510r] 532r 512r

268v 512r [511r] 533r 513r

Vila de Cervera

269r 513r [512r] 534r 514r

269v 514r [513r] 535r 515r

536r

537r

Vila de Besalú

270r 515r [514r] 538r 516r

539r

540r

541r

Vila de Torroella de Montgrí
270v 516r [515r] 542r 517r

543r

Ciutat de Manresa

271r 517r [516r] 544r 518r

545r

546r

547r

Ciutat de Balaguer
271v 518r [517r] 548r 519r

549r

550r

Vila de Vilafranca del Penedès 551r

Vila de Tàrrega 552r

Vila de Camprodon 553r

Vila de Berga
554r

555r

Vila de Mataró
556r

557r

Vila de Granollers
558r

559r

Vila de Figueres
560r

561r

Vila d’Agramunt
562r

563r

Vila dels Prats del Rei 564r

Vila de Caldes de Montbui 565r

Vila de Pals 566r

Vila de Santpedor 567r

Vila de Cardedeu 568r
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Candidat G-81/1 G-81/2 G-81/5 G-81-4 G-81/3

Vila de Vilanova de Cubelles 569r

Vila de l’Arboç 570r

Vila de Cruïlles 571r

Vila de Talarn 572r
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1)Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de Catalunya 
(1493-1714)

L’establiment, el 1493, del règim de matrícula (insaculació) en la Generalitat o Diputació 
del General de Catalunya va donar lloc a l’existència dels anomenats llibres de l’ànima, on 
eren inscrites totes aquelles dignitats o persones dels tres estaments (braços eclesiàstic, 
militar i reial) que tenien drets polítics i podien ser «elegides» per a l’exercici dels càrrecs de 
diputats i oïdors segons el sistema de sac i sort i per a un govern triennal de sis consisto- 
rials (tres diputats i tres oïdors, un per cada braç estamental). Les nòmines d’aquests llibres 
són sovint consultades per tal de situar històricament i políticament persones de la nostra 
història i del conjunt territorial català. D’aquesta nòmina, n’eren extrets, de diverses bos-
ses, els qui havien d’exercir les funcions de diputats i oïdors. La nòmina dels insaculats, 
és evident, era molt més extensa que la nòmina dels extrets. La nòmina dels extrets ja és 
coneguda. Aquest volum va més enllà i conté l’edició d’aquests llibres, és a dir, l’edició de 
la matrícula dels insaculats entre 1493 i 1714, data en la qual el Borbó liquidà el sistema 
institucional català. Disposar d’aquesta matrícula, en la qual figuren els extrets i els qui 
mai no ho foren, pot ser de gran utilitat per a la historiografia catalana, per tal de situar 
no sols el sistema de poder català, sinó també les persones i famílies que hi arribaven i que 
eren en el poder tant si la sort les afavoria com si no, i això, en un llarg període cronològic. 
Aquest volum permet la consulta de la nòmina en termes cronològics, tal com la tro-
bem en els llibres de l’ànima. El segon volum permet la consulta en termes alfabètics de 
cognoms i de llocs. Una introducció també informa sobre aquest sistema electoral històric 
i el seu trajecte i avatars en la història electoral de la Generalitat.
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