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ARXIU MUNICIPAL I ARXIU COMTAL
El retorn, en temps ben recent,de la major part del fons existent a

l'arxiu municipal de Castelló d'Empúries abans de la darrera guerra civil
(1936-39) i la troballa casual d'un inventari del mencionat arxiu, de
mitjans de la centúria divuitena, han representat, per la nostra vila, dos
esdeveniments culturals d'una importància que no cal ponderar.

És obvi que no s'ha de confondre l'Arxiu municipal amb el comtal.
D'aquest darrer la primera cita històrica que posseïm és de l'any 1029,
en que el comte Ponç mana recollir i ordenar els seus documents en el
castell de Quermançò. Ara bé, si tenim present que els comtes tingueren,
durant segles, residència a Castelló, és lògic pensar que en un moment
donat -no sabem quant- l'arxiu comtal es traslladà a aquella població. La
primera notícia de que disposem, segons l'actual arxiver de l'Arxiu Ducal
de Medinaceli"), Sr. Antonio Sã.nchez, és del segle XIV, concretament de
1368 i ens informa que es trobava situat en el mateix edifici de la Cort del
comtat(2), essent dirigit per un dels notaris de la notaria d'En Bofill, que
depenia dels comtes(3).

Aquest arxiu comtal, des de Castelló passà a Arbeca, l'any 1623, i que
el material transportat seria molt important, ho prova el fet de que es
varen necessitar vàries carretes de bous per fer dit trasllat(4).

L'entroncament de la casa d'Empúries amb altres cases nobiliàries
de Catalunya i de la resta d'Espanya, amb la consegüent absència dels
comtes del territori emporità, des de finals de l'edat mitjana, donà lloc, al
mateix temps que a un constant augment de la documentació, per
incorporació de fons procedents de les diferents cases nobiliàries unides
a la d'Empúries (Sogorb, Cardona, Prades, Medinaceli, Feria, Montcada,
Aitona, etc.), al trasllat de l'arxiu comtal a diferents llocs de la Península
fins acabar situant-se a Sevilla, a l'anomenada Casa de Pilatos, on es
troba actualment.

Aquest arxiu de Medinaceli o de la Casa de Pilatos és un dels
arxius privats més importants que es coneixen, doncs comprèn uns
4.300 lligalls amb un total de més de 250.000 documents, que fan
referència a gairebé tot Espanya. Dels dits lligalls n'hi ha 124, amb
uns 13.000 documents, que corresponen a la casa d'Empúries pròpiament
dita, però no hem d'oblidar que a aquests cal afegir-hi tots aquells altres
que no essent classificats de manera directa com de la casa d'Empúries,
de fet es refereixen a les nostres terres: per exemple, les cartes que la
Universitat de Castelló envià, a mitjans del segle XVI, a Sogorb, al duc
d'aquest nom que, al mateix temps, era comte d'Empúries, i que es troben
no a la secció d'Empúries sinó en la de Sogorb.

No cal ponderar, pel millor coneixement de la nostra història
local, la necessitat de disposar d'una «regesta» o catàleg descriptiu
de cada un dels documents inclosos en aquests fons emporitans.
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L'ARRIU MUNICIPAL

Disposem de poques notícies de l'Arxiu municipal de Castelló. Hem
de suposar que s'iniciaria amb la carta pobla que els comtes atorgarien
a la vila, probablement a finals del segle XII o principis del XIII i s'aniria
engruixint a mesura que els mateixos comtes completaven amb nous
privilegis la mencionada carta. A aquesta documentació d'origen comtal
no tardaria a afegir-s'hi la procedent de l'activitat administrativa del
municipi castelloní que, a partir del segle XIII, i sobretot, durant els segles
XIV i XV esdevé, després de Girona i Perpinyà, el més important del
nord-est català.

Que en la Baixa Edat Mitjana el nostre arxiu municipal debia ésser
important, ens ho demostren la gran quantitat de llibres i documents de
tota mena d'aquesta època, mencionats en l'inventari objecte del present
estudi. A més, caldria afegir-hi encara, alguns libres d'actes i de comptes
municipals -els anomenats llibres de «Claveria»- que es troben avui a
l'Arxiu Històric Provincial de Girona, No sabem on es guardava tota
aquesta documentació, almenys fins la construcció, al segle XV, de la casa
de la Llotja; hem de suposar que des d'aquest moment l'arxiu es situaria
en la que, apart altres usos, hauria d'ésser la casa del Comú o de la
Universitat. Aquí és on resideix l'arxiu que inventaria el notari Anglada
a mitjans del segle XVIII i aquí és on a través de les vicissituds pròpies de
la nostra historia, ha romàs fins fa ben poc: és a dir, fins el seu recent
trasllat ça l'actual ajuntament, en l'antic edifici del convent de Sant
Domènec.

DE L'ARRIU DE L'INVENTARI A L'ARRIU ACTUAL

A.- L'ARXIU FINS LA DARRERA GUERRA CIVIL (1936-1939)
L'inventari que reproduïm, portat a cap pel notari castelloní

secretari de l'Ajuntament, Domingo Anglada, l'any 1765, ens ofereix una
visió molt completa del que seria el nostre arxiu municipal en un dels
moments de més estabilitat i prosperitat que ha passat la nostra vila.
A més, si tenim en compte la importància creixent de la burocràcia així
com la grafomania propia del segle divuitè, hem de creure que la matèria
d'aquest arxiu de mitjans de segle, s'aniria incrementant en el transcurs
de la centúria, fins donar lloc a un servei de l'administració local que,
pel seu contingut i el lloc material que ocupava, així com pel paper que
exercia en una població excessivament burocratitzada on, a més, els
tiquis-miquis de prelacions honorífiques i els plets estaven a l'ordre del
dia, seria de consulta freqüent.

Malhauradament, d'aquest gran arxiu avui en resta poca cosa. Què va
passar? Com succeí la desaparició de la major part dels seus fons? Quan
tingué lloc aquest esdeveniment? Dos fets hem de contemplar per
acostar-nos a la resolució d'aquelles preguntes:

a) El primer és un cop d'ull a les vicissituds històriques passades per
la nostra vila des de la confecció de l'inventari fins a començament del
darrer terç del segle passat, en que comencem a tenir testimonis altra
vegada de l'existència i de l'estat de l'arxiu.
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En aquest període de cent anys, Castelló, com sabem, passà per
moments molt difícils: la «Guerra Gran», o primera invasió francesa de les
fanàtiques tropes de la Convenció (1794-1795), la gairebé immediata
«Guerra del francès» o de la Independència (1808-1814) més endavant,
les guerres carlines, especialment la tercera, amb el conegut «Foc de
Castelló» (1874), on és lluità dins la vila, en alguns llocs casa per casa.

A. aquests fets, tràgics per la població, se n'hi poden haver afegit
d'altres que haurien pogut afectar l'arxiu, com el foc, obres a la Llotja
o, simplement «neteges» de paper vell a que tan aficionats estaven els
nostres avantpassats; però no en tenim notícia.

b) El segon és que, a finals del segle passat i a principis de l'actual,
quan dos insignes patricis de la historiografia empordanesa -Pella
Forgas i Montsalvatge- passen pel nostre arxiu, aquest havia estat ja
expoliat. I ens porta a aquesta afirmació la constatació que ambdós,
que deurien haver estat molt interessats en consultar, anotar i
transcriure documents de la història castellonina, amb prou feines citen
unes poques fonts, que són les que encara avui ens resten. Això no tindria
explicació si haguessin pogut disposar de l'abundant documentació que
menciona l'Inventari de 1765.

Pella i Forgas visita Castelló abans de 1883, data de la publicació de
la seva «Historia del Ampurdàn», i pel que anota en aquest llibre, ho fa no
a corre-cuita sinó de manera precisa i detallada. Revisa l'arxiu, admira
els principals monuments castellonins, s'entrevista amb gent culta, com
el rector, «mi buen amigo el Rdo. José Mer i Puig, a quién debo algunas
interesantes noticias», i inclús va a veure les runes del pont més vell, el
del «pas de Sant Pere»(5) . Malgrat això, en la seva obra, en parlar de
Castelló, i referint-se a la documentació que ell consulta a la vila, sols cita
la (Rúbrica dels privilegis...», el «Llibre n? 3 de la obra de la esglesia» i un
«Libro de acuerdos», de finals del segle XVII i principis del Tots tres
llibres es troben avui a Castelló, dos a l'arxiu municipal i un a l'arxiu
parroquial; hem d'arribar, doncs, a la conclusió, que als arxius de dita
vila no hi havia gaire res més del que hi queda avui.

Quelcom més explicit, en quant a fonts utilitzades, és Francesc
Montsalvatge i Fosas, que visità la nostra vila a finals de la primera
dècada o a principis de la segona del segle actual, sobretot en vistes a
l'elaboració del seu darrer llibre, aparegut l'any 1917, «Los condes de
Ampurias vindicados». Montsalvatge, que en una nota a peu de pàgina
dóna les gràcies al llavors alcalde, Sr. Narcís Casademont «por haber
puesto el archivo municipal a mi disposición y colmàndome de todas las
atenciones imaginables» (7) , cita els següents documents consultats:

a) El de privilegis». Creiem que aquesta citació fa referència
més que a la «Rubrica... de privilegis» que ja havia consultat abans Pella
i Forgas, a la còpia o extracte d'alguns dels documents del mencionat
«Llibre» o llibres, que conté el volum 234 de la col•lecció Baluze de la
Biblioteca Nacional de Paris, procedent dels papers de Jeroni Pujadas(8).
Això no vol dir que Montsalvatge no hagués consultat i manejat també la
(Rubrica» per la confecció de ,(Los Condes de Ampurias vindicados».

b) El «Libro de conclusiones de la villa de Castelló desde 1515 a 1546»
que gairebé segur és el «Lib e r consiliorum el aliorum actum...inceptus
Anno dny. millessimo quingentesimo tricesimo quynto»(9).
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c) Un llibre de 1787
d) Un »Llibre de la Confraria de Sant Aloy de Castelló de Ampurias»,

que no indica on es troba si a l'arxiu municipal o en algun altre lloc.
Apart d'aquesta documentació que ell consulta a Castelló, cita

nombrosos llibres i documents de la seva propietat particular («de mi
colección») que fan refència a la nostra vila, entre ells un manuscrit de
Ramon Passolas, titolat: »Recuerdos históricos de la antigua ciudad y
condes de Ampurias»(1°).

Un tercer investigador, aquest castelloní, Andreu Bassas, que visita
l'Arxiu municipal pels mateixos anys que ho fa Montsalvatge per la
confecció del seu treball sobre »Els privilegis de Castelló i del Comtat
d'Empúries»(11) , tampoc no ens descobreix documentació que no cone-
guem, limitant-se a citar el »Llibre de la xivella i dels botons», que dóna
com a desaparegut" El treball consisteix en la transcripció i estudi de la
»Rúbrica», existent en el mencionat Arxiu municipal; cal anotar, però, que
en els comentaris a les diferents rúbriques o enunciats dels privilegis,
algunes vegades s'hi afegeix l'observació: »...la qual cosa consta en els
arxius de la vila», o bé »...segons documents de l'Arxiu que he
consultat...»(13) . Una anotació a tenir en compte és la que fa sobre »...els
manuscrits que posseeixo de D. Ramon Passolas, metge castelloní vers
l'any 1860...»(14); aquest Passolas és el mateix personatge que cita
Montsalvatge, si bé no sabem si els dos historiadors fan ús dels mateixos
manuscrits(").

En resum: si exceptuem el »Llibre de la Confraria de Sant Aloy», que
esmenta Montsalvatge, els altres manuscrits citats pels tres investi-
gadors es troben encara avui a l'Arxiu. En quant a l'aInventari» de 1765,
cap dels tres el menciona; seria perquè no el consideraven una font
directa per llurs treballs o perque no es trobava a l'Arxiu?

Ens sembla més plausible la segona hipòtesi, doncs és poc
versemblant que, d'haver-lo pogut consultar, no s'haguessin adonat del
seu interès, si més no per comparar la riquesa dels fons catalogats amb
la pobresa dels que pogueren utilitzar. Per altra banda, en el cas
d'Andreu Bassas, creiem que d'haver-lo conegut l'hagués fet servir
com a font per estudiar el privilegis de la »Rúbrica», doncs, com es pot
veure en el text que reproduïm més endavant, molts d'aquells es troben
catalogats en l'«Inventari».

Malgrat aquestes raons, les estranyes circumstàncies del seu retroba-
ment recent, com veuren, ens tornen a plantejar el problema de la seva
possible presència a l'Arxiu municipal fins la guerra civil de 1936-39.

B.– LA GUERRA CIVIL DE 1936-39 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

En els anys anteriors a la darrera guerra civil i durant la mateixa,
l'Ajuntament de Castelló es trobava estatjat en l'antiga Llotja, com hi
havia estat des de temps immemorial.

L'edifici en aquells anys, estava format per tres compartiments:
a) l'antiga llotja propiament dita o gran sala gòtica, dividida, per un sostre
sobreposat, en dues plantes, la de baix o entrada, i la de dalt, que servia
per a sala de sessions; b) la peça del costat oest, tocant a can Fontclara,
ampliació posterior, formada també per dues plantes que es comunicaven
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amb les anteriors; la de baix es feia servir per jutjat de pau durant cert
temps, per escola de música; la de dalt, per secretaria; c) la part del
darrera comprenia un pati o cel-obert i uns departaments que s'aprofita-
ven per a diferents usos, com cambra de mals endreços, vivenda de
l'agutzil, etc. Sembla que aquí darrera, durant un cert temps, també hi
estigué dipositada documentació municipal, és a dir, s'utilitzà com arxiu o
annexe de 1'arxiu(16).

Durant la guerra civil, fou incautada la gran casa senyorial Pastell,
situada al costat est de l'ajuntament, s'obrí una porta de comunicació
entre els dos edificis i s'emprà com a extensió de la casa consistorial.

També com a conseqüència de la guerra i la revolució, foren
incautades l'església parroquial i la casa rectoral d'on es sustragueren
tots els fons documentals, que foren transportats a l'ajuntament,
suposem al mateix temps que tot el tresor litúrgic (custòdies, calzes,
creus, ornaments sagrats, etc.).

Els darrers dies de la guerra, quan les tropes nacionalistes avançaven
vers l'Empordà, Castelló sofrí un bombardeig i una de les bombes -de poca
potència- anà a cauré damunt l'edifici de l'ajuntament, travessant el
sòl de la secretaria i estavellant-se a la planta de sota, utilitzada com a
jutjat. Encara recordo, dels primers temps de la postguerra, l'antiga
secretaria, amb un gran forat al centre i els armaris laterals, amb llibres
papers dins, penjant en l'aire.

Què va passar posteriorment que ens expliqui l'existència de la major
part dels vells llibres que restaven a l'arxiu municipal, a l'església
parroquial, on romangueren des de 1939 fins enguany?

Les notícies que donen les persones que encara viuen i podien haver
estat testimonis dels esdeveniments d'aquells dies del final de la guerra
i començaments de la pau" ), no són ni massa segures ni massa
coincidents. Tinguem present que han transcorregut, des d'aquelles
circumstàncies, gairebé cinquanta anys i que bona part dels testimonis
directes ja han desaparegut, mentres als que resten els hi flaqueja la
mèmoria.

De les versions de tots aquests testimonis, junt amb els meus records
personals, he arribat a la següent reconstrucció dels fets que, m'interessa
puntualitzar, no és ni molt menys la definitiva. Potser més endavant
podrem disposar de noves dades que ens permetin una explicació
exacte.

A la fí de la guerra un fet segur és l'existència de la documentació
parroquial a l'ajuntament (almenys els llibres de baptismes, òbits i
matrimonis), on hi restà encara varis dies. Al cap d'un mes o dos, quan
la casa rectoral estigué en condicions d'allotjar el primer rector,
Mn. Pere Xuclà, aquests llibres foren tornats i dipositats a la dita casa.
Mn. Pere no recorda que, junt amb ells se'n tornessin d'altres; però el fet
indiscutible és que pocs anys després, es troben ja a l'església parroquial,
primer a una cambra de l'altar dels Dolors, i posteriorment -traslladats
pel tercer rector des de l'acabament de la guerra, Mn. Salvador Pagès- a
la golfes situades damunt la sagristia; i no solament s'hi troben els llibres
de l'arxiu municipal sinó diferents papers de l'antiga Cort o Cúria comtal.
Com i quan aquesta documentació anà a parar a les dependències
mencionades de l'església parroquial?
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Per a mi, la versió més versemblant és la següent:
Durant la guerra civil tota la documentació eclesiàstica potser

també documentació particular d'alguna casa expoliada- es centralitzà a
l'ajuntament, centre de tota l'activitat política en el transcurs d'aquell
agitat període. Quan caigué la bomba i foradà el pis de la secretaria on
s'albergava sinó tota, almenys part de la documentació municipal, alguns
dels armaris que la contenien(183 s'ensorrà i els llibres i papers guardats
restarien entre les runes. Aquests papers es separarien i s'apilonarien
junt amb els llibres parroquials, probablement a l'annexe casa Pastell, que
serví d'ajuntament durant força temps després de la guerra, fins que, més
tard, quan l'església í la rectoria estigueren en condicions(19) , es
traslladarien a aquests edificis.

No tots els llibres foren traslladats a l'església, doncs quan, durant
els anys cinquanta, vaig haver de consultar-los per escriure el meu treball
sobre el Castelló de l'Antic Règim (20), recordo molt bé que si la major part
es trobaven damunt la sagristia, uns pocs altres els vaig manejar a la
secretaria de l'ajuntament, llavors, com és natural, ja reconstruïda i en
funcions"i on estaven col .locats al mateix armari o libreria que havia
vist sospès a l'aire després del bombardeig.

Apart hem de considerar aquells documents dels arxius parroquial i
municipal que desaparegueren expolíats durant la guerra civil. Amb
seguretat se'n coneixen dos: a) un d'ells, guardat a l'arxiu parroquial, era
un manuscrit sobre història de Castelló i del comtat d'Empúries
del ja mencionat Passolas -probablement un dels llibres citats per
Montsalvatge i Andreu Bassas- que el rector Mn. Joaquim Bonacasa,
sacrificat durant la guerra, m'havia deixat perquè el consultés; malhura-
dament, vaig tornar-lo poc abans d'esclatar el cop militar i no
s'ha trobat més; b) l'altre fou la «Rubrica dels privilegis...», sostret de
l'ajuntament per una persona del bàndol republicà que hagué d'exiliar se
i que posteriorment l'ha tornat.

Sóc plenament conscient que la hípótesi del trasllat de la documen-
tació de l'ajuntament a l'església a causa de la bomba, adoleix d'algunes
mancances, la més evident, que cap de les persones interrogades, que es
trobaven a Castelló els primers dies de la postguerra, recorden aquell
transllat. Però en l'estat actual dels nostres coneixements la crec la més
acceptable.

L'ARXIU MUNICIPAL CASTELLONÍ AVUI: EL SEU CONTINGUT

El present any de 1987 ha estat testimoni de dues notícies positives
referent al nostre Arxiu: una d'elles l'entrega a l'Ajuntament dels fons
municipals guardats a l'església parroquial, gràcies sobretot a la bona
disposició de l'actual rector, Mn. Àngel Sunyer; l'altre la inaguració al nou
edifici consistorial de l'antic convent de Sant Domènec, d'un local destinat
a arxiu, on s'ha disposat tota la documentació antiga de que actualment
es disposa.

Aquesta documentació antiga que tan rica i abundant es manifesta
en l'«Inventari» de 1765, avui ha quedat reduïda al següent contingut:
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LLIBRES:
a) »Rubrica dels privilegis per los Exms. olim sors. comtes de

Empúries concedits a la Universitat y particulars de la vila de Castelló y
dit comtat de Empúries».

b) «Liber Conciliorum et aliorum actuum Universitatis villae Castilio-
nis Empuriarum, inceptus anno a natv. dmj. millessimo quingentessimo
tricesimo quinto» (comprèn de 1535 a 1545).

c) «Liber Conc. et aliorum actuum Unvts. villae Castilionis Empuria-
rum. Initium habuit die XXI mensis mag. MDCLXXXXV (comprèn de 1695
a 1715).

d) de resolucions y altres coses de la Universitat de Castelló
des de 1756 fins 1771»; n?6.

e) Llibre en foli que porta al llom la inscripció: <,any 1795» a llapis,
»1724-1795»; a la coberta es llegeix: »calaix n? 5». Es tracta d'un llibre
registre de nomenaments, actes i altra documentació concernent a
l'Ajuntament de Castelló, que comença l'any 1756 i acaba el 1795.

f)4(Registro de los arios de 1782 hasta 1789 inclusive».
g) 4Registre dels anys de 1799 a 1790 inclusive».
h) ,(Llibre de comptes del Comú dels anys 1779... al de 1801 inclusive».
i) »Llibre del Catastro de la Vila de Castelló de Ampúrias en lo any

1823» (a dins hi ha un plec que conté una imposició contributiva als
habitants i terratinents de Castelló de l'any 1813, durant l'ocupació
francesa).

j) (Cuentas de Propios y Arbitrios de la villa de Castellón de Ampurias
de los arios 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 y 1834».

k) »Registre de Sobreposats y Mostasà: 1796 a 1808».
1) De l'època liberal, és a dir, des del començament del regnat d'Isabel

II (a. 1833) fins avui, els llibres més vells que posseïm són els Llibres de
la Junta municipal, que comencen l'any 1898 i els Llibres d'Actes, que
comencen l'any 1900. Per tant, d'una època moguda i rica en esdeveni-
ments, com fou el segle XIX, s'ha perdut gairebé tota la documentació.

DOCUMENTACIÓ SENSE ENQUADERNAR
(FASCICLES, PLECS, FULLS SOLTS, ETC.)

a) Vint-i-sis lligalls, ordenats i classificats per anys, contenint
documentació, en general, de tipus judicial: processos, diligències, autes,
citacions, plets, declaracions de testimonis, etc.

Correspon a diferents pobles del Comtat d'Empúries i de fora
(Siurana, Pau, Sant Pere Pescador, etc.), sobretot de la batllia de Siurana.
Van des de l'any 1659 a 1853.

b) Un nombre indeterminat de quaderns sense classificar, de tipus
semblant a l'anterior i referents també a documentació judicial,
corresponent a la mateixa època, és a dir, des del segle XVII a mitjans
del XIX.

c) Un nombre indeterminat de bitllets o folis plegats en dos plecs,
alguns dels quals es troben lligats i agrupats, formant vàries sèries. Són
de contingut divers, però en general es tracta de documentació semblant
a l'anterior i de la mateixa època.
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Tota aquesta documentació procedeix de l'antiga Cúria o Cort de
Justícia, espècie de tribunal suprem del comtat d'Empúries, establert a
Castelló.

d) Un grup apart representa la col.lecció de 69 documents (papers
solts, plecs, bitllets; etc.), corresponents als anys 1812-1816, i que
consisteixen generalment en oficis, «pases» militars, requisitòries, estats
de comptes, memorials, cartes, etc.

L'INVENTARI DEL NOTARI I ARXIVER
DOMINGO ANGLADA (1765)

A) CASTELLÓ EN EL TEMPS DE L'INVENTARI
El moment en que es confecciona l'inventari que estem estudiant,

portat a cap pel notari i secretari de la corporació municipal, Domingo
Anglada, es situa dintre una tongada, no massa freqüent en la història,
de pau, tranquil .litat i prosperitat: la segona meitat del segle XVIII fins la
«Guerra Gran».

Del Çastelló d'aquella època, o almenys de part d'aquella època, vaig
escriure, no fa pas massa temps, un article als »Annals de l'Institut
d'Estudis Empordanesos» corresponents als anys 1979-80 (22) ; remeto
al lector que desitgi més detalls al citat treball, doncs aquí no faré
més que descriure a grans trets alguns aspectes de la vila que crec
convenients per emmarcar l'«Inventari».

La nostra vila, pels volts de 1765, amb una població de quasi tres mil
habitants, torna a ésser un nucli important dintre l'Empordà, després del
llarg període de guerres i malvestats que van de la dels Segadors (1640),
a la fí de la de Successió (1714), trista etapa que en alguns moments
l'havia deixat reduïda a una localitat semiabandonada.

Era una vila important, però ja no la més important, com havia estat
durant tants segles, doncs ara quedava sobrepassada per Figueres(23).
Apareixia malgrat això, com una població de prestigi, tant pel volum de les
seves funcions burocràtiques, religioses i culturals, com pel seu passat.
L'economia, orientada ara, sobretot, vers l'explotació dels seus considera-
bles recursos agrícoles i ramaders, impulsats per la dessecació dels
aigualleixos litorals i pels progressos agronòmics (aparició del blat de
moro, cria de bestiar gros, etc.) torna a passar una bona conjuntura.

El casc urbà, refet de les destroces de l'anterior període bèl .lic, és el
tradicional, encerclat per la muralla, ja en part poc conservada, i
estenent-se en barris i aixamples, com el de Sant Llàtzer, el de Sant
Marc (actual barri del carrer del Pont), de Sant Domingo, etc. A l'interior,
de les grans baluernes que ens han arribat fins avui, unes ja feia temps
que estaven bastides (església, llotja, etc.), des de la primera etapa
d'esplendor de la Baixa Edat Mitjana; les altres (convent de Sant Domingo,
etc.) es trobaven encara en plena construcció. Pel demés, l'estructura
urbana de carrers i places no era molt diferent de l'actual.

El govern, després de mig segle de la reforma borbònica, estava en
mans d'un Ajuntament dirigit per un »batlle» i sis «regidors» dessignats,
prèvia proposta binària feta per l'Ajuntament cessant, pel comte
d'Empúries. A aquestes autoritats locals calia afegir-hi els cònsols de Mar
i les autoritats comtals (Procurador, Assessor, etc.) que tenien jurisdicció
sobre tot el comtat.
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Un dels trets més destacats d'aquesta època és la importància
creixent de la burocràcia i el papereig -incomparablement menors, de
totes maneres, que els actuals-. El segle XVIII, en efecte, és un moment de
grafomania, d'apuntar-ho tot i de fer-ho tot per escrit; d'aquí, en general
l'abundor de fonts d'aquesta mena. D'aquí també la importància creixent
del nostre arxiu municipal.

B) L'ARXIU MUNICIPAL CASTELLONÍ
SEGONS EL CONTINGUT DE L'«INVENTARI»

Per la gran quantitat de llibres i documents ressenyats en l'Inventari
de Domingo Anglada així com per la vellúria de molts d'ells (n'hi havia
des de principis del segle XIII) i per la qualitat del material estotjat (bona
part de la documentació era en pergamí), l'arxiu municipal castelloní
devia ésser, pels anys anteriors a la «Guerra Gran», un dels més valuosos
del nord-est català. Es situa a la Llotja o ajuntament vell (") , format llavors
probablement només per l'actual gran sala gòtica, que avui fa el paper de
vestíbul; aquí tindrien lloc les reunions dels edils i aquí es trobaria l'arxiu.

Aquell estava constituït per un armari o uns armaris de diferents
calaixos, fins en nombre de dotze; llur contingut era el següent:

a) En el primer calaix o «calaix de n? 1», segons l'«Inventari», hi havia
els tres llibres de privilegis que contenien, gairebé sempre en pergamí, els
privilegis que, en el transcurs del temps, des del segle XIII al XVIII,
s'havien atorgat a la vila pels diferents comtes, reis, etc. El «Llibre primer
dels privilegis» reunia els més antics, concedits pel que l'autor de
l'«Inventari» anomena »Pons Hugo» nom que, de fet, correspon a varis
comtes de la dinastia própia; el més antic data de l'any 1217 i el més
recent de 1307. En conté també varis del segle XVI, un del XVII i un altre
del XVIII, 1725, corresponent al comte Nicolau (1701-1739)

El »Llibre segon...» abarca pergamins del segle XIV, corresponents, els
primers al mencionat »Pons Hugo», i els altres als comtes de la casa reial
(Pere, Ramon Berenguer, Joan, etc.) fins el rei Martí I.

El «Llibre tercer...» finalment, conté els privilegis atorgats durant el
segle XV, des del rei Martí I fins Enric II, duc de Sogorb.

Així mateix hi havia un altre llibre, «molt vell», i també en pergamí »ab
cubertas de fusta... y se tanca ab dos gafets de llautó», on s'agruparen
transcrits els mateixos o altres privilegis.

Dintre el calaix hi havia també un llibre de notes i un altre de les
ordinacions del Mostassà.

b) El calaix n? 2 guardava pergamins, en nombre molt elevat, i fulls en
»paper comú», de tipus molt diferent, el que podríem dir-ne documentació
solta: ordinacions, censals, concòrdies, franqueses, establiments, lluï-
cions, llicències, precaris, cèdul•les, ratificacions, sentències,, súpliques,
testaments, àpoques, vendes, etc. És el calaix que més lloc ocupa dintre
l'«Inventari»

c) Al calaix n? 3 hi havia documentació molt heterogènia des de
«coderns» (quaderns) a processos, concotdíes, sentències, etc., així com
algun llibre o manual, com un »Manual o clavaria de arrendaments» o un
»Llibre de Diffinicions dels comptes aportats dels càrrechs y officis».

d) El calaix n? 4 estava destinat sobretot a llibres de comptes, com els
onze »Manuals o clavaria» (des de 1518 a 1764), els sis «Manual o clavaria
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L'inventari de l'Arxiu Municipal de Castelló, és un manuscrit que té forma de llibre, de 31
per 21'5 cms., i de 92 pàgines. Fou trobat, no fa molt, en una casa de la mencionada vila, en

circumstàncies quelcom insòlites
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de arrendaments» (des de 1541 a 1742) i un ,(1n4 anual dit de la clavaria en
lo qual també trobem... diferents arrendaments de la Universitat...».
També s'hi troba un »Llibre de conclusions de la Unitat.». (1404-1408).

e) El calaix n? 5, com l'anterior, sols conté llibres, si bé els d'aquí
pertanyien al Consolat de Mar (set llibres o «Registres»), registres de
cartes i respostes (dos), registres de Sobreposats i Mostassà (quatre),
registres o manuals de resolucions de la Unitat. (cinc), registre de les
crides dels mercats de la vila (un) i registres de causes verbals (un).

f) El calaix n? 6 es destina al que avui en diríem llibres d'actes de
l'Ajuntament, especialment els anteriors al segle XVIII. Així s'inscriuen
quinze «Llibres de Conclusions de la Unitat...» (comencen l'any 1367), tres
»Llibres de conclusions y altres negocis...» i dos «Llibres de conclusions del
Concell Secret (d'aquests, darrers un correspon als anys 1376-1385 i
l'altre als anys 1421-1431).

g) El calaix n? 7 és més desigual, doncs si bé conté dos llibres d'obres
pies (»Llibre de la Caritat...», «Llibre de contractes de la causa p del pà
de Cortó»), n'alberga d'altres com dos de «Conclusions... de la Unitat.», un

«Llibre de censals ab son acanelar..», etc.
h) Igualment heterogeni és el calaix n? 8, amb vuit • «Manuals»

d'arrendaments, conclusions i/o clavaria de la Universitat castellonina,
dues concòrdies entre la dita universitat i Sa Exa el Comte, un llibre de
«juraments dels officials de la universitat» i finalment un «Llibre de
morbaria».

i) El calaix n? 9 conté tres «coderns» d'obres, manuscrits, i un llibre
d'ordres, estampat, és a dir, en lletra d'impremta. A més s'hi troben un
«Llibre vell o canelar de censals» i un «Llibre de deffinicions de comptes
del Regs. y demes».

j) El calaix n? 10 seria de gran interès per a la història castellonína,
sobretot l'económica, doncs ademés de nombrosos i variats documents,
com llibres de «Conclusions», »Llibre de la confraria dels 011ers y Rejolers»,
capbreus, tres «Llibres de compras de bestiar per les carniserias», etc.,
incloia dos llibres del cadastre, un del 1716 i l'altre de 1735, així com un
«Llibre .molt vell de Privilegis, escrits en pergamí, ab cubertas de fusta,
cubert de luda, que tira a vermell y ab tatxes o botons de llautó»,
possiblement un dels llibre de la «Xivella i els botons» que citen Pella
Forgas i Andreu Bassas.

k) El calaix n? 11, en canvi, és de contingut més modest, amb tres
«Llibres de notas», un «Llibre de cartas escritas al Sr. Compte y altres...
ab sas respostes», el ,(Llibre de la confraria de Sant March del Pont Nou...»,
ect.

1) Per acabar, del calaix n? 12 només se'ns menciona el «Llibre nou de
privilegis, transumptats, concedits a la Universitat per diferents Comptes
de Ampurias; es escrit en paper comú, de la forma major, ab cubertas de
fusta forradas de baqueta, ramajada de gafetsy botons de llautó y al mitj
de ditas cubertas y al sobra son pintadas las Armas de la vila, doradas».

Els més antics d'aquest documents pertanyien, com hem dit, al segle
XIII i corresponen gairebé tots a pergamins, originals o transcripcions,
que contenen privilegis concedits pel comte «Pons Hugo». D'aquesta
primera etapa n'hem comptabilizat vint-i-set, el més vell dels quals porta
la data de 1217 i correspon al privilegi de la «venjansa.;). El total de
pergamins existents a l'arxiu és molt elevat, tant els solts o exempts com
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Primera pàgina del manuscrit que conté un inventari de l'Arxiu municipal castelloní de
mitjans del segle XVIII. El contingut de dit inventari ens mostra la importància de l'Arxiu

fins la seva destrucció, probablement com a conseqüència de la Guerra Gran



els relligats formant llibre, còdex o lligall. N'hem comptat més de dos cents
cinquanta.

L'arxiu disposava també de nombrosa documentació en paper corrent
o «comú», com es diu, sobretot censals, relligada i enquadernada «ab
cuberta de pergamí».

DESCRIPCIÓ I VICISSITUDS DE L'«INVENTARI»

L'«Inventari o Descripció de totas las escripturas, com son Privilegis,
Llibres de Arrendaments, Registres, Manuals de Clavarias, Ordres y
demés, etc.», fou confeccionat, com hem vist, l'any 1765, pel notari
Domingo Anglada que, al mateix temps, exercia de secretari de la
Univesitat o ajuntament castelloní.

El citat Anglada actuà de notari o secretari de l'Ajuntament, segons
ens informa ell mateix, des de 1759 fins a principi de març de 1768, és a
dir durant uns nou o deu anys").

L'«Inventari no es fruit espontani de cap acord municipal ni de
l'interès del secretari en disposar d'un instrument útil que l'ajudés per la
ràpida consulta del paperam que cada dia més s'anirà acumulant, sinó
d'una «sentència o providència donada per lo Jutge o visitador de Nottaris,
ab la qual mana al Batlle y Reg. s de la pnt. vila que, a expenses y effectes
de la unitat. se formia un arxiu per lo resguart de las escripturas de
aquella...».

El contingut de l'Inventari té forma de llibre, de 31 per 21,5 cm.,
enquadernat en cartró, fixat per cinc tatxes a cada una de les dues tapes
i clos, en la part contrària del llom, per dues tanques o agafets metà1•1ics.
Tant les tatxes com els agafets semblen de llautó.

Les cobertes, tant les de davant com les de darrera, es troben
decorades amb rosàcies i flors de llis, fetes a motllo i força desgastades i
borroses. Dites cobertes són de color negrenc.

L'interior conté 92 folis de paper comú, més dos trossos de pergamins
en format foli, enganxats a la part interior de les dues cobertes. Aquestes
estan constituïdes per una ànima o esquelet de cartró, recobert de la part
de fora de paper gruixut o acartronat, de color negre.

En el cartró del llom que uneix les dues tapes, ressalten quatre
motllures semianulars que serveixen de motiu decoratiu, freqüent en les
decoracions antigues, i entre elles, decoració de rosàcies i flors de llis.

La descripció dels diversos documents es fa per ordre alfabètic, des
de la lletra A a la V dintre cada lletra, en general, per ordre cronològic
però els folis no van numerats.

Sembla un inventari força ben fet, si bé hi hem descobert algunes
equivocacions respecte a l'atribució de certs documents. Així, per
exemple, els primers privilegis concedits a la universitat de Castelló que
es consignen, són atribuïts indefectiblement al comte ,(Pons Hugo», des
del de la «venjansa», de l'any 1217, fins el privilegi «ab lo qual se declara
com lo Batlle tots anys en lo die y festa de Pasqua se deu mudar...
concedit per Pons Hugo als 7 dels Idus de Juliol de 1311». En realitat,
durant aquesta llarga tongada que comprèn gairebé un segle, es
succeeixen els comtes Huc IV (1200-1250), Ponç Huc III (1250-1269), Huc
V (1269-1277) i Ponç Huc IV (1277-1313), després del qual ve ja Magaulí o
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Ponç Huc V, que posa fi a la dinastia que podríem anomenar empordanesa
i que Montsalvatge titula del «comtes feudataris». Un altre error és la cita,
per l'any 1488 d'un «Rey en Pere», quant per aquestes dates no existeix
cap rei ni cap comte que portin aquest nom.

Cal remarcar que a l'«Inventari» es citen documents posteriors a la
seva confecció pel notari i secretari Anglada, l'any 1765, i que s'hi haurien
afegit posteriorment. Així, entre altres, una àpoca «a favor... de la Junta de
pensions...; passada en poder de dit Nualart, nottj., el 28 Mars de 1783 y se
troba cusida ab la lluició de alguns de dits censals de Octubre de 1773...»
Aquesta data de 1783 sembla la més avançada de l'«Inventari», fet que
podria exhibir-se com argument per atribuir la destrucció a la «Guerra
Gran», sols una dècada posterior(26 bis).

El manuscrit de l'«Inventari» fou trobat, fa més de vint anys, en la casa
on actualment hi ha el bar «Silenus», a la plaça de l'església de la nostra
vila i amb motiu de les obres fetes per transformar dues cases velles en
l'actual edifici del bar. Estava ficat, junt amb molts altres llibres i diversos
petits objectes, sobretot claus, dins una reduïda cambra totalment
aparedada damunt la llar del menjador. Sobre la mena de llibres que es
trobaven junt amb l'«Inventari», sembla que n'hi havia molt d'altres i que
la major part eren també manuscrits (27) , però tots ells han desaparegut. La
troballa, en el mateix lloc'que els llibres, segons el propietari del bar, de
fulles parroquials corresponents a l'any 1939, ens porta a la conclusió
que l'aparedament tingué lloc immediatament després de la guerra civil
del 36-39.

Sobre l'aparició d'aquest fons documental -malhauradament desapa-
regut per sempre, excepte l'«Inventari»- planegen interrogants semblants
als que hem senyalat per l'Arxiu municipal. Es a dir: procedien els llibres
del citat arxiu d'alguna casa particular, de l'església, etc.? Foren realment
emparedats després de la guerra civil? Qui els amagà? Per quines raons?

Una pista podria ésser el fet que la casa renovada, on es trobà
l'«Inventari», va pertànyer a un fuster anomenat Pere Màrtir Sunyer,
que durant bona part de la seva vida fou fuster de l'església parroquial
de la rectoria i que, per tant, coneixia molt bé tots els racons i raconets
d'aquestes dues institucions. Home d'idees esquerranes i d'uns certs
coneixements sobre el valor de tot aquest material documental, degut al
seu llarg contacte amb el petit món clerical castelloní, de notable pes
específic fins la darrera guerra civil, podria haver retirat de l'església
parroquial -o potser de l'Ajuntament o d'algun altre lloc- tot el conjunt
de llibres dins el qual hi havia l'«Inventari». Per ajudar-nos a comprendre
aquest cas, recordem la substracció de la «Rúbrica... dels privilegis» per un
altre castelloní que s'hagué d'exiliar, l'estada a França del manuscrit
durant molts anys i la seva devolució, no fa pas molt, al mateix
ajuntament. A l'acabament'de la guerra civil, el fuster seguí també el camí
de l'exili, mentres al poble restaven la seva muller i els seus fills. Així
sembla plausible suposar que aquests darrers, probablement per
por, àmagarien i tapiarien els llibres els primers dies de la postguerra,
com ho confirma l'existència, junt amb els llibres i dins l'amagatall, de
fulls parroquials de l'any 1939, segons ens conta l'actual propietari del
bar, fill de la persona que efectuà la troballa.
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A MANERA DE RESUM

Com hem pogut comprovar al llarg d'aquestes breus notes sobre la
història del nostre arxiu municipal, l'únic fet que resta ben aclarat, a
través de l'«Inventari», és l'extraordinària riquesa documental del mateix
fins a finals dels segle XVIII. Pel que fa referència a les seves vicissituds
des de l'«Inventari» fins avui, ens manca la informació suficient per traçar
de manera segura la seva trajectòria i ens hem d'acontentar, almenys per
determinats períodes, en meres conjectures.

Per acabar i abans de donar el text íntegre del document objecte del
nostre estudi, presentem, a manera de resum, les següents conclusions:

a) L'existència d'un arxiu municipal, a l'ajuntament o casa de la llotja,
ben ordenat i molt ric en documents que comença ja des del segle XIII i
la darrera notícia del qual és l'aInventari» del notari i secretari •de
l'Ajuntament Domingo Anglada, de l'any 1765, però que conté documenta-
ció fins 1783.

b) Aquest arxiu, a finals del segle passat i principis de l'actual, quan
el visiten Pella i Forgas, Montsalvatge i Andreu Bassas, estava ja
despullat de la major part dels seus copiosos fons.

c)Desconeixem, per ara, les causes de la seva destrucció parcial, així
com les vicissituds sofertes posteriorment, si bé és probable que
l'afectarien els greus esdeveniments bèl•lics soferts per la nostra vila, des
de la Guerra Gran (1794) a la darrera guerra carlina, amb el conegut i
tràgic ,(Foc de Castelló (a. 1874), especialment la primera").

d) La darrera guerra civil (1936-39) afectà poc el fons arxivístic
municipal conservat. Els únics episodis a senyalar foren el trasllat dels
fons parroquials a la casa de la vila, així com la desaparició, per
substracció per part d'alguna persona relacionada amb el règim
revolucionari, d'algun llibre o document.

e) En quant a l'«Inventari» si no es trobava a l'ajuntament abans
durant la guerra civil del 1936-39, com ho fa supossar el fet que no el
citen cap dels tres historiadors mencionats -Pella, Montsalvatge,
Bassas-, on podria haver estat guardat?

És possible que noves investigacions sobre la nostra història local
corresponent a les dues darreres centúries, sobretot la passada, ens
puguin obrir noves perspectives. Si fos així crec que n'hauríem recuperat
un aspecte de gran interès.
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NOTES

(1) Sánchez Gonzalez, A.: «Historia del archivo Ducal de Medinaceli. -I. -El archivo General
de los Duques de Segorbe y Cardonw, tesi doctoral inèdita, de la qual existeix un
exemplar fotocopiat a l'actual arxiu municipal de Castelló d'Empúries, regalat per
l'autor.

(2) «...ensima de la estanssia de dicha corte de la Audencia, con sus andamios
y armarios a propósito para recondir y poner dichas escrituras» Sánchez Gonzalez, A.:
id. id. id.

(3) Sánchez Gonzalez, A.: id. id. id.
(4) Dada facilitada amablement per Mn. Miquel Pujol i basada en documentació de l'Arxiu

Històric Provincial de Girona.
(5) Pella i Forgas, J. «Historia del Ampurdan», Barcelona, L. Tasso y Serra, impressor, a.

1883.
Pàg. 433: «...en el claustro [del convent de Sant Domènec] leí la siguiente
lapida....».
Pàg. 525: «...he visto el sarcófago que guarda sus cenizas [de Pere Molas]
en la iglesia de Castelló...».
Pàg. 531: «...de este puente fel pont del pas de Sant Pere] a flor de suelo se
descubren los cimientos de las piedras...».

(6) Sobre la «Rúbrica...« diu:
«... Perdióse en este siglo o por lo menos no se halla en el archivo municipal
de Castelló de Ampurias el llbro de leyes y privilegios del Condado, pero se
conserva un sumario escrito en vitela, letra de los primeros arios del siglo XVI,
que se titula: «Rubrica dels privilegis per los Ems. olien senyors comptes de
Empúries concedits a la Universitat y particulars de la vila de Castelló y dit
comptat de Empúries escrits y continuats en la casa de la Llotja en los llibres
de la Xivella y dels botons»
En quant al (Llibre n? 3 de la obra de la església» es troba avui a l'arxiu
parroquial.
Finalment el «Libro de acuerdos» és citat en parlar de la celebració, a Castelló,
de la pau de Ryswick (a. 1698)

(7) Monsalvatge Fossas, F.: «Los condes de Ampurias vindicados» t. XXV de la
colección, Olot, Impr. R. Bonet, a. 1917, pàg. 311.
També dóna les gràcies al rector, Mn. Bonaventura Frigola, per haver-li deixat un
manuscrit, del que treu noticies sobre «las regalias y prerrogativas de los Condes de
Ampuriaso. (Id. id. id. p. 285.

(8) Vegis Bassas, A.:	 privilegis de Castelló i del Comtat d'Empúries» «Estudis
Universitaris Catalans», vol VIII, a. 1914, pàg. 262.

(9) Monsalvatge comet un error en fer-lo començar l'any 1515, cosa explicable si
tenim en compte que «Los condes de Ampurias vindicados» és un llibre pòstum,
publicat pels seus hereus, a base dels papers deixats per l'historiador que, com és obvi,
no pogué corregir l'original.

(10) És curiós que A. Bassas, pels mateixos anys, manifesta també que posseeix
manuscrits del metge Ramon Passolas (A. Bassas: op. cit. pàg. 267).

(11) Bassas, Andreu: «Els privilegis de Castelló i del Comtat d'Empúries» en la rev. «Estudis
Universitaris Catalans» vol. VIII, a. 1914 pàgs. 250-305.

(12) El que anomenen, tant ell com Pella i Forgas, «Llibre de la Xivella i dels
botons, no comprendria més d'un llibre? Doncs la «Rubrica» parla, textualment, de ∎ los
llibres de la xivella y dels botons i en l'«Inventari» de 1765 es citen varis llibres de
privilegis. És una qüestió aquesta que s'hauria d'estudiar més minuciosament.

(13) Bassas, A.: op. cit.
(14) Id. id.: op. cit. pàg. 267.
(15) Andreu Bassas parla també d'un altre manuscrit que l'hi ha deixat el seu amic

col .lega, Salvador Hugas, titulat «Liber Collegij Nott. Publicor. Villae Castilionis
Ampuriarum» que contenia els privilegis del col .legi de notaris de Castelló des de 1512
a 1835. Un altre valuós llibre que probablement també s'haurà perdut.

(16) L'amic Isidre Casadevall, que fou secretari de l'Ajuntament de Castelló, durant
molts anys, des de 1939 cap aquí, m'aporta la notícia que una part d'aquests
darreres de l'ajuntament servien d'arxiu. No recorda, però, què és el que contenia.

(17) Entre les nombroses persones que he interrogat, cal mencionar sobretot, l'antic
secretari de l'Ajuntament, el citat Isidre Casadevall, el primer rector després de la
guerra, Mn. Pere Xuclà, el rector posterior, Mn. Salvador Pagès, l'amic Joan Casadevall,
etc. A tots ells, des d'aquí, dono les gràcies.
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(18) Dic alguns dels armaris i no tots, perquè encara recordo, immediatament després de
l'acabament de la guerra, que almenys l'armari corresponent a la paret més
cap a dins, des del forat fet per la bomba al pis de la secretaria, es veia penjant i tocant
a la citada paret.

(19) Durant el primer i segon mes de la postguerra, l'any 1939, ni l'església ni la
rectoria estigueren en condicions d'ésser utilitzades, degut a les destrosses
a la brutícia de l'etapa diguem-ne «republicana». El rector, Mn. Xuclà, vivia
en una casa particular, mentre les funcions litúrgiques tenien lloc a la capella
de l'hospital.

(20) Compte Freixanet, Albert: «Un municipi empordanès sota el Vell Règim: Castelló
d'Empúries durant els segles XVI, XVII í XVIII». Annals de l'Int. d'Estudis Empord.,
Figueres, 1963, pàgs. 11-80.

(21) Entre els llibres consultats a l'ajuntament n'hi havia algun -per exemple recordo
un gros volum d'ordres impreses, procedents de l'administració borbònica, sobretot
del segle XVIII- que ha desaparegut.

(22) Compte Freixanet, Albert: «El municipi de Castelló d'Empúries de l'Absolutisme al
Règim Liberal: de la «Guerra Gran» a la fi del regnat de Ferran VII (1794-1833)». Annals
de l'Inst. d' Estudis Empord. a. 1979-80, pàgs. 139-233.

(23) En aquests anys Figueres amb els seus 5.398 habitants, gairabé dobla, en
població a Castelló.

(24) Així sembla indicar-ho el mateix «Inventari» quant s'afirma, referent als documents, que
tots «...se trobaran per son ordre y antiguitat en lo Arxiu de la Casa de la Universitat
de la Vila de Castelló de Ampurias

(25) Vegis l'«Inventari».
(26) Id. id. id.
(26 bis) Molt poc abans de l'esmentada «Guerra Gran», quan el viatger Francisco de Zamora,

l'any 1790, visita Castelló, l'Arxiu Municipal encara existiria en la seva integritat, doncs
ens informa: «Hay indices de los documentos del archivo de la villa y noticias de las
tenerias, paraires, sastres, carpinteros, plateros y otros muchos oficios de crecido
numero de maestros que aquí había».

(27) Aquests llibres, que foren descoberts quasi simultàniament amb restes òssies,
situades a terra, molt aprop, foren ficats en tres sacs i portats a fora vila, on
varen ésser cremats, per por que donessin lloc a complicacions burocràtiques per
a la construcció del nou edifici. L'autor dels fets, em confirmà que estaven
«encuadernados en piel de cerdo», és a dir, segurament pergamí. i que eren de tamany
més petit que l'«Inventari».

(28) Sembla abonar la tesi de la destruccció de l'Arxiu municipal durant la «Guerra
Gran», el seguent text, de l'any 1803, existent a l'arxiu porroquial de Castelló, que
diu el següent:
«Juan Junyer, causidico de la villa de Castellón de Ampurias, como Pror. de la
Rda. Comunidad de Presbiteros de la Iglesia parroquial de la misma con todo
respecto de ser tan recientes los estragos que se han sufrido de una guerra
destruidora de tantos papeles y escritos de mucha concideración e Intereses, por
cuio motivo y no habiendose librado la Curia de Ciurana de esta ínvasión y
naufragio como y de la Algarabia de la cumulación y confusión de papeles del modo
mejor que pudieron algunos salvarse del enemigo, por cuios motivos, etc.».

191



TRANSCRIPCIÓ DE L'INVENTARI

INVENTARI O DESCRIPCIÓ de totas las escripturas, com son
Privilegis, Llibres de Arrendaments, Manuals de Clavarias, Ordres y
demés, que totas se trobaran recondidas per son ordre y antiguitat en lo
Arxiu de la Casa de la Universitat de la Vila de Castelló de Ampúrias:
Prevenint que, quant se haurà menester alguna escriptura del dit Arxiu
se deurà tenir pressent ab lo nom se anomenarà, y després recorrirà a la
abecedaria, o a la Lletra que 1i correspondrà, y allí ja veurà en lo Calaix
del dit Armari ahont la encontrarà: encarregant que, després de haver
fet o llegit la dita escriptura, tingan pnt. del calaix la hauràn treta, a fi de
retornar-la al mateix puesto, que no fentse de esta manera no se
encontraria, ni aprofitaria esta diligencia, per lo fi que se ha fet. Així
mateix procuraran que totas las demés escripturas y papers que en avant
se faran y passaran per la dita Universitat, deuran collocarse en dit Arxiu
per son ordre y antiguitat. Y antes de recondirles en aquell, deurà notarlas
en lo present Llibre y en la Lletra que los correspondrà, practicantho aixís
com en aquells veurà. Fet y format per mi Domingo Anglada, Notari y
Secretari de dita Universitat en lo present any 1765 en forsa de lo manat
per lo Sr. Don Miguel Fernandez de. Zafra, 'Jutge per la visita de
tots los Notaris, AjuntalW de Batlle y Regidors de la pnt. Vila. Com de
providencia y demés se trobarà autèntica forma en lo calaix de dit Arxiu
n? 3 y incertada en la conclusió se tocà als 22 Agost de dit any
1765 per los motius en aquella expressats.

A

Avinensa feta entre lo Infant Pere Comte de Ampurias y lo Vescomte
de Rocabertí, als 13 de las kalendas de Janer 1332; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Acte que se prengué quant posaren las mesuras en la Plassa del Grà
de la present Vila als 9 de las Kalendas de Xbre 1338; es en pergamí y
en lo calaix de n? 2.

Avinensa entre lo Serior Infant Dn. Ramon Berenguer e la Tudora de
la Pubilla y heretera filla den Berenguer de Vilahur, sobre la vegaria del
comptat, y tracta tot del veguer de dit Comptat, als 29 dels Idus Octubre
1352 (?); es en pergamí y se trobarà al calaix de n? 2.

Adjutori graciós fet per los Cònsols al Infant Ramon Berenguer als
16 maig 1360 per comprar lo castell de Requesens; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Apoca firmada per Gilibert de Cruhillas a favor del Serior Bisbe de
Gerona als 5 7bre 1355; es en pergamí y en lo calaix del n9 2.

Apellaciò que fa la Vila contra lo Veguer de Gerona per haver requirit
dit Veguer al official ecclesiàstich que forçàs la vila .que anàs contra den
Orriols, que era gitat de Pau e treva als 5 fabrer 1402; es en pergamí y
en lo calaix del n? 2.

Apelació que fa 10 sindich de la Unitat. contra lo Veguer de Gerona,
qui volia que la vila acompanyàs lo dit Veguer contra Orriols, que era gitat
de Pau y de treva, als 8 Abril 1402; es en pergamí y en lo calaix del n? 2.
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Manual de Arrendaments y altre negoci de la Unitat. del any 1557 fins
al Mars de 1558; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix
del n? 8.

Apoca de 220 11. feta y firmada per Rafel Bas, mercader de Gerona a
favor de Eleonor Savalls, viuda de Rafel, als 7 Juliol 1558; es en pergamí
y en lo calaix de n? 2.

Apoca de 20 11. bars. feta y firmada per Barthomeu Delmàs de
Castelló, a favor de Eleonora Valls, viuda de Rafel als 7 juilol 1558; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Apoca de 28 11. 3 s. feta y firmada per Pere Banch Boschà, de Sant Pere
Pescador, com a Pror. de Eularia Boschà, sa mare, a favor de Joan LLuch,
com a tudor de Elisabeth Sevalls, als 18 Janer 1559; es en pergamí y en
lo calaix de n? 2.

Apoca de diferents mobles feta y firmada per Catarina Sevalls filla
de Rafel, a favor de Joan Lluch y Galceràn Lluch com a tudors de Elisabet,
heretera de Eleonor Sevalls als 5 Juny 1559; es en pergamí y en lo calaix
de n? 2.

Manual de arrendaments y altre negoci de la Unitat. del any 1560 fins
al maig de 1561; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix
de n? 8.

Apoca de 80 11. de una part y de 120 11. de altre deposadas, feta y
firmada per Antoni Sibils de Castelló, com a Pror. de Rafel y Francisco
Agullana, a favor de Joan Lluch com a tudor de Elisabet Sevalls, als 13
Fabrer 1563; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Apoca y restitució de Inventari, feta per Ana Areu Roig y Ramon
Miquel, com a Pror. de Antiga, a favor de Joan Lluch, com a tudor de
Elisabet Sevalls, als 6 7bre 1563; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Apoca firmada per Andreu Roig y Ramon Miquel a favor de Joan
Lluch, com a tudor, als 6 7bre 1563; es en pergami y en lo calaix de n? 2.

Apoca de 10 11. feta y firmada per Miquel Maymò, Pror. de Constancia
Maymò, sa germana, a favor de Joan Lluch, com a tudor de Elisabet
Sevalls, als 23 8bre 1563; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Apoca de 15 migeras de blat, feta y firmada per Pere Navarro, com a
Pror. de Ramon de Xammar, a favor de Joan Lluch com a Pror. de Elisabet
Sevalls als 17 Juliol 1569; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Apoca de 35 11. bars., feta Lfirmada per Joan Torell de Castelló, tant
en nom seu propi com y de Pror. de Margarida, sa germana, a favor de
Joan Lluch com a curador de Elisabet Sevalls, viuda de Rafel, als 13 Juliol
1569; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Apoca de 125 11. 8 s. Bars. a cumpliment de aquellas 650 11. a que fou
apreciada la fàbrica del Pont Nou feta y firmada per Grau Junyer, mestre
de casas y altres a favor dels cònsols, als Mars 1583; es en pergamí y en
lo calaix de n? 2.

Manual de Arrendaments y Clavarias de la Unitat. dels anys 1651
fins 1670; es en paper comú de cubertas de pergamí ab baga y butò; es
en lo calaix de n? 8.

Apoca de 31 11. bars. feta per Jaume Gibert, mercader de Castelló
com ad!' del Serior Compte a favor dels Cònsols de dita Unitat. als 13 maig
1601; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Amortització entre lo Rt. Camarer de St. Quirch de Colera y los
Mag. Cònsols de la pnt. Vila de Castelló sobre de la Carnisseria, als 12
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Mars 1614; es ab pergamí junt ab lo precari, capbrevació, diffinició y
establiment; y es transumptat en lo llibre nou full 20.

Apoca de 100 11. feta per los Administradors de la causa pia de Joan
Bataller de la Bisbal a favor de la Unitat. de Castelló als 30 7bre 1701; es
en paper comú y en lo calaix de n? 2.

Manual de Arrendament y altra negoci de la Unitat. del any 1716 fins
1741; es en paper sellat ab cubertas depergamí y en lo calaix de n? 8.

Manual de Arrendaments de la Unitat. dels anys 1742 fins 1755; es
en paper sellat ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 8.

Apoca de 311 11. 14 s. firmada per los protectors de la parroquial
de Castelló a la Unitat. de dita Vila sobre 10 conveni de la causa de
contenció se aportaba entre dits Comuns; es en paper comú y en lo calaix
de n? 2.

Manual de Arrendaments de la Universitat dels anys 1756 fins 1771;
es en paper sellat ab cubertas de pergamí; y en lo calaix de num? 8.

Manual de Arrendamts. de la Universitat dels anys 1772 fins 1781;
es ab paper sellat ab cubertas de pergamí.

Apoca de 150 11. firmada por lo Admr dels Aniversaris de la Vila de
Cadaqués a favor del Mar Ajuntament y Junta de Propis de Castelló, de
pencions atrasadas de un censal de 102 11. y lo demés fou condonat y
consta de lo sobredit en la Lluició de dit censal rebuda en poder de D.
Franco. Nualart Notty. de dita vila a 29 setembre de 1769.

Apoca de 180211. 19 s. 11 d. firmada per Salvador Sastregener, Pagés
de Ventalló, a favor de dit Ajuntament y Junta de Pencions atrassadas,
de tres diferents censals, en poder de dit Nualart, Notty. a 27 8bre de 1769,
y consta en las lluicions de dits censals en poder de dit Nualart Notty. a
27 8bre de 1769.

Apoca de 797 11. firmada per dit Sastregener a dit Ajuntament y
Junta de Complimt de pencions atrassadas de dits censals, en poder de
dit Nualart, Notty. a 19 8bre de 1770 y lo demes fou condonat, rebuda en
poder de dit Nualart Notty, a. 19 8bre. de 1770 y se troba cusida ab la
lluició de 27 8bre. de 1769.

Apoca de 250 11. firmada per Domingo y Joan Casas pare y fill,
cirurgians de la Escala a favor de dit Ajuntament y Junta de Pencions
atrassadas de un censal de 120 11.., y lo demés fou condonat, y consta de
lo sobredit en la lluició de dit censal passada en poder de dit Nualart Notty.
a 26 abril de 1774.

Apoca de 2498 11. 17 s. 3 d., firmada per los Admr s de los Aniversaris
de Garriguella a favor del dit Ajuntament y Junta, a compte de pencions
atrassadas de dos censals junts de 900 11. y lo demés fou condonat;
consta de Apoca én poder de dit Nualart Notty. a 23 Juliol de 1773, y se
troba cusida ab la lluició de dits censals, rebuda en poder de dit Nualart
Notty. a 17 7bre. de 1773.

Apoca de 388 11. 2 s. 9 d. firmada per dits admP dels Aniversaris de
Garriguella a favor de dit Ajuntament y Junta a complim de las pencions
de dits censals rebuda en poder de dit Nualart Notty. 1 Mars de 1774; se
troba cusida ab dita lluició de 12 setembre de 1773.

Apoca de 625 11. 3 d. firmada per Miquel Ramon Mornau y Estornet,
botiguer de la vila de Figueras a favor de dit Ajuntament y Junta, per
semblants que Salvi Estornet, son sogre, havia quedat acreedor ab las
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difinicions de comptes que en ella se citan, rebuda en poder de dit Nualart
Notty. a 7 8bre de 1774.

Apoca de 500 11. firmada per los Admr s dels Aniversaris del Lloch de
Palau Sav. a a favor de dit Ajuntament y Junta pencions atrassadas y de
aquell censal preu 150 11. y lo demés fou condonat y consta de lo sobredit
en la lluició de dit censal rebuda en poder de dit Nualart Notty. a 18 abril
de 1775.

Apoca de 1500 11. firmada per Sebastià Santamaria, cessionari de la
causapia del Rt. Nicolau Estanyol Pbre. de Castelló, .a favor de dit
Ajuntament y Junta de pencions atrassadas de aquell censal de 450 11.
y lo demés fou condonat; rebuda en poder de dit Nualart Notty. a 13 Agost
de 1773 y 27 Febrer de 1774.

Apoca de 560 11. firmada per los admr s de la causapia del Rt. Geroni
Antich Andreu Pbre. de Castelló a favor de dit Ajuntament y Junta de
pencions atrassadas de aquell censal de 200 11. y lo demés fou condonat,
rebuda en poder de dit Nualart Notty. a 6 7bre 1776 y se troba cusida ab
la lluiciò de dit censal de 30 Agost de 1774.

Apoca de 682 11. 16 s. 4 d., firmada per lo Mag. Joseph Estanyol de
Monells a favor de dit Ajuntament y Junta a compte de pencions
atrassadas de dos censals junts de 500 11. y lo demés fou condonat;
rebuda en poder de dit Nualart Notty. a 6 7bre de 1776 y se troba cusida
ab la lluició de 28 abril de 1775.

Apoca de 117 11. 3 s. 8 d., firmada per dit Joseph Estanyol a favor de
dita Junta a cumplimr de ditas pencions, rebuda en poder del mateix
Nualart Notty. a 21 Febrer de 1777 y se troba cusida en dita lluició de 28
Abril de 1775.

Apoca de 2250 11., firmada per Joan Frigola y Sastre, pagés de Dalfià
a favor de dit Ajuntament y Junta de Pencions atrassadas de aquell censal
de 500 11. y lo demés fou condonat; rebuda en poder de dit Nualart Notty.
a 17 7bre 1777 y se troba cusida ab la lluició de dit censal de 19 juny de
1775.

Apoca de 252 11. 15 s. 3 d., firmada per los Caritaders de la Caritat
del Pà de Cortò de Castelló a favor de dit Ajuntament y Junta de pencions
de aquell censal de 76 11. y lo demés fou condonat; rebuda en poder de
dit Nualart Notty a 17 7bre de 1777, y se troba cusida ab la lluiciò de dit
censal de 18 abril de 1775.

Apoca de 300 11., firmada per lo Admr de la causapia del Rt. Joan
Oliver, Pbre. a favor de dit Ajuntament y Junta de aquella part de censal
de 200 11. y lo demés fou condonat; rebuda en poder de dit Nualrt, Notty.
a 27 Juny de 1779; se troba cusida ab la lluiciò de dit censal de 6 7bre de
1777.

Apoca de 150 11., firmada per lo obtentor del benefici de Sta.
Magdalena en la Igla. de Pals, fundat a favor de dit Ajuntament y Junta,
de aquell censal de 45 11. y lo demés fou condonat; passada en poder de
dit Nualart Notty. a 22 Agost de 1779 y se troba cusida ab la lluiciò de dit
censal de 24 Juny de 1777.

Apoca de 320 11. firmada per 13 Sindich del Convent de St. Fran h de
Castelló a favor de dita Junta de censos atrassats del Molí fariner;
passada en poder de dit Nualart Notty. a 5 abril de 1782.

Apoca de 4028 11. 9 s. firmada per Paulí Xifre y Trobat, pagés de
Garriguella a favor de dita Junta de pencions de dos censals junts de preu
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1000 11. passada en poder de dit Nualart Notty. a 13 maig 1782 y se troba
cusida ab la lluició de 26 abril de 1771.

Apoca de 1387 11. 6 s., firmada per lo obtentor del benefici de nora
Senra. del Rosari, en la Parral. de Novas de Garriguella, fundat a
favor de dita Junta de pencions atrassadas de aquell censal de 500 11. y
lo demés fou condonat; passada en poder de dit Nualart Notty. a 1 Juliol
1782, y se troba cusida ab la lluició de dit censal de 30 Juliol de 1773.

Apoca de 293 11. 19 s. 10 d., firmada per lo Admr subrrogat de la
causapia del Sr. Canonge Miquel Bru de Gerona, a favor de dita Junta de
pencions atrassadas del censal de 400 11. y lo demés fou condonat;
passada en poder de dit Nualart Notty. a 4 7bre de 1782, y se troba cusida
ab la lluiciò de dit censal de 21 Abril de 1777.

Apoca de 1630 11. firmada per lo Marmessor subrogat del últim
testament del Rt. Joan Oliver, a favor de dita Junta de pencions
atrassadas de la part de censal de 400 11. y lo demés fou condonat;
passada en poder de dit Nualart Notty. a 21 Mars de 1783 y se troba cusida
ab la lluiciò de dita part de censal de 5 febrer de 1779.

Apoca de 1600 11. firmada per los Adm!'s de la Causapia de Franch
Ullastres de Castelló a favor de dita Junta de pencions atrassadas de
diferents censals y lo demés fou condonat; passada en poder del dit
Nualart Notty. 28 Mars de 1783 y se troba cusida ab la lluiciò de alguns
de dits censals de 31 Octubre de 1773.

B

Butlla de la unió del benefici de Santa Llúcia ab lo magisteri de Cant
y demés papers conducents per lo refferit effecte; es en un codern tot unit
y se encontrarà en lo calaix de n? 3,

Llibre que concisteix en les Constitucions tingucles en Tarragona en
lo any 1230 y al últim los bans fets y posats per lo serior Compte als
carnicers, ortelans y altres; es en paper comú ab cubertas de pergamí y
en lo calaix de n? 10.

Concessió, diffinició y remissió feta per Pons Hugo Compte de Amp..
a favor de la Unitat. de Castelló de tot lo Bobatich que acostumaba rebrer
dels habitants de dita vila, per la qual remissió confessa haver rebut tres
cents mil sous malgalonesos, als 3 de las kalendas de Mars 1299; se ne
ha fet transumpto ab un full sello primer per lo Dr. Pere Milsocòs Notty.,
interposant son decret lo Pror. Yl. y en en lo calaix de n? 2.

Concessió feta per lo Infant en Pere de poder pendrer aygua de la
assequia ab dolls o altras vassos; als 7 de las kalendas de Juny de 1332;
es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Constitució dotal feta per Margarida, filla de Jaume Bagudà, a favor
de Jaume Font, son marit als 5 de las Kalendas de 8bre 1349.
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Capbreu dels veners. Berenguer Aliò y de Guillem de Molendinis any
1350; es ab paper comú ab cubertas de pergamí dolentas y en lo calaix
de n? 10.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys fins 1367; es en paper
comú ab cubertas de luda y en lo calaix de n? 6.

Llibre de Conclusions del concell secret de la unitat. dels anys 1376
fins 1385; es en paper comú y cubertas de luda ramejadas ab dos bagas
y en lo calaix de n9 6.

Clàusula hereditària del testament de la Infanta Da Joana, filla del
rey en Pere a 12 Agost 1384; es en pergamí pergamí y en lo calaix de n? 2.

Llibre de Conclusions de la Unitat. 1387 fins 1391; es en paper comú
ab la cuberta de pergamí y en lo calaix de n9 6.

Clàusula hereditaria del testament de la Infanta l:» Joana, filla del rey
en Pere a 12 Agost 1384; es en pergamí y en lo calaix de n9 2.

Llibre de Conclusions de la Unitat. 1387 fins 1391; es en paper comú
ab cuberta de pergamí y en lo calaix de n? 6.

Llibre de conclusions dels anys 1387 fins 1391; es en paper comú ab
la mitat de las cubertas en pergamí y en lo calaix de n9 10.

Cessió feta per Bernat Sunyer a la obra de la	 Par! de Castelló de
80 11. 5 s. malg. de 21 Mars 1380; es en pergamí y en lo calaix de n9 2.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys 1400 fins 1403; es en
paper comú ab cuberta de fusta y al demunt de cuyro o luda ab unas
armas vermellas y en lo calaix de n? 6.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys 1404 fins 1408; es en
paper comú ad cuberta de pergamLy en lo calix de n9 4.

Llibré de Conclusions de la Unitat. dels anys 1411 fins 1414; es en
paper comú ab cuberta de pergamí y en lo calaix de n9 6'.

Llibre o Registre de Consolat de Mar de la Unitat. dels anys 1411 fins
1422; es en paper comú ab cubertas de luda dins del qual y ha unas
instruccions y capítols del modo se dehuen governar, com y també una
còpia simple o transumpto de un Privilegi concedit per lo Rey en Martí
sobre los cònsols de Mar y en lo calaix de n? 5.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys 1415 fins 1419; es en
paper comú ab cuberta de luda y en lo calaix de n? 6.

Llibre de la Caritat, comensat a 6 Janer 1416 y fineix en lo any 1427;
es en paper comú ab cubertas de luda pintadas de vermell y en lo calaix
de n? 7.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys 1421 fins 1424; es en
paper comú ab cuberta de pergamí y en lo calaix de n? 6.

Llibre de Conclusions del concell secret de la Unitat. dels anys 1421
fins 1431; es en paper comú ab cubertas de luda y en lo calaix de n9 6.

Censal de propietat 149 s. maig s creat per Berenguer Got y Margarida
sa muller com a Principals als Ad. s del bací dels Vergonyants de Castelló
als 9 de febrer 1450; es en pergamí y se encontrarà en lo calaix de n? 2.

Creació de Ad= del comptat feta per la infanta Beatriz als 15 Janer
1459 es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Concordia feta entre la Unitat. de la vila de Castelló y la de Rosas,
firmada per lo Duch Dn. Henrrich al Juliol 1484 sobre 10 peix ques
prendrà per los pescadors de dita vila de Rosas, es en pergamí y se
encontrarà en lo calaix de n? 2
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Concordia o capitulació feta en punt del relotge als 9 fabrer 1487; es
en autèntica forma y se encontrarà en lo calaix de n? 3.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys 1491 fins 1500; es en
paper comú ab cubertas de pergamí y butó y en lo calaix n? 6.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels anys 1503 fins 1514; es en
paper comú ab cubertas de pergamí y al demunt unas armas del comú
vermellas y en lo calaix n? 6.

Capitulació feta entre parts del Ad?r de Sa Ex? de una, y la muller [de]
Henrrich Entresserra sobre los molins devall y draper als 28 8bre. 1515;
es en pergami transumptat y se encontra en lo calaix de n? 2.

Manual o Clavaria de la Unitat. dels anys 1518 fins 1519; es en
cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Manual o Clavaria de la Unitat. dels anys 1519 fins 1520; es en
cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Confirmació feta per lo Infant Herrich de la concordia en temps
passat feta per Sa ex? entre la vila de Castelló y Unitat. de Rosas en fet
del peix que prenen los pescadors de Rosas en la qual son ajustats altres
cap?, als 6 9bre 1520; es en pergamí y en lo calaix de n? 2 dins la qual y
ha una súplica donada per los cònsols a dit Infant sobre 10 dit fet y del
Mostessaff ab lo decret al peu; es en paper comú.

Llibre de Conclusions y altres negocis de la dels anys 1526
fins 1535; es en paper comú ab cubertas de pergamí ab son botó y en lo
calaix de n? 6

Manual o Clavaria de la Unitat. dels anys 1533 fins 1534; es en
cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Manual de Clavaria de la Unitat. dels anys 1534 fins 1535; es en
cubertas de pergamí ab baga y butó y en lo calaix de n? 4.

Llibre de Conclusions de la Unitat. dels 1535 fins 1545; es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix n? 6.

Manual o Clavaria de Arrendaments de la Unitat. dels anys 1541 fins
1543; es ab paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 3.

Llibre de Conclusions y altres negocis de la Unitat. dels anys 1545
fins 1553; es ab paper comú ab cuberta de pergamí y unas armas
vermellas sobre y sota y en lo calaix de n? 6.

Comptas de la Clavaria donats per Miquel Entresserra en lo any 1546;
son en paper comú a tot full ab cubertas escritas de pergamí; son en lo
calaix de n? 10.

Manual o Clavaria en lo qual se encontran diferents actes de
Arrendaments de la Unitat. dels anys 1547 fins 1550; es en cubertas de
pergamí y en lo calaix de n? 4.

Manual o Clavaria de la Unitat dels anys 1530 fins 1540; es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Llibre de Conclusions y altres negocis de la Unitat. dels anys 1553
fins 1570;es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 6.

Manual o Clavaria de Arrendaments dels anys 1555 fins 1556; es en
paper comú ab cuberta de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Codern o part de Codern en que se manifesta que los cònsols
acceptaban en habitans a diferents estrangers a que concedian la
franquesa per cert temps en forsa dels Privilegis concedits per diferents
comptes a la Unitat., que te son principi als 2 Maig 1561 fins 1567; es en
paper comú y en lo calaix de n? 3.
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Manual o Clavaria de la Unitat. dels anys 1564 fins 1565; es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Manual o Clavaria de Arrendaments de la Unitat. dels anys 1565 fins
1566; es en paper comú ab cubertas de pergam en lo calaix de nP 4.

Manual o Clavaria de Arrendaments de la Unitat. dels anys 1573 fins
1574; es en paper comú, ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Llibre de Conclusions y altres negocis de la Unitat. dels anys 1570
fins 1587; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 7.

Censal de preu 30011. creat per los cònsols y concell a favor del tudor
de la pubilla Anna Maria filla de Antich Avinyó Feliu, als 14 Juny 1586;
es en pergamí y en lo calaix de nP 2.

Llibre de Conclussions y altres negocis de la Unitat. dels anys 1587
fins 1605; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 7.

Manual o Clavaria de arrendaments dels anys 1593 fins 1598; es en
paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de nP 4.

Llibre de Conclusions y altre negoci de la Unitat. dels anys 1602 fins
1616; es en paper comú ab cubertas de pergamí ab dos bagas y dos botons
y en lo calaix de n? 6.

Manual dit de la Clavaria de arrendaments de la Unitat. dels anys
1612 fins 1623; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix
de nP 4.

Concòrdia feta y firmada entre los cònsols y lo Governador de la Vila
de Castelló de Amp s acerca de las extraccions de cònsols; se feu en lo any
1613; es closa ab paper comú y en lo calaix de n9 3.

Capbrevació feta per los Mag Cònsols al Camarer de St. Quirch de
Colera de las carnicerias als 12 Mars 1614; es en pergamí y junt ab lo
Precari, Diffinició y establiment y es transumptat en lo llibre nou en full
21 retro y en lo calaix de n? 2.

Llibre de Conclusions y altre negoci de la Unitat. dels anys 1617 fins
1636 es en paper comú ab cubertas de pergamí ab baga y en lo calaix
de n? 6.

Llibre de la causa Pia del Pa de Cortò que consisteix ab àpocas,
arrendaments y altras cosas tocants a dita causapia, comensat en lo any
1620 fins 1629; es en paper comú ad cubertas de pergamí y en lo calaix
de n? 10.

Censal de penció anual 15 11. y de proprietat 300 11. venut y creat
per lo sindich de la Unitat. al Rt. Francisco Teixidor Pbre. Rector de St.
Feliu de Boxalleu, al 15 de Juny 1619; es en pergamí y se trobarà en lo
calaix de nP 2, dins del qual se encontra lo sindicat que es en paper comú
y se troba notat esser lluhit en poder de Jaume Pagés y Viader Notty. y
Secretari als 7 fabrer 1684.

Censal de penciò anual 25 11. y de proprietat 500 11. venut y creat
per la Unitat. al Honor. Pere Domenech Mercader de Rosas als 17 Abril
1625; se encontra notat ser lluhit en poder de D. Miquel Pastell Notty.
de Castelló als 8 fabrer 1691; es en pergamí y en lo calaix de nP 2.

Llibre o Canelar de tots los censals que la Unitat. fa a differents
acreadors com y no menos los censals reb la obra de la de la present
vila comensat en lo any 1626; es en paper comú ab cubertas de baqueta
y en lo calaix de n? 9.

Manual dit de la Clavaria de arrendaments de la Unitat. dels anys
1626 fins 1729 y continua del 1731 fins -1742; es en paper comú ab
cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.
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Censal de proprietat 200 11. y creat per lo sindich de la vila de
Castelló a favor de Miquel Pujol, pagés del terme de la vila de Cruhillas
als 28 juliol 1628; es en quart en paper comú ab cubertas de pergamí y
en lo calaix de n? 2 y en ell se troba notat se lluhit en poder de Pere Heras
Notty. de Castelló als 23 febrer 1692.

Concordia feta entre Sa Ex8 y la Unitat. rebuda en poder de Joan
Llobet Notty. als 27 8bre. 1628; es en un llibre de paper comú junt ab
altras cosas ab cubertas de baqueta remejada y se encontrarà en lo calaix
de n? 8.

Censal de proprietat 800 11. creat per lo sindich de la Unitat. a favor
de Antoni Torralaba de Rosas al p!" Xbre. 1631; es en paper comú ab
cubertas de pergamí dins del qual se trobarà la procura feta per Anna
Torralba, muller del dit Antoni Torralba y se encontrarà en lo calaix de
n? 2.

Censal de preu 100 11, creat per lo sindich de la Unitat. a favor de
Jaume Goy, pagés del veynat de Peretallada als 26 Abril 1632 y ab lo
mateix acte consta ser lluhit en poder del D r. Miquel Pastell Notty. als 10
9bre. 1676; es en paper comú y en calaix de n? 2.

Censal de preu 200 11. y creat per lo sindich de Castelló a favor de
Miquel Bonet del veynat de Negallops del lloch de Fonteta als 25 Abril
1632; se troba notat ser lluhit en poder de Miquel Pastell Notty. de Castelló
als 4 Juliol 1672; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Censal de preu 200 11. creat per lo sindich de la Unitat. de Castelló
a Pau Banyuls menor, pescador de Cadaqués als 27 maig 1632; se troba
notat ser lluhit en poder de Jaume Pagés als....; es en pergamí en lo calaix
de n? 2.

Censal de preu 100 11., creat per lo sindich de la Unitat. de Castelló
a dit Jaume Goy als 5 Juny 1632; es en paper comúyen lo calaix de n? 2.

Llibre de Conclusions y altres negocis de la Unitat. anys 1636 fins
1665; es en paper comú ad cuberta de pergamí ab butò y en lo calaix de
n? 6.

Censal de preu 300 11. creat per Montserrat Ferrer Notty. , com a
sindich y Pror. de la Unitat. a favor de Joan Espital als 29 7bre. 1634; es
en pergamí dins lo qual es lo sindicat ab paper comú y en lo calaix de
n? 2.

Manual dit de la Clavaria, en lo qual també se troben continuats
differents arrendaments de la unitat. dels anys 1642 fins 1648 y despues
continua de 1658 fins 1659; es en paper comú ab cubertas de pergamí y
en lo calaix de n? 4.

Censal de proprietat 400 11. creat per lo sindich de la Unitat. a Joan
Escot als 4 Abril 1644; es en paper comú en quart ab cubertas de pergamí
junt ab altre creat per F‘" Romans, de proprietat 200 11. a favor de dit
Joan Escot als 7 Janer 1632, y altre de proprietat 365 11., creat per los
cònsols y Consell a favor de Joan Simon, com a tudor de F° Romans
als 20 fabrer 1611 y tot junt se trobarà en lo calaix de n.2.

Censal dé preu 300 11. creat per lo sindich de la Unitat. de Castelló
a favor de Anna Pont, v! , de Cadaqués y Antoni Pont son fill als 19 Juliol
1654; es ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 2.

Censal de preu 1.500 11. creat per lo sindich de la Unitat. a favor de
Marianna Font, v8 del lloch de la vila de Sacra als 21 Agost 1651 y ab lo
mateix acte se troba notat ser lo dit censal lluit en poder de Jaume
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Pagés y Viader Notty. de Castelló als 3 9bre. 1681; es en paper comú y en
lo calaix de n? 2.

Censal de preu 240 11. creat per lo sindich de Castelló a Antoni Pont
de Cadaqués als 10 Juliol de 1649, ab 10 qual se troba notat ser lluit penes
(?) Pagés a 26 Juliol 1670 o 1671; es en paper comú y en lo calaix de n? 2.

Censal de preu 100 11. creat per lo sindich de la Unitat. a favor de
Bonavra Xirau adroguer de Castelló als 3 Janer 1653 ab lo qual. consta
ser lluit penes Pastell Notty. als 25 Desbre. 1670; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Manual dit de la Clavaria en lo qual se troban diferents actes de
Arrendam!s de la Unitat. dels anys 1670 fins 1690 y continua de 1693 fins
1694; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 4.

Llibre de conclusions y altres negosis de la Unitat. dels anys 1670
fins 1695; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 6

Llibre de cartas escritas al Sr. Compte y altres ab sas respostas
comensant als 5 Agost 1676; es en paper comú ab cubertas de pergamí
y en lo calaix de n? 11.

Consigna de un censal preu 200 11. feta y firmada per Joan Bapa
Casals, Botiguer de Perpiria a favor de Honorat Fontaner Burgés de dita
vila als 6 Abril 1688, qual censal fou creat per la Unitat. de Castelló a
favor de Joan March Vilar; es en paper comú clos y se encontrarà en lo
calaix de n? 2 junt ab dos procuras autènticas fetes per dit Honorat
Fontaner.

Llibre de Conclusions y altres negosis de la Unitat. dels anys 1695
fins 1715; es en paper comú ab cubertas ab bagas y botons y en lo calaix
de n? 6.

Concordia feta entre los AdmP de la causapia de Joan Bataller,
blanquer de la vila de la Bisbal de una y los cónsols de la Unitat. de
Castelló, rebuda en poder del Ignasi Verdalet Notty. de la vila de
Castelló als 13 7bre. 1701; es enpaper comú y en lo calaix de n? 2.

Llibre de Catastro de la Unitat. fet y format en lo any 1716; es en
paper comú ab cubertas de tela crua y se lliga y tanca ab vetas ab unes
respostes generals dins y es lo calaix de n? 10.

Altre Llibre de Catastro de la Unitat. fet y format en lo any 1735; es
en paper comú ab cuberta de pergamí ab son abecedari ab baguetas y
botons petits dintre el qual se encontran un codern de les relacions de
censos y censals donadas per los Rew dels aris 1722, 1736 y 1740 y se
encontran en lo calaix de n? 10.

Concordia feta entre Sa Ex? y la Unitat. de Castelló en lo any 1747:
es un llibre en paper comú en lo qual se troba també lo establiment dels
Salats, ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 8.

Llibre de Consolat de Mar en fets maritims ab lletra de estampa,
contenint del mode se dehuen governar en los fets ocorrian en lo dit
Consolat; es ab cuberta de pergamí y en lo calaix 5.

Llibre ab son acanelar dels censals feya la Unitat. a diferents
acrehedors; es en paper comú ab cubertas de baqueta Negra y en lo calaix
de n? 7.

Llibre vell o canalar dels censals qe la Unitat. de la pnt. vila de Castelló
fa a diferents acrehedors; es en paper comú ab cubertas de pergamí un
poch dolentas y en lo calaix de n? 9.
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Llibre de la Confraria dels 011ers y Rejolers; es en paper comú ab
cubertas de fusta y al damunt de cuyro ab tatxas o botons de llauna y en
lo calaix de n? 10.

Llibre de la Causapia de Ullastres concisteix en asignacions qe cada
any se acostumen fer a las Pobres Donzellas de Castelló per ajuda de llur
matrimoni; es en paper comú ab cubertas de pergamí ab baga y botó y en
lo calaix de n? 10.

Llibre de compras de Bestiars per las carniserias, de pagat y rebut y
altras cosas; es en paper comú ab cubertas de pergamí y én lo calaix de
n? 10.

Altre llibre de compras de Bestiars per las carniserias de dita vila y
del pagat y rebut; es en paper comú ab cubertas de pergamí y es foredat
del cap de munt y se encontrarà en lo calaix de n? 10.

Altre Llibre de compras de Bestiars per las carniserias de dita vila y
del pagat y rebut; es en paper comú ab cubertas de pergamí escritas y en
lo calaix de n? 10.

Llibre de la Confraria de St. March del Pont nou de la pnt. vila qe
concisteix en entradas y eixidas y altres cosas; es en paper comú ab
cuberta de pergamí y al damunt sols te mitja cuberta ad una efígie de un
S. y en lo calaix n? 11.

Manual de Clavaria dels anys 1704 fins 1764; també si troban
continuats alguns arrendamis; es ab cuberta de pergamí y se troba en lo
calaix de n? 4.

Concordia de la conmutació de la cera de la Candelera, aplicada
principalmi per posar y conservar lo Monami en Magnificencia conducent
y després per los ornam!s de vasos sagrats y altres adornos de la Parral.

es en paper sellat ab cuberta de paper comú y se encontrarà en lo
calaix de n? 3.

D

Diffinició feta per Oliver a favor de Pons Hugo, Compte de Amj2 als
10 de las kalendas de Juny 1255; en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Donació, Concessió, difinició y remissió feta per Pons Hugo, Compte
de Amp! a favor dels cònsols de Castelló y habitants de ella presents y
esdevenidors y habitants y moradors de diferents vilas y llochs del dret
de Bobatge, per. la qual confessa haver rebut de la vila y habitants de
Castelló cent sinquanta mil sous y de la demés vilas y llochs altres cent
sinquanta mil sous malgs., als 3 de las Calendas de Mars 1299; es
transumptat ab paper sellat y en lo calaix de n? 3.

Dotalia de Benefici de Santa Catherina que son Patrons los cònsols
als 2 Juny 1382; es en pergamí y se trobarà en lo calaix de n?2; es
transumptada junt ab la sentencia pronunciada a favor de la Unitat. per
lo official Ecclesiastich de Gerona en lo...

Donació feta per Pere Banyolas de un Hospici situat en lo Puig de
heramala y de altras cosas a favor de la obra nova als de Juny 1393; es
en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Llibre en qual se encontre la donació feta per lo Rey en Joan al Infant
Enrrich, son Germà, del Comptat de Amp! del any 1436 y la confirmació
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y envestedura feta en lo any 1459 a dit Enrrich y altres cosas; es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo' calaix de n? 7.

Donació que fa lo Rey Alfonso del dret de la Barra a la Unitat. ab
condició haje de tenir lo Pont y camins condrets al pr Xbre 1457; es en
pergamí en lo calaix de nP 2.

Donació feta per lo Infant Dn. Joan als 3 Xbre. de 1467 de tots y
qualsevol censos, censals que la Unitat. feya; es en pergamí y en lo calaix
de nP 2.

Diffinició feta per lo Duch Dn. Alfonso enpoder de Cosma Damià
Maig, Notty. de Castellò a pr Abril 1534 a la Unitat. sobre 10 capbreu; es
en pergamí en lo calaix de nP 2.

Llibre de Deffinicions dels comptes aportats dels càrrechs y officis de
la Unitat. de Castellò dels anys 1554 fins 1588; es en paper comú ab
cuberta de baqueta negra ramejada y en lo calaix nP 3.

Diffinició de enderreriatges feta per lo D! Camarer de St. Quirch de
Colera a favor dels cónsols de las carnisserias de la pnt. vila als 12 Mars
1614; es en pergamí junt ab la amortizació, precari, capbrevació y
establiment y se encontrarà en lo calaix de nP2. y es transumptat en lo
Llibre en lo full 24 retro.

Llibre de Deffinicions de Comptes de Reg? y demés han administrat
de los effectes de la pnt. Unitat. dels anys 1691 fins 1756; es en paper
comú ab cubertas de pergamí ab baga sens botó y se encontra en lo calaix
de n? 9.

Dos Deffinicions de censos y foriscapis firmadas per Mn. Bernat
Daurà, clerga, obtenint lo Benefici sots invocació de nostra seriora y en
lo altar Major de la Parl. de la vila de Castelló, per Catherina Julià
q? fundat, a Pere Antoni y Martí Falcó, pare y fill de Castelló; es en paper
comú y en autèntica forma y en lo calaix de nP 3.

Declaració feta y firmada per los seriors Fran9 Albert y Pere Boris,
com a pros de la Unitat. y Confraria de Cortalers y lo serior Miquel
Sabater sobre la terra del Tamariuhà y terra del Vernar; es ab paper comú
y en lo calaix de nP 3.

Establiment fet per Pere Feliu a favor de Arnall de una paret closa
als 5 dels Idus de Fabrer 1264; es en pergamí y en lo calaix de nP 2.

Establiment fet per Maria T. a Pere Brugà als 18 de las Calendas de
Maig 1315; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Establiment fet per Antich Pujada Ad.r del Comptat a Galceran
Stharrer als 25 Janer 1453 de certa terra de aigualleixos, prop del Bosch
del Compte; es en pergamí y en lo calaix de nP 2.

Establiment fet per lo Rey Alfonso al pr, Xbre 1457 a la Unitat. de la
mitat de las Escrivanias de la pnt. vila. tant de la del Veguer com de la
del Batlle; es en pergamí y en lo calaix del n? 2.

Establiment fet per lo Compte Henrrich a Joan Perpinyà del Molí
Draper, rech resclosa de aquell, als 27 Maig 1494; es en pergamí y en
lo calaix de n? 2.

203



Establiment fet per lo Infant Henrrich a Joan Perpinyà del Molí
Draper, rech, resclosa, aygua y demés als 27 Maig 1494; es transumptat
en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Evinensa feta entre lo Adr del Serior Compte y Joan Perpinyà sobre
lo Molí devall y draper al 23 8bre. 1515; es en pergamí y en lo calaíx
de n? 2.

Establiment de las taulas o Carnicerias de la vila de Castelló fet per lo
Camarer de St. Quírch de Colera a favor de Pere Losa, carnisser, als 20
Mars 1523; es en pergamí y en lo calaix de n? 2, y en lo mateix acte se
encontra notat quant las carnicerias passaren a la vila.

Establiment de un tros de terra o famer fet per lo Adr del Comptat a
favor de Antoni Pou a lo 8bre. 1566 y en lo mateix acte se troba notat com
passa a la Unitat.; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Establiment fet per D? Joana Folch als consols al 5 Mars 1605, dels
Molins fariners, resclosas y rech de aquells y de altras cosas en dit acte
contengudas: es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Establiment de las Carnicerias de la pnt. vila de Castelló fet per lo Rt.
Camarer de St. Quirch de Colera, a favor dels cònsols de la pnt. vila als
12 Mars 1614; es en pergamí junt ab la amortizació, precari, capbrebació
y diffinició y en lo calaix de n? 2 y es transumptat en lo llibre nou
en full 25 retro.

Establiment de una porció de terra sita dins y cerca de la moralla y
sobre lo Molí fariner prode la Unitat. de Castelló per lo legítim Pror. de
Sa Exa a favor de dita Unitat. als 3 Juliol de 1725; en paper sellat y en lo
calaix de n? 2.

Establiment del terreno anomenat Salats fet per S. Exa a la Unitat.
en lo any 1755; es en un llibre ab cubertas duergamí en lo qual se troba
també la concordia feta entre S. Exa y dita Unitat.; es en lo calaix de n? 8.

Encarregament de censal de penció 10 11. y de proprietat 200 11. fet
per la Unitat. de Castelló, lo qual censal tots anys feyan Salvador Calderò
y Josep Calderò a Esteva Camps Notty y vuy en forsa de dit encarregam
dita Unitat.; es en paper sellat y en lo calaix de n? 3.

Establiment firmat per lo molt Iltre. serior Infant Dn. Enrrich de Aragó
al Honor. D. Sr. Pere Cellers Notty. de Castelló y als seus del Molí Draper
de dita vila als 23 7bre; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Franquesa concedida per lo Rey en Pere als 15 Mars 1383 a favor de
Antoni Oriol; es en pergamí y , en lo calaix de n? 2.

Acte de indempnitat firmada per lo Rey eli Pere als 8 9bre. 1385 a la
Unitat. de certas pensions de censals y viloraris [violaris] per dita
Unitat.pagadas; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Llibre de JurarWs dels officials de Unitat. de la pnt. vila de Castellò,
comensant en lo any 1646; es en paper comú ab cubertas de pergamí ab
botò y baga y en 10 calaix de n? 8.
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Codern de instruccions sobre los plantios y montes del Principat de
Cattya dins del qual hi ha, alguns memorials sobre lo poder tencar
arbres; es en pergamí y en lo calaix de n? 10.

L

Llicencia concedida per lo Infant Dn. Joan a la Unitat. per poder
vendrer y alienar sens .corredor als 27 Abril 1381; es en pergamí y
en lo calaix de n? 2.

Lluició de 366 11. 14 s. 5 d. y malla firmada per Fran9 de Albacia a
favor del Clavari de la Unitat. als 6 Xbre. 1410; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Lluició de 30 11. firmada per los Frares Predicadors del convent de
Castelló a favor de Geroni Abril als 19 Juny 1500; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Lluició de 43 11. 10 s. firmada per la Rt. Comunitat de Pbres. de
Castelló a favor dels Adrs. de la obra nova als 9 juliol 1521; es en pergamí
y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 21 11. 15 s., firmada per la Rt. Comt. de Pbres. de Castelló
a favor dels Adrs. de la obra nova als 9 Juny 1529; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Lluició de 100 11. firmada per lo Rt. Miquel Donada, Pbre. Beneat. de
la Parql. de Castelló en nom seu  propi y com a layca.. a favor dels
consols de dita, als 26 Mars 1532; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 200 11. firmada per los Protectors y ohidors de comtes de
la Rt. Comt. de Pbres. de Castelló a favor dels cònsols al p!' Juny 1532; es
en pergamí y en lo calaix de n? 2..

Lluició de dos censals, 10 un preu 138 11. Y lo altre de 100 11., feta per
los Protectors y Comt. de Pbres. de Castelló a favor dels cònsols de dita
vila als 21 Maig 1534; es en pergamí y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 21 11. 15 s. firmada per los Protectors de la Rt. Comt. de
Pbres. de Castelló a favor dels Adrs. de la obra nova als 23 Fabrer 1535;
es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 350 11. feta per Barthomeu Coll, y altres com a tudors de
Simón Cruhera a favor dels cònsols de Castelló als 24 Xbre. 1535; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 484 11. firmada per Gabriel Buscà, pagés de Rosas, a favor
dels cónsols de Castelló a 14 Maig 1553; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Llicencias que concedian los cònsols a diferents personas estrange-
ras que se admetian per habitants de la present vila; son en un codern
de paper comú sens cobertas que te principi als 29 Janer 1563 y en lo
calaix de n? 3.

Lluició de 300 11. firmada per los- adrs. de la causa pia fundada per
Miquel Reig a favor dels cònsols de Castelló als 21 Abril 1575; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 100 11. firmada per Geroni Lluch, Both de la vila de Castelló
a favor dels cònsols de Castelló als 4 Maig 1575; , es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

205



.Lluició de 7 11. 10 s. firmada per lo Abad y Monjos de Gerona a favor
de Geronim Lluch als 24 7bre. 1580; es en pergamí y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 300 11. feta y firmada per Pere Guitart, ciutadà de la vila
de la Bisbal, a favor de la Unitat. de Castelló als 4 Mars 1638; es en paper
comú y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 600 11. feta y firmada per lo P. Prior y convent de Sant
Domingo de Castelló a favor de la Unitat. de dita vila als 16 Xbre. 1649;
es en paper comú y en lo calaix de n9 2.

Quatre lluicions de diferents censals de pretzjunts 900 11. fetas y
firmadas per lo Dt. Joan Guardias Pbre. com a Pror. de la Rt. Comt. de
Pbres. de Castelló a favor de la Unitat. de dita vila als 25 Janer 1650; son
en paper comú y en lo calaix n9 2.

Lluicions de diferents censals continuadas en un llibre de forma
comuna ab cubertas de pergamí que al sobre de ell diu: Llibre de lluhicions
de la Unitat. de Castelló comensat a 24 9bre. 1670 qual se encontrarà en
lo calaix de n9 2.

Lluició de 144 11. feta y formada per los Adrs. dels aniversaris de la
ig- la. Parql. del Castell de Volpellach a favor del sindich de la Unitat de
Castelló als 26 9bre. 1681; es en paper comú y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 500 11. feta y firmada per lo D! Antonio Pau cesar Pbre.
obtenint 10 benefici sots invocació de la Degollació de St. Joan en lo
Hospital de Pobres de Palamós, fundat per lo Joan Oliver, rector que
fou de la Selva a favor de la Unitat. de Castelló als 7 Fabrer 1686,junt ab
la qual es lo acte de creació de dit censal; es en paper comú y en lo calaix
de n9 2.

Lluició de 200 11. feta y firmada per Jaume Cibra y Galter, pagès del
lloch de Salrrà a favor de la Unitat. de •Castelló als 28 Abril 1704; es en
paper comú en lo calaix de n9 2.

Lluició de 154 11. feta y firmada per los Adrs. del Hospital 'nou de Sta.
Catharina de Gerona a favor del Narcís Camps com a clavari de la
Unitat. de Castelló als 23 8bre. 1751; es en paper sellat y en lo calaix de
n9 2.

Lluició de quatre censals junts de proprietat 351011. feta y firmada per
lo Pror. de la Rt. comtat de Pbres. de la vila de Castelló a favor dels
arrendataris dels terços dels fruyts del Vernar als 3 Xbre 1751; es en
paper sellat y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 700 11. feta y firmada per lo P. Prior y Conv. de St. Domingo
de Castelló a favor de dits arrendataris del Vernar als 23 Mars 1752; es en
paper sellat y en lo calaix del n9 2.

Lluició de 720 11. feta y firmada per la Rt. Comt de Pbres. de Castelló a
favor de dits arrendataris als 4 Maig 1752; es en paper sellat en lo calaix
de n9 2."

Lluició de 420 11. feta y -firmada per Jaume Xivecas del castell de
Llers a favor de Fn9 Albert, clavari de la Unitat. de Castelló, als 7 Juny
1752, junt a la qual es unit lo acte de censal; es en paper sellat y en lo
calaix de n9 2.

Lluició de 428 11. feta y firmada per los protectors de la Rt. Comt de
Pbres. de Castelló a favor de dits arrendataris del Vernar als 11 Juliol
1752; es en paper sellat y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 200 11. feta firmada per la Rt. Comt de Pbres. de Castelló
a favor del clavari de la Unitat. de dita vila als 29 Mars 1753; es en paper
sellat y en lo, calaix de n9 2.

206



Lluició de 320 11. 5 s., que son la mitat de aquell censal de proprietat
640 11. 10 s. feta y firmada per lo Iltre. Cap. de canonges de Vilabertràn
a favor de Narcís Camps Notty. com a clavari de la Unitat. de Castelló als
5 Juliol 1753; es en paper sellat y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 100 11. que son part de aquell censal de proprietat 1000 11.
feta y firmada per Pere Vilanova y Alsina, trebr de Castelló a favor de dit
Narcís Camps clavari de la Unitat. als 10 8bre 1753; es en paper sellat y
en lo calaix de n? 2.

Lluició de 600 11. a compliment de aquell censal de proprietat
1000 11. feta y firmada per Pere Vilanova y Alsina trebr de Castelló a favor
dels sobredits arrendataris del Vernar als 27 Juny 1756; es en paper
sellat y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 200 11., feta y firmada per lo Pror. de la Adra. de la causapia
de Bartolí a favor de dits arrendataris del Vernar als 17 fabrer de 1757
junt ab lo qual està unit lo acte de censal; es en paper sellat y en lo calaix
de. n? 2.

Lluició de 320 11. 5 s. que son part y a complimt de aquell censal de
proprietat 640 11. 10 s. feta y firmada per lo Pror. del molt Iltre. Capítol
de canonges del lloch de Vilabertran a favor dels sobredits arrendataris
als 2 Abril 1757, junt ab lo qual es lo acte de censal; es en paper sellat y
en lo calaix de n? 2.

Lluició de tres differents censals junts de proprietat 1244 11. feta y
firmada per lo P. Prior y convent de St. Domingo de Castelló a favor de
dits arrendataris als 14 de Maig 1757; es en paper sellat y en lo calaix del
n? 2.

Lluició de 500 11. feta y firmada per lo Adr. de la causa pia de Sala a
favor dels dits arrendataris als 2 Juny 1757, junt ab la qual se troba lo
acte de venda y cessió del dit censal; es en paper sellat y en lo calaix de
n? 2.

Lluició de 360 11. feta y firmada per lo, Pror. del Adr dels aniversaris
de la vila de Cadaqués a favor dels dits arrendataris als 21 Juny 1757,
junt ab lo qual se encontran lo acte de la creació de dit censal y lo acte
de venda y cessió de aquell; es en paper sellat y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 200 11. feta y firmada per Narcís Camps Notty. de Castelló
a favor de dits arrendataris `als 15 Juliol 1757; es en paper sellat y en lo
calaix de n? 2.

Lluició de 214 11 5 s. feta y firmada per la Rt. M. Abadessa y convent
de monjas de Castelló a favor dels dits arrendataris als 19 Juliol 1757; es
en paper sellat y en lo calaix de n? 2.

Lluició de 700 11. feta y firmada per los Protectors dels aniversaris
presbiterals de la seu de Gerona a favor dels sobredits arrendataris als
8 Agost 1757, junt ab la qual es lo acte de creació de dit censal; es en
paper sellat y en lo calaix de n9 2.

Lluició de 168 11. feta y firmada per los Protectors de la Parl. de
Castelló a favor de dits arrendataris als 9 Xbre. 1757; es en paper sellat
en lo calaix de n? 2.

Lluició de 102 11. firmada per lo Admr dels aniversaris y missas de
estaca de la vila de Cadaqués a favor del Mag Ajuntam. y Junta de Propis
de Castelló. en poder de F. Nualart Notty. de dita vila a 29 setembre 1769.
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Lluició y altres diferents censals lo un de 300 11. lo altre de 200 11.
y lo altre de 400 11. firmada per Salvador Sastregener, pagés de Ventalló
a favor de dit Ajuntamr. y Junta. en poder de dit Nualart Notty. a 27 8bre.
de 1769.

Lluició de 120 11. firmada per Domingo y Joan Casas, pare y fill,
Cirurgians de la Escala a favor de dit Ajuntamr y Junta, en poder de dit
Nualart Notty. a 26 Abril de 1771.

Lluició de 200 11. firmada per lo Mag. Joseph Estanyol y de Ciurana,
ciutadà honrat de Bar. en lo lloch de Monells domiciliat a favor de dit
Aju?i , y Junta, en poder de dit Nualart Notty., a 26 Abril de 1771.

Lluició de dos censals preu 500 11. quiscún, firmada per Paulí Gifre
y Trobat, pagés de Garriguella a favor de dit Ajuntamr y Junta, en poder.
de dit Nualart Notty. a 26 Abril 1771.

Lluició de 120 11. firmada per lo sindich del convent de Sant Fran h y
Prohoms del Gremi de sabaters de Cast? a favor de dit Ajuntament y Junta,
en poder de dit Nualart Notty. a 10 Maig 1771.

Lluició de 80 11. firmada per lo Convent de St. Agustí de Cast? a favor
de dit Ajuntamr y Junta a 10 Maig 1771, en poder del mateix Nualart
Notty.

Lluició de tres censals de preu 100 11. quiscún, firmada per lo Pror,
del convent de Monjas de Castelló, a favor de dit Ajuntamr y Junta, en
poder de dit Nualalrt Notty. a 10 Maig 1771.

Lluició de dos censals, lo un de 200 11. y lo altre de 120 11. firmada
per dit Pror de 1às Monjas a favor de dit Ajuntamr y Junta a 17 Maig 1771,
en poder de dit Nualart Notty.

Lluició de 600 11. firmada per Jaume Galter, pagés de Salrà a favor
de dit Ajuntamr y Junta, en poder de dit Nualart, Notty. a 17 Maig 1771.

Lluició de tres censals lo un de 120 11., lo altre de 100 11. y lo altre
també de 100 11. firmada per los Administradors de la causapia de
Ullastres a favor de dit Ajuntamr y Junta a 23 Juny de 1771, en poder del
mateix Nualart Notty.

Lluició de 150 11. firmada per lo Admr de la causa pia de Pere Felisses
de Castelló a favor de dit Ajuntamt y Junta, en poder de dit Nualart Notty.
a 27 Juny de 1771.

Lluició de 300 11. firmada per lo Admr subrogat de las Rendas del
Benefici de Nora. Sra. de Vallvanera, de la vall de Aro, per lo Rt. Dt.
Pasqual Fontdevila y de Doménech, fundat a favor del dit Ajuntamr y
Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 1 de juliol de 1771.

Lluició de 500 11. 5 s. firmada per lo Marmessor subrogat del Rt.
Sebastià Escofet Pbre. de Cadaqués a favor de dit Ajuntamr y Junta, en
poder de dit Nualart Notty. a 5 Juliol de 1771.

Lluició de dos censals lo un de 50 11. Llo altre de 317 11. 17 s. 10 d.,
firmada per los obrers de la obrà de la Parral. Igla de Castelló a favor de
dit Ajuntamr y Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 12 Juliol de 1771.

Lluició de dos censals lo un de 600 11. y lo altre de 400 11., firmada
per lo Admrs del hospital de Pobres de Castelló a favor de dit Ajuntamr y
Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 23 Juliol 1774.

Lluició de 200 11. firmada per los Admr s de la causapia del Rt. Geroni
Antich Andreu, Pbre. de Castelló a favor de dit Ajuntam! y Junta, en poder
de dit Nualart Notty. a 30 Agost de 1774.
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Lluició de 500 11. firmada per lo obtentor del Benefici de nora. Sra. del
Roser en la Q1a. Parral de Novas de Garriguella, fundat a favor de dit
Ajuntamt y Junta en poder de dit Nualart Notty. a 30 Juliol de 1773.

Lluició de 80 11. firmada per la Rt. Comunitat de Preveres de Castelló
a favor de dit Ajuntamet y Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 30 Juliol
de 1773.

Lluició de un censal de 450 11. firmada per lo Admr de la Causapia
del Rt. Nicolau Estanyol Pbre. de Castelló a favor de dit Ajuntamt y Junta,
en poder de dit Nualart Notty. la una de 381 11. 11 s. 10 d. a 13 Agost de
1773 y la altra de las restants 68 11. 8 s. 2 d. a 27 Fabrer 1774.

Lluició de dos censals, 10 un de 600 11. y lo altre de 300 11. firmada per
los Adm. r dels aniversaris de Garriguella a favor de dit Ajuntamt y Junta,
en poder del referit Nualart Notty. a 17 Setembre 1773.

Lluició de tres censals 10 un de 500 11., lo altre de 560 11. y lo altre de
166 11. firmada per lo Admr del Hospital de pobres de Castelló a favor de
dit Ajuntamt y Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 14 8bre 1773.

Llució de dos censals lo un de 250 11. y lo altre de 100 11., firmadas per
los Adrws de la causapia de Ullastres de Castelló a favor de dit Ajuntamt
y Junta, en poder de dit Nualart Notty., la una de 200 11. a 31 8bre de
1773 y la altre de las restants 150 11. a 2 9bre. de dit any.

Lluició de 880 11. firmada per Dna. Angela y Dn. Ramon de Gorgot,
mare y fill, en la ciutat de Barna. domiciliats, a favor de dit Ajuntamt y
Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 18 Abril de 1774.

Lluició de 150 11. firmada per los AdmP dels aniversaris de Palausav
a favor de dit AjuntamE y Junta, en poder de dit Nualart Notty. a 18 Abril
de 1775.

Lluició de 76 11. firmada per los Caritaders de la Caritat del Pà de
Cortò de Castelló a dit Ajuntament y Junta, en poder de dit Nualart Notty.
a 18 Abril 1775.

Lluició de 300 11. firmada per lo Mag h Joseph Estanyol de Monells a
favor de dita Junta, en poder de dit Nualart Notty. 28 Abril de 1775.

Lluició de 500 11. firmada per Joan Frigola y Sastre, pagés de Dalfià
a favor de dit Ajuntamt y Junta; a 19 Juny de 1775, en poder de dit
Nualart Notty.

Lluició de 135 11. firmada per los obrers de la obra de Castelló a favor
de dit Ajuntamt y Junta a 24 Mars de 1776, en poder de dit Notty. Nualart.

Lluició de 400 11. firmada per lo Admr subrogat de la causapia del Sr.
Canonge Miquel Bru, de Girona, a favor de dit Ajuntam t. y Junta, en poder
de dit Nualart Notty. a 24 Abril de 1777.

Lluició de 41 11. firmada per lo obtentor del Benefici de Sta.
Magdalena, en la de Pals, fundat a favor de dit Ajuntamt y Junta, en
poder de dit Nualart Notty. a 24 Juny de 1777.

Lluició de 200 11. firmada per lo Admr de la causapia del Rt. Joan
Oliver a favor de dit Ajuntamt y Junta, en poder de dit Nualart a 6 7bre
de 1777.

Lluició de 300 11. firmada per lo Admr de la causapia de Joan de Lluch
de Castelló a favor de dit Ajuntm! y Junta, en poder de dit Nualart Notty.
a 30 Desembre del any regular de 1777.

Lluició de 100 11., firmada per lo Admr del Hospital de Pobres de
Castelló a favor de dit Ajuntam y Junta, en poder de Fran9 Nualart Notty.
a 6 Fabrer de 1778.
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Lluició de 400 11. firmada per lo Marmessor subrogat del últim testam!
del Rt. Joan Oliver Pbre. a favor de dita Junta, en poder de dit Nualart
Notty. a 5 Fabrer de 1779.

M

Llibre anomenat de la Morbaria de la vila de Castelló; es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n° 8.

N

Libre de Notas ahont son continuats tots los forasters que se
admetían per los cònsols de Castelló en habitans de dita vila, comensat
en lo any 1410; es ab paper comú ab cubertas de luda o paper fort y en
lo calaix de n? 10.

Llibre de Notas ahont estàn continuadas las partidas de grans que la
Unitat. de Castelló està debent a differents personas per rahò de préstamo
graciós per las ocurrencias de la Guerra desde la campanya de Rosas en
lo any 1693 fins lo any de la Pau del any 1697 y altres cosas que estàn a
dins dit llibre que no son cusidas ab dit llibre; es en paper comú ab
cubertas de pergamí ab baga y butò y en lo calaix de n? 11.

Llibre de Notas en Quart comú que en lo primer full comensa; Llibre.
ahont estaràn algunas singularitats y es en paper comú ab cubertas de
pergamí y en lo calaix de n? 1.

Altre llibre de Notas o franquesas concedidas per los cònsols a
diferents estrangers; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo
calaix de n? 10.

Altre llibre de Notas o franquesas concedidas per los cònsols als
estrangers que admetian per habitans de dita vila; es en paper comú ab
cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 10

Llibre de Notas dels Privilegis concedits per los Comptes a la Unitat.y
altras cosas; es en paper comú ab cubertas al demunt de luda blanca ab
dos bagas y en lo calaix de n? 10.

Llibre de Notas ahon estan continuadas las partidas se gastaran per
la Unitat., per lo rech del Estany de Vilanova y altres cosas; es en paper
comú y en quart full ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 11.

Llibre de Notas dels diners entraran en poder dels cònsols, dels
flaquers y tabarners; es en paper comú en quart full ab cubertas de
pergamí y en lo calaix de n? 1.

O

Ordinació feta per lo Cardenal Lleonart a favor de la obra de Castelló
als 4 de las nonas de Mars del Pontificat tercer de Lleó Papa, que mana
que lo Sacristà, Cabiscol, Domers y demés ecclesiàstichs, antes de
prender pocessió degan pagar al obrer de la dita obra 5 11. ; es en pergamí
y en lo calaix de n? 2 y es transumptat en lo llibre nou en full 35 retro.
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Ordre que donà lo Infant en Pere que lo Ack no puga penyorar ni
capturar los habitans que asò es a coneguda del Batlle y las senyoras a
coneguda del Jutge; als 10 de las calendas de Maig 1338; es en pergamí
y en lo calaix de n9 2.

Llibre en quart vell de Ordinacions de Mostesaf; es en pergamí ab
cubertas de fusta y al damunt de baqueta y en lo calaix de n9 1.

Llibre de Ordres estampat dende lo any 1720 fins 1765; es de cubertas
de pergamí y en lo calaix de n9 9.

Tres coderns de ordres manuscrits; son en paper comú a tot full y en
lo calaix de n? 9.

Ordenansa Real en que se estableixen las reglas per lo annual
remplasso del Ext de 3 9bre 1770 ab las Reals Sedulas sobre lo mateix
assumpto subseguidas ab cubertas de paper y en lo calaix de n9 9.

P

Privilegi eo Butlla de S. Santedat concedida a la Unitat. de la vila de
Castelló de Ampúrias ab la qual mana al Sr. Bisbe de Gerona tinga official
ecclesiàstich en dita vila; als 15 de las kalendas de Agost; de son Pontificat
anno secundo; es transumptada en lo llibre nou fol. 35; es en pergamí en
lo Llibre primer dels Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi transumptat, Papal, ab lo qual consta com lo Sr. Bisbe de
Gerona deu provehir de official ecclesiàstich a la pnt. vila; als 15 de las
kalendas de Agost, de son Pontificat anno secundo; es en pergamí en lo
Llibre primer dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de Privilegi de la venjansa, concedit per Pons
Hugo a la universitat, als 9 de las kalendas de Juliol de 1217; es en
pergamí en lo Llibre dels Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre que la Universitat pot fer vinté o comú y que puga
elegir personas per donar comptes; concedit per Pons Hugo als 12 de las
kalendas de setembre 1248; es en pergamí en lo llibre primer dels
Privilegis y en lo calaix n9 1.

Privilegi sobre que se pot fer comuns entre ells y distribuir a voluntat
dels comuners sens llicencia del S.°r poder tenir concell y imposar
qualsevols penas y executar aquellas, concedit per Pons Hugo als 12 de
las Kalendas de setembre 1248; es en pergamí en lo Llibre primer dels
Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi que tracta dels tintorers, y que los Notaris públichs poden
rebrer los testaments ab intervenció de tres testimonis; concedit per Pons
Hugo als Idus de Janer de 1249. Es en pergamí en lo llibre primer dels
Privilegis y en lo calaix de n91.

Privilegi sobre que los cònsols poden posar penas fins a 5 s., son
franchs de talls, de hosta y cavalcada, que no sien punits per haver comés
algún delicte ni després; concedit per Pons Hugo als Idus de Janer 1249;
es en pergamí en lo llibre primer dels Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre 10 dret del vi y tall de llenya, concedit per Pons Hugo
als 10 de las kalendas de Janer; es en pergamí en lo Llibre primer dels
Privilegis y en el calaix de n9 1.

Privilegi sobre que ningún habitant pot esser posat en presò per
ningún càs, antes si deu donar fermansa fins sie declarat lo cas, y si es
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de mort dega estar guardat per tres personas fins que sie declarat per lo
Jutge; concedit per Pons Hugo las 6 de las kalendas de Janer 1269; es en
pergamí en lo Llibre primer dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre enfranquiment de la cugucia y tracta dels adúlteros
que tenen pena trobant un casat ab una casada; concedit per Pons Hugo
als Idus de Fabrer de 1270; es en pergamí en lo Llibre primer dels
Privilegis y en lo calaix del n9 1.

Privilegi ab lo qual Sa Ex? promet no privar al extranger per Mar ni
per terra ninguns grans resultants de las terras del pnt. Comptat.
Concedit per Pons Hugo, comte de Ampurias als 4 de octubre 1275; es
en pergamí en lo Llibre primer dels Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre lo poder traurer los grans per Mar y per terra, etiam
en los casos de guerra y crestia [carestia]; concedit per Pons Hugo als 4
octubre 1275; es transumptat en paper comú en lo llibre primer dels
Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre la franquesa de pa, vi y casas durador per lo espay de
quaranta anys. Concedit per Pons Hugo als 15 de las kalendas de
novembre 1277; Es en pergamí en lo Llibre primer dels Privilegis y en lo
calaix de n? 1.

Privilegi sobre que ningún habitant per ningún deute pot ser detingut
ni pres fora la pnt. vila, ni mourerseli ningún plet fora della; concedit per
Pons Hugo als 6 dels Idus de Mars 1282; es en pergamí en lo Llibre primer
dels Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi o confirmació de diferents Privilegis feta per Pons Hugo als
6 de las kalendas de Janer de 1286; es en pergamí y en lo llibre primer
dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi de la venjansa y que quiscún sie cregut de la simple paraula.
Concedit per Pons Hugo als 6 de las Kalendas de Janer 1286; es en
pergamí en lo Llibre primer dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que los Bans y penas nos poden posar sens arbitre del
Jutge y dels salaris dels escribans y saigs. Concedit per Pons Hugo als 7
dels Idus de Juliol 1291; es en pergamí en lo Llibre primer dels Privilegis
y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que las penas nos poden posar sino a coneguda del
Jutge, que si lo S.°r fa manament en algun official seu que sie contra
privilegi no estiga obligat a cervalo, ni menos obligar 10 Jutge ni altre
official provehir demanda que sie contra privilegi. Igual aixís sien cervats
etiam los que no estàn en us. Concedit per Pons Hugo als, esto es, un als
7 de Juliol de 1291, altre als 9 de las kalendas de Juliol 1297
y lo altre als 3 de las kalendas de Mars 1299. Tots tres son units en un
pergamí en lo Llibre primer de los Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de Privilegi de la venjansa fet per Pons Hugo,
als 9 de las kalendas de Juliol 1297; es en pergamí en lo Llibre primer
dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o transumpte de una clàusula de un Privilegi ab lo qual se
obliga ha pagar a qualsevols personas etiam Gaudins a tot allò los serà
taxat per rahò de qualsevols talls y en cas de negarse no gaudiran dels
Privilegis concedits als habitants. Concedit per Pons Hugo als 9 de las
kalendas de Juliol 1297, en pergamí y en lo Llibre primer dels Privilegis
y en lo calaix de n? 1.
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Proptestació feta per los consols al Noble S. Dn. Ramón de Empúries,
Pror. General del comtat per rahó de haver posat en presò a Ramón
Sabater, als 9 de las kalendas de Juliol 1297; es en pergamí y en lo calaix
de n? 2.

Privilegi sobre los Sobreposats que lo Veguer en quiscún any se deu
jurar; també tracta de la sal, llana y altres cosas. Concedit per Pons Hugo
als 3 de las kalendas de Mars 1299; es en pergamí en lo Llibre primer
dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi tocant a la sal de las Salinas de Castelló, concedit per Pons
Hugo, als 3 de las kalendas de Mars 1299; es en pergamí en lo llibre primer
dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que los cònsols poden traurer qualsevol conceller que
contravinga en algún privilegi. concedit per Pons Hugo als 3 Abril 1307;
es en pergamí en lo Llibre segón dels Privilegis, y en lo calaix de n9 1.

Privilegi o Confirmació de Privilegi concedit per D? Marquesa, als 15
de las kalendas de Janer 1308; es en pergamí en lo llibre segon dels
privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que los habitants gaudeixen com los ciutadans y que
lo peix se pren desde Cap de Creus fins a Fluvià dega aportarse en la
plassa de la pnt. vila. Concedit per Pons Hugo als 14 de las kalendas de
Fabrer 1308; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix
de n9 1 y també es transumptat en lo llibre nou fol. 40.

Privilegi ab lo qual los habitants son ciutadans y gaudeixen de tots
los privilegis que los ciutadans de las ciutats de Catt? Concedit per Pons
Hugo als 14 de las kalendas de fabrer 1308; es en el llibre segon dels
Privilegis y en lo calaix de n? 1. Y també transumptat en paper comú en
lo mateix llibre.

Privilegi ab lo qual lo S9r ni los officials poden forsar a sos vassalls
de ser principals, ni fermansas per son S?r en ningún acte ni lo S?r los
puga compellir en acompanyarlo fora ab armas. Concedit per Pons Hugo
pridie nonas de Mars 1308; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis
y en lo calaix de n? 1

Privilegi o confirmació de privilegis feta per Pons Hugo als 10 Maig
1309; es en pergamí en lo llibre segon del privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se declara com lo Batlle tots anys en lo die y festa
de Pasqua se deu mudar o crear; concedit per Pons Hugo als 7 del Idus
de Juliol 1311; es en pergamí en lo llibre segón dels Privilegis y en lo
calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de privilegi sobre los Mutuos (?) y altres
contractes; concedit per lo compte Magaulí o Magoncolino, als 12 de las
kalendas de Setembra 1314; es en pergamí en lo llibre segón dels
Privilegis y en lo calaix de n? 1

Privilegi ab lo qual consta qe los habitants son exemps de seguir lo
S?r Comte y de fer obligacions per ell y que gaudeixen com los ciutadans;
concedit per la Exma. S:"a Marquesa Comtessa de Ampurias als 3 de las
kalendas de Desembre de 1314; es en pergamí en lo llibre segon dels
Privilegis y en lo calaix de n? 1, y també transumptat en lo llibre
nou fol. 47.

Privilegi en lo qual consta que havent deixat la Unitat. cent milia sous
en adjutori de la compra del comtat, no sie fet prejudici ab privilegis
concedits a la Unitat. Concedit per lo Infant en Pere als 15 de las Kalendas
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de Juny 1326; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en el calaix
de n? 1.

Privilegi ab lo qual lo S9 r Comte no pot alienar res del comtat; concedit
per lo rey en Pere als Idus de Fabrer 1327; es en pergamí en lo llibre segon
dels Privilegis y en lo calaix de n9 1. També es transumptat en lo llibre
nou fol. 38.

Privilegi sobre que lo jutge ordinari no pot exhigir ninguna nianera
de salaris dels habitants de Castelló. Concedit per lo Infant en Pere, als
15 de las Kalendas de Juny 1327; es en pergamí en lo llibre segon dels
Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre que lo blat del Molí vage primer al pes que al Molí y
rahims a la Plassa; concedit per lo Infant en Pere als 15 de las Kalendas
de Juny 1327; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix
de n? 1.

Privilegi ab lo qual ningun es franch dels bestiars e la redemciò de
homens y que la universitat dega destinar lloch per la Cort y la Presò a
gastos del S9r Infant. Concedit per lo Infant en Pere, als . 15 de las Kalendas
de Juny 1327; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix
de n9 1.

Privilegi sobre 10 poder fer talls. Concedit per lo Infant Pere, fill del
S9r Rey de Aragò, Comte de Ampurias, als 15 de las Kalendas de Juny
1327; es en pergamí y en lo llibre segon de Privilegis y en lo calaix de n9
1, y també es transumptat en lo llibre nou fol. 38.

Privilegi ab lo qual se mana que lo Jutge y demes officials seus degan
jurar en lo Introhit de llurs officis en poder dels cònsols de guardar y
servar tots los privilegis concedits a la universitat. Concedit per lo Infant
en Pere als 11 de las kalendas de Juny 1327; es en pergamí en lo llibre
segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1, y també transumptat en lo
llibre nou fol. 47.

Privilegi sobre que lo Jutge deu ser annual. Concedit per lo Infant en
Pere al 15 de las kalendas de Juny 1327; es en pergamí en lo llibre segon
dels Privilegis y es en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre lo dret que paga la farina y altres mercaderias y que
los pescadors de Castelló que van a pescar coral al mar de Cadaqués no
deuen pagar ningún dret. Concedit per lo Infant en Pere, als 16 de las
kalendas de Janer 1328; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis
y en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre que los habitants de Castelló y Comtat de Amp? s no
poden esser mercats per rahò de marcas, als 15 7bre. 1334; es en pergamí
en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n9 1.

Promesa feta per lo Consell al S9 r Infant als 8 de las kalendas de
Setembre de 1330; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Protest que ningún habitant puga usar del Privilegi de la venjansa fet
per los cònsols al Pror. Ger? , del Comte, als 5 dels Idus de febrer 1337;
es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de Privilegis, exceptat el de la venjansa, feta
per lo Infant en Pere, als 10 de las kalendas de Maig 1383; es en pergamí
en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi dels mercats de Castelló, ab lo qual son guiats tots los qui
venen en dit mercat y no poden esser capturats sino per los casos
expressats en dit Privilegi; es en pergamí en lo llibre segón dels privilegis
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y en lo calaix de n? 1. concedit per lo Infant en Pere als 4 de las Kalendas
de Maig 1339.

Privilegi sobre lo salari dels escribans de la Cort de Castelló y
testaments, concedit per Pons Hugo; es en pergamí en lo llibre primer dels
privilegis n? 1, en lo qual no se ha trobat die, mes ni any.

Privilegi sobre que no pot haver fira en lo Bisbat de Gerona duran la
fira de Castelló. Concedit per lo Rey en Pere als 5 dels Idus de Juliol 1340;
es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de Privilegis feta per Ramon Berenguer a la
universitat als 7 dels idus de Abril 1342; es en pergamí en lo llibre segon
dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que los habitants de Castelló no pagan lleuda de
Cadaqués per mar ni per terra. Concedit per lo Infant Ramón Berenguer
als 3 dels Idus de Abril 1344; es en pergamí en lo llibre segon dels
Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi que los officials, ço es veguer, Jutge y Batlle purguen taula y
que la vila anomene dos personas que sien Jutges de taula. Concedit per
lo Infant Ramón Berenguer, als 6 dels Idus de Abril 1344; es en pergamí
en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1. Y també
transumptat en lo llibre nou fol. 48.

Provisió sobre lo fet dels Molins, que qualsevol ab sa cavalcadura pot
anar a moldrer fora, y també se prevé y impedeix que ningún habitant
pot donar blat a ningún moliner foraster, ni menos ningún moliner pot
aportarsen blat per moldrer dels habitants de Castelló. Concedida per lo
Infant Ramón Beranguer als 6 dels idus de Abril 1344; es en
pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que los forns y los redits dells no se poden vendrer
sino quiscun per si y a differents . personas; y toca també a la privació de
casas de Joch. Concedit per lo Infant Ramón Beranguer als 6 Idus de Abril
1344; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre la venjansa y que se pot convocar a so de campana.
Concedit per lo Infant Ramón Berenguer als 6 dels Idus de Abril 1344; es
en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se deuen mudar los officials y volent confirmació
lo Jutge, lo S gr concedí que per aquella no fos fet perjudici als privilegis
de la universitat; concedit per lo Infant Ramón Berenguer als 4 9bre.
1350; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n° 1.

Privilegi ab lo qual se ordena dos veguers, un per Cast° y l'altre per
lo comtat y que quiscun tinga saigs y que hage un Jutge y taxe los salaris
dels officials y saigs, y fa moltas ordinacions. Concedit per lo Infant
Ramón Beranguer als 3 Juliol 1354; es en pergamí y en lo llibre segón dels
Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se estatueix los veguers; fa moltas ordinacions, se
taxa los salaris dels officials y saigs y lo modo de governar la Cort.
Concedit per D!1' Ramon Beranguer, als Idus de Juliol de 1354; es en
pergamí en lo llibre segón dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab 10 qual se dona facultat de fer imposicions y altres drets.
Concedit per lo Rey en Pere, als 4 Mars 1357; es transumptat, en

paper comú, en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n° 1.
Privilegi ab lo qual los habitants no poden estar presos sino a la cort

del Batlle y que las causas en primera instancia deuen tractarse davant

215



del Jutge ordinari y no del comissari. Concedit per D? Joan als 15 9bre.
1364; es en pergamí en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix
del n? 1.

Privilegi ab lo qual se concedeix a tots los que venen a mercat y sen
retornan dell que per ningun deute poden ser presos, penyorats ni
mercats. concedit per lo Rey D? Joan lo ultim Fabrer 1369; es en pergamí
en lo llibre segon dels Privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se promet a la universitat pagar certs censals que
dta. universitat feya. Concedit per lo Infant. D. Joan, als 2 Agost 1372; es
en pergamí en lo llibre segon de los privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que lo Gavellot de la sal deu jurar en poder dels
consols. Concedit per Pons Hugo als 15 setembre 1373; es en pergamí en
lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi com sexanta personas poden fer concell gen?' Concedit per
lo Comte D9 Joan, als 22 febrer 1380; es en pergamí en lo Ilibre segon
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que lo Jutge ordinari no se li deu donar salari de
algunas comissions li seran fetas. Concedit per lo Inclit Dr Joan, als 26
abril 1381; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix
de n? 1.

Privilegi sobre que no poden los officials de S. Exa prender
cavalcadura alguna dels habitants sino las de lloguer. Concedit per lo S?'"
D9 Joan als 27 Abril 1381; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis
y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que las personas que vindran a mercat a la pnt. vila
no pugan ser capturats, arrestats ni penyorats per deutes civils. Concedit
per lo infant fill de Ramon Beranguer, Comte de Amp? s, als 27 Abril 1381;
es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y es en lo calaix n? 1. Y
també transumptat en lo llibre nou fol. 6.

Privilegi sobre que los officials no poden entremeterse ni penyorar las
imposiscions. Concedit per lo Comte DI Joan als 27 Abril 1381; es en
pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se obliga lo S? , Comte, sos successors y domestichs
esser tinguts a contribuir en totas las imposicions de la vila. Concedit
per lo Comte Dm Joan als 27 Abril 1381; es en pergamí en lo llibre segon
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual los officials no son vehedors de las imposicions,
sino los cònsols, ab lo poder que te lo Mostesaf. Concedit per lo Comte DL
Joan a 16 Juliol 1382; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y
en lo calaix de n? 1. Y també transumptat en lo llibre nou, fol. 19.

Privilegi sobre que los cònsols poden imposar drets y lo Mostesaf
executar-los segons dits imposits. Concedit per lo Infant D? Joan als 6
Juny 1.383; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix
de n? 1.

Privilegi o confirmació de privilegis feta per lo Infant Ramón
Beranguer, als 7 dels Idus de Abril 1342; es transumptat en paper comú
en lo Ilibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1. Est es multiplicat
y se troba en son lloch corresponent.

Privilegi sobre de Mostesaf. Concedit per lo Comte D. Joan als 6 Juny
1383; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix del n?
1. Y també transumptat en lo llibre nou fol. 36.
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Privilegi del Mostesaf de la vila de Castelló, concedit per lo Comte D.
Joan als 6 Juny 1383; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y
en lo calaix de n? 1.

Privilegi del consolat de Mar de la ciutat de Gerona en lo qual se
refereix lo privilegi del consolat de Mar de la vila de Castelló, concedit per
lo Infant D? Joan als 14 octubre 1385; es en pergamí en lo llibre segón
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre lo consolat de Mar de la ciutat de Gerona en lo qual
està refferit lo privilegi del consolat de Mar de la vila de Castelló; es en
pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1. Concedit
per lo Infant D? Joan als 14 octubre 1385.

Privilegi ab lo qual nos pot obligar als habitants a aposentar gent de
peu ni de cavall ni de familia del Comte. Concedit per lo Rey en Pere als
8 9bre. 1385; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix
de n? 1.

Privilegi sobre que los habitants no estigan obligats a donar posada
a ell ni a sos domestichs. Concedit per lo Rey en Pere 8 9bre. 1385; es
transumptat en paper comú y en lo llibre segon dels privilegis y en lo
calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de privilegis feta per lo Rey a la universitat als
vuit 9bre. 1385; es en pergamí en lo llibre segon del privilegis y en lo calaix
de n? 1.

Privilegi ab lo qual se revoca altre que era ad tempus concedit per lo
Rey en Joan Y est per lo Rey en Pere als 8 9bre. 1385; es en pergamí en
lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n91.

Privilegi o confirmació de privilegis feta per lo Rey en Pere als 8 9bre.
1385. Es transumptat en paper comú y en lo llibre segon dels privilegis
y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se enfranqueix a la universitat y habitants de tots
drets de lleuda, passatge, mesuratge y altras cosas, concedit per lo Rey
en Pere als 15 Mars 1386; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis
y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre la franquesa de lleuda, passatges, mesuratges,
bovatge, barra, pontatge, duanas, ancoratge. Concedit per lo Rey en Pere,
als 15 Mars 1386; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo
calaix n? 1.

Privilegi sobre de la franquesa dels habitants de Cast? Concedit per
lo Rey en Martí als 15 Mars 1386; es transumptat en paper comú en lo
llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Promesa feta per lo Rey en Pere 8 9bre. 1385 de rellevar indempne a
las universitats del Comtat de tots los censals y violaris que per los comtes
estaven ditas universitats obligadas; es en pergamí en lo calaix de n? 2.

Privilegi com los habitants de Castelló son franchs de lleuda y altres
mals. Concedits per lo Rey en Pere als 15 Mars 1386; es en pergamí en
lo llibre segon dels privilegis y en lo calaix de n? 1.
Procura feta per lo Inclit D. Joan, per pendrer pocessió del Comtat, als 26
Janer 1387; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Llibre de transumptos de privilegis, molt vell ab son canalor o nota
al principi de tots los privilegis continuats y transumptats en ell; es escrit
en pergamí ab cubertas de fusta y al sobre es de luda blanquinosa,
remejat y se tanca ab dos gafets de llautó y se trobarà en lo calaix de n? 1.
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Privilegi o confirmació de ae bons usos y consuetuts feta
per lo lloch tinent de la ciutat de Barna. als 14 Juliol 1410; es en pergamí
en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Protest donat per lo Sindich al Jutge ordinari per la renovació de un
privilegi als 10 Abril 1413; es en pergamí y transumptat en lo llibre tercer
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual consta com los habitants de Castelló son franchs
de lleuda, bovatge, gavella y altres mals.. Concedits per lo Rey Alfonso als
7 Setembre 1416; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo
calaix de n? 1.

Privilegi ab lo qual se mana als officials tant de la ciutat de Barna.,
Gerona y altres, que no pugan executar a la vila ni llochs del Comtat per
censos, ni violaris manllevats antes de la reducció de la corona. Concedit
per lo Rey Alfonso als 24 Agost 1417; es en pergamí en lo llibre tercer
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de diferents privilegis, feta per lo Rey IY1
Alfonso als 25 Agost 1417; es closa en paper comú, en lo llibre tercer del
privilegis y calaix del n? 1.

Privilegi com lo Pror. Gen?' del Comtat de Ampurias ha de contribuir
a tots los talls y taxas; als 27 febrer 1424; es en pergamí en lo llibre tercer
dels privilegis.

Privilegi de franquesa general, concedit per lo Rey en Pere, als 15 9bre
1427; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis, calaix n? 1.

Privilegi sobre la elecció de cònsols y altres officials, concedit per los
consellers de Barna. als 27 febrer 1436; es en pergamí en lo llibre tercer
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi Real de la franquesa de tots los habitants de lleude y altras
cosas. Concedit per lo Rey en Pere al Abril 1450; es en pergamí en lo llibre
tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi a fi de que lo S? r Bisbe de Gerona provehesca official
ecclesiàstich a la vila de Castelló; als 18 Juny 1451; es en pergamí en lo
llibre tercer dels privilegis, en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que lo Governador no pot conèixer en res dels
habitants de la pnt. vila, concedit per lo Rey Alfonso al per Xbre 1457; es
en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi a favor del Batlle.
Privilegi ab lo qual se commuta la fira que era lo diumenge antes del

Diumenge de Rams en lo dia de Sta. Tecla, la qual era de quinse dies y
tres despues de escombra; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis
y en lo calaix de n? 1 y també transumptat en lo llibre nou y en fol. 7.

Privilegi per manllevar fins a vuit mil florins a for de censal, concedit
per lo Rey Alfonso al p- Xbre 1457; es en pergamí en lo llibre tercer dels
privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre lo elegirse tots anys per lo die y festa de Sta. Llúcia
dos subgectes del Consell per lo empleo de Mostesaf. Concedit per lo Rey
Alfonsso al Xbre 1457; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis
y en lo calaix de n? 1.

Privilegi del Mostasaf.
Privilegi sobre las primeras causas que en primera instancia son del

ordinari. Concedit per la Infanta Da Beatris y Infant Henrrich, als 15
Janer 1459; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix
de n? 1.

218



Privilegi ab lo qual se enfranqueix a la universitat y singulars de las
Duanes y altres drets que sien en lo Regne de Cerdenya. Concedit per lo
Rey en Martí als 11 fabrer 1402; es en pergamí en lo llibre tercer dels
privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi ab lo qual se asegura a los que aportan per vendrer los dies
de mercat en la pnt. vila, no poden ser presos per dèbits ni delictes, si no
es en los casos que exceptúa. Concedit per lo Rey en Martí als 11 febrer
1402; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi ab lo qual se permet a la universitat tenir consolat de Mar,
com la ciutat de Gerona; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis
y en lo calaix de	 1.

Privilegi com la universitat pot elegir vuitanta personas per Consell
general y que los jueus degan anar ab cota assenyalats. Concedit per lo
Rey en Martí als 11 febrer 1402; es en pergamí en lo llibre tercer (?) dels
privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi sobre lo exhigir lo dret de las barres. Concedit per lo Rey en
Martí als 12 Juliol 1402; es en pergamí y en lo llibre tercer dels privilegis
y en lo calaix de n9 1.

Privilegi o confirmació de privilegis feta per lo Rey en Martí als 13
setembra 1402; es transumptat en paper comú en lo llibre tercer dels
privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi o confirmació de privilegis, ans que lo Comtat fos vinculat
per lo infant R. B. al rey en Pere, feta per lo Rey en Martí als 30 Xbre.
1402; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi o confirmació de privilegis y nobació (?) y aprobació dels
privilegis dels bons usos y Consuetuts feta per lo Rey en Martí als 31
Xbre, 1402; es en pergamí en lo llibre segon dels privilegis y en lo
calaix de n9 1.

Privilegi com los habitants de Castelló son franchs de lleuda
qualsevols altres drets per tot lo regne. Concedit per lo Rey en Martí als
19 febrer 1405; es en pergami y en lo llibre tercer dels privilegis y en lo
calaix de n9 1.

Privilegi ab lo qual se concedeix com sexanta persones fan concell
general. Concedit per lo Rey en Martí als 31 Agost 1405; es en pergamí
en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegis concedits per la Reyna Maria lo un als maig 1406, y lo altre
als 6 9bre. del dit, ab lo qual se concedeix se puga posar imposiscions de
sisas y llevas ja han prescrit per estat; concedit ad tempus; son en
pergamí lo un dins l'altre, en lo llibre tercer dels privilegis y en lo
calaix de n9 1.

Privilegi sobre lo poder manllevar censals. Concedit per lo Rey Martí
als 20 Xbre. 1408; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo
calaix de n9 1.

Pocessió presa per lo Sindich de la ciutat de Barna. de la vila de
Castelló y Comtat de Ampurias, en virtut de empenyo ne tenia fet lo Rey
en Martí a dita ciutat als 28 Setembre 1409; es en pergamí en lo llibre
tercer dels privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi o confirmació de privilegis feta per lo Sindich del Concell de
la ciutat de Barna. quant era S9 r del Comtat, als 25 Setembre 1409; es
en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n91.
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Privilegi a favor del Batlla.
Privilegi o confirmació de diferents privilegis, concedit per D? Beatris

y lo Infant D? Henrrich als 15 Janer 1459 sobre de las primeras
instancias del Mostesaf y altres cosas; es en pergamí y en lo llibre tercer
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi de franquesa de tots drets de lleuda y passatge, pes mesura
y altres cosas; no val per esser de vida (?). Concedit per lo Rey D. Joan als
15 Juny 1459. Es en pergamí y en lo llibre tercer dels privilegis y en lo
calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de privilegis sobre que los habitants son
franchs de lleuda y altres cosas, feta per lo Rey D? Joan als 29 Agost
1459; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de privilegis feta per lo Rey en Pere als 24 Mars
1464; es en pergamí en lo llibre tercer de privilegis y en lo calaix de n9 1.

Privilegi de Batlle ab lo qual se mana y concedeix sie triennal, per
esser antes perpetuo. Concedit per lo Rey en Pere als 8 Maig 1465; es en
pergamí en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi o confirmació de privilegis fete per lo Infant D? Joan als 7
Xbre. 1467 es en pergamí en lo llibre dels privilegis i en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre que lo Jutge deu esser D9 r en Lleys o Canons y que per
no haverne volgut admetrer un que no ho era sen anomenà de altre.
Concedit per lo Rey de Aragó als 13 Juliol 1468. Es en pergamí en lo llibre
tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi tocant a les imposicions, concedit per lo Rey Joan als 16
fabrer 1478; es en transumpte en paper comú en lo llibre tercer dels
privilegis y en lo calaix de	 1.

Privilegi sobre la creació y extracció de cònsols y altres officials de la
universitat. Concedit per lo Rey Alfonso (aquest nom està tatxat) Don
Henrrich als 2 9bre. 1487; es en pergamí en lo llibre tercer dels privilegis
y en lo calaix de n9 1.

Privilegi real sobre franquesa dels habitants de treta, passatge y
altres cosas, concedit per lo Rey en Pere als 14 Mars 1488; es en pergamí
en lo llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n9 1.

Protest fet per los consols al Pror. General per haver fet perjudici als
privilegis dels habitants als 20 de Mars 1422; es en pergamí y en lo calaix
de n? 2.

Privilegi sobre la elecció de les persones per al Concell Gen?1, concedit
per lo Duch Don Henrrich als 29 Mars 1491; es en pergamí en lo llibre
tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi dels mayols e xays, de la sal, de la Gavella y altres cosas.
Concedit per lo Infant D. Henrrich als 8 abril 1491; es en pergamí en lo
llibre de privilegis, es en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre lo Mostesaf de Cast° que pot anar a Rosas per lo
Comtat per fer cervar la concòrdia feta entre la vila de Castelló y la de
Rosas. Y també es lo privilegi de cònsols de Mar y Jutge de apells.
Concedit per lo Duch D. Henrrich als 12 Maig 1494; es en pergamí en lo
llibre tercer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi del Molí Draper y altres gracias. Concedit per lo Infant Don
Henrrich als 27 Maig 1494; es transumpto en lo llibre tercer dels privilegis
y en lo calaix de n? 1.
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Privilegi sobre les franqueses de la vila y mallols, concedit per lo
Infant Da Henrrich als 28 juny 1511; es en pergamí en lo llibre primer
dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre la franquesa per los qui obraran casa nova y per lo
Delme del peix. Concedit per lo Infant D9 . Henrrich als 19 Abril 1514; es
en pergamí en lo llibre primer dels privilegis y en lo calaix de n? 1, y també
es transumptat en lo llibre nou fol. 27.

Privilegi o confirmació de privilegis en punt de tenir tres mercats en
quiscuna setmana, ço es dimarts, dijous y dissapte, ab lo qual se
concedeix també lo poder conduhir subgectes per mestre de ensenyansa.
Concedit per lo Duch Alfonso als 15 Xbre. 1522; es en pergamí en lo
llibre primer dels privilegis y en lo calaix de n? 1. Y també transumptat
en lo llibre nou fol. 17.

Privilegi sobre que després de feta la elecció de quatre consols
quiscun any, que los rodolins de las dos bolsas de consol tercer y quart
sien posats dins una mateixa bolsa y de aquella sien tretas las personas
per los officis de Mostesaf, Sobreposats y ohidors. Concedit per DP
Alfonso, Duçh de Segorb als 24 maig 1541; es en pergamí y en lo llibre
primer dels privilegis y en el calaix de n? 1.

Privilegi sobre lo salari dels officials, Corredors y Nuncios, concedit
per lo Duch Dr Alfonso als 19 Agost 1551; es en pergamí en lo llibre primer
dels privilegis y en lo calaix del n? 1. Y també transumptat en lo llibre
nou fol. 42.

Privilegi sobre grans que no sien trets del Comtat sens que primer
no hagen estat un die natural al mercat en la plassa de Cast? Concedit
per lo Duçh D? Alfonso Ramon Folch de Aragó, al primer Agost 1553; es
en pergamí en lo llibre primer dels privilegis y en lo calaix de n? 1.

Privilegi sobre lo enfranquimE de tots los drets de imposicions,
gavellas, passatge, lleuda y altres cosas. Concedit per LY. la Sivina, Reyna
de Aragò, als 28 setembre 1543; es en pergamí en lo llibre primer dels
privilegis y en lo calaix de n° 1.

Privilegi sobre que ninguna persona puga extraurer blat, mestall y
ségal de son Comtat, sens que primer no hage estat un dia natural de
mercat en la pnt. vila; es en pergami en lo llibre dels privilegis y en lo
calaix de n? 1.

Precari de diferents cosas fet per lo Pror. del Comtat de Ampuries a
favor de Pere Entresserra, als 7 febrer 1668; es en pergamí y en lo calaix
de n? 2.

Presentació de una sèdula feta-per los consols al SPr Jutge de la pnt.
vila als 7 dels Idus de Juliol 1321; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Privilegi sobre de las tres firas a mes de la de Sta. Tecla y que lo Jutge
ordinari dega ser 13!' en Lleys o Cannons, y no Batxiller, que tenga lo
menos dos anys de practica de alguna ciutat o vila, que sie trienal y que
dega habitar en la pnt. vila, y altres cosas. Concedit per D? Joana Folch
de Cardona als 12 octubre 1602; es en pergamí en lo llibre primer dels
privilegis y en lo calaix de n? 1.

Precari concedit per lo Rt. Camarer de St. Quirch de las carnisserias
de la pnt. vila, als 12 Mars 1614; es en pergamí junt ab la amortització,
capbrevació, deffinició y establiment tot junt y en lo calaix de n? 2; y també
transunptat en lo llibre nou fol. 23.
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Llibre de contracte de la causapia del pà del Cortò de la p —nt. vila de
Castellò comensat en lo any 1623 y acaba en lo any 1660; es ab cubertas
de pergamí en lo calaix de n° 7.

Procés de informació rebuda per la venidera memoria dels testimonis
rebuts per part del Sindich de la universitat sobre de la limpiesa o escura
del rech Corredor, als 20 Maig 1726; es en autèntica forma en lo calaix
de n? 3.

Procés de informació ab la qual consta plenament lo firal de la Rambla
ser comú de la universitat de Castelló, als 27 Maig 1633; es en autència
forma y en lo calaix de n? 3.

Llibre que son principi comensa: Proposició feta per los Molt Iltres.
Seriores Deputats del General de Catta a la Junta de Brassos tinguda als
10 7bre. 1640. Ti4a es en lletra de estampa ab cubertas de pergamí y en lo
calaix de n? 11.

Procés de informació rebuda ad futuram rei memoriam, instant lo
Sindich de la universitat de la vila de Cast° per rahò de las fitas del
Tamariuà, als 3 Agost 1691; es en autèntica forma y en lo calaix de n? 3.

Procés dels testimonis rebuts per part de la universitat sobre la vista
de ojos, sobre la pessa de terra dita arenal; es en autèntica forma y en lo
calaix de n? 3.

Procés de la causa aportarà lo Prior y Collegi de Notty. de la vila de
Castelló contra lo Batlle y cònsols sobre de no estar subgectes al dit Batlle,
si al veguer; se encontrarà en lo calaix de n? 3.

Procés entre la universitat, duerios y arrendataris dels cortals del
terme de dta. vila y altres que tenen terres afrontadisses en los rechs
Medral, dit del pont de la Comtessa, sobre de tenir condret a aquell; també
consta los cortals tenen obligació de tenir net y condret lo rech Corredor,
que passa al pont de la Comtessa, als 10 Abril 1679; es en auténtica forma
y en lo calaix de n? 3.

Copia autèntica de un procés de informació, rebuda a instancia del
Pror. patrimonial del Exm. Compte de Ampurias y del Sindich de la
Universitat de la vila de Castelló sobre de la divisió dels termes de Castelló
y Riumors, en lo any 1703; es en autèntica forma en lo calaix de n? 3.

Llibre molt vell de privilegis, escrit en pergamí ab cubertas de fusta,
cubert de luda, que tira a vermell y ab tatxas o botons de llautó; es en lo
calaix de n? 1 o.

Llibre nou de privilegis transumptats, concedits a la universitat per
diferents Comptes de Ampurias; es escrit en paper comú, de la forma
major, ab cubertas de fusta forradas de baqueta, ramejada ab gafets y
botons de y al mitg de ditas cubertas y al sobre son pintadas las
armas de la vila, doradas y se encontrarà en lo calaix del n? 12.

Papers del terme, rodolia, visura y resolució del vado de la Muga; son
en paper comú en un rull de papers y se trobaràn en lo calaix de n? 3.

Paper en dret, fet y firmat per lo D!' Pastell y D!. Joseph Rubiés y
aprobat per lo 13o- Anton Pallisser, Adv. t de Barna, en fet de lo que
concordaren los S. Fi-1° Albert y Pere Boris, com Sindichs de la
universitat y confraria dels Cortalers ab lo Exm. 59t Comte de Ampurias
y Miquel Sabater, que no volgue estar dit Comú y confraria, per haver
passat dit Srs Albert y Boris del poder los tenian atribuit sobre la terra
del Tamariuà, establerta a dit S!- Sabater; es en paper comú y en lo calaix
de n? 3.
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Privilegi sobre de la franquesa del dret de treta y demés per los que
aniran en los mercats y firas de la vila Castelló. Concedit per lo Comte
D r.r Nicolau, als 28 Abril 1725; es ab paper sellat ab cubertas de paper
comú y al últim del llibre dels privilegis, del calaix n? 1.

9
Llibre de las Quaranta horas y tracta també dels que tenian y rebian

caritat de forment de la causapia de Ullastres, com y també del que se
dona a dos pobres Donsellas per adjutori de llur matrimoni; es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 10.

R

Ratificació feta per Pons Hugo als 15 de las calendas de 7bre. 1258
de la venda de llenyar y altres cosas; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Remissió de crims y penas, concedida per lo Infant 1::»Ì Joan als últims
de Juliol 1380; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Remissió de les imposicions que sien de la Unitat. y qui las collecta
dega donar compte; feta per lo Rey D. Pere als 8 9bre. 1385; es en pergamí
y en lo calaix de n? 2.

Remissió feta per lo Rey en Pere als 8 9bre. 1385 de tota questió e
demanda que pogués fer contra la Unitat.; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2,

Remissió General feta per lo serior Rey en Martí a la Unitat. de totas
y qualsevols accions y demés se expressa als 11 fabrer 1402; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Registre del consolat de Mar de la Unitat. dels anys 1422 fins 1448;
es en paper comú ab cubertas de pergamí y paper fort y en lo calaix de
n? 5.

Registres de lletres missives dels anys 1439 fins 1450; es en paper
comú ab cubertas de pergamí ab baga y boto y en lo calaix 5.

Registre de consolat de Mar dels anys 1459; fins 1495 es en paper
comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 5.

Reducció dels censals y quant se posaren les imposicions en ma dels
acreedors. feta per lo Rey D!/' Joan als 16 fabrer 1477; es un llibret a quart,
en pergamí y en lo calaix de n? 2 y es transumptat en lo llibre nou
en full 31.

Relació que feren los experts del rech per lo empriu del molí devall
propri del S?r Infant, sobre 10 Molí Draper als 23 8bre 1515; es en pergamí
y en lo calaix de n? 2.

Registre o part de registre del consolat de Apells y Mar que te principi
als 12 Juny 1525 y acaba al 9 Xbre. 1533; es en paper comú y en full y
en lo calaix de n? 5.

Registre dels anys 1539 fins 1545 de cartas y respostes fetas per los
seriors consols y Serior Compte; es en paper comú ab cubertas de pergamí
y en lo calaix de n? 5.
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Registre del negoci de Sobreposats de la Unitat. de Castelló dels anys
1543 fins 1558; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo calaix
de n? 5.

Ratificació de venda feta per Pere Sebastià Sastre a favor del Mag.
Jaume Heras, de aquell cortal situat en dita vila y en lo P13.• del Torradà,
als 4 Mars 1552; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Registre o part de registre dels cònsols de Mar que te principi als 31
8bre. 1566 y fineix al 21 8bre. 1573; es en paper comú, en full y en lo
calaix de n? 5.

Registre dels anys 1571 fins 1645, que en la major part concisteix en
juraments de Batlle, Jutge y veguer; es en paper comú ab cubertas de
pergamí y en lo calaix de n? 5.

Registre comú de negocis de consulat de Mar de la Unitat. de Castelló
dels anys 1574 fins 1704; es en paper comú ab cubertas de pergmaí y en
lo calaix de n? 5.

Registre dels negocis dels Sobreposats de la Unitat. de Castelló dels
anys 1588 fins 1696; es en paper comú ab cubertas de pergamí y en lo
calaix de n? 5.

Registre de las causas verbals que dicideixen los Cònsols de Castelló
en lo Divendres de cada setmana; comensat en lo any 1643; es en paper
comú en full y en lo calaix de n? 5.

Registre ahont estan continuadas las cridas dels mercats de la vila
de Castelló; comensat als 25 Mars 1652 y fineix als 27 Maig 1725; es en
paper comú en full y en lo calaix de n? 5.

Registre dels Sobreposats de la vila de Castelló comensat als 11 8bre.
1698 y acaba als 24 fabrer 1724; es en paper comú en full y en lo calaix
de n? 5.

Registre del negoci de la Unitat. dels anys 1724 fins 1746; es ab paper
sellat ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 5.

Diferents papers sobre la Resclosa de Vilanova en los quals entre
altres y ha dos establiments, lo un dels molins fariners situats en lo lloch
de Vilanova y lo altre de una torra, vuy la resclosa o casa de la resclosa,
y altres que se encontraràn tots junts en lo calaix de n.° 3.

Llibre molt vell que conté la Rodalia, consegració de la Y . 1a. Par!
Privilegis y altres cosas ab son canalar al principi de ell de tot lo que està
continuat en dit Llibre; es en paper comú ab cubertas de fusta y al demunt
de luda blanquinosa, ramejada ab gaffets de Llautó y en lo calaix de n? 10.

Llibre vell de rebudas y altres notas; es en paper comú ab cubertas
de demunt de luda ab una baga y en lo calaix de n° 10.

Relació feta per lo serior Paulí Giffre y Trobat, familiar del Sant
Tribunal, sobre la terra del Vernar, propia de la Unitat. y del Tamariuà del
serior Miquel Sabater; es en paper comú y en lo calaix de n? 3.

Remarcament de casas fet per lo serior D. Diego Rincon, Ajudant de
la Plassa de Gerona; es ab un codern a tot full, de paper comú y en lo
calaix de n? 3.

Registre del negoci de la Universitat dels anys 1746 fins 1764; es ab
paper sellat, ab cubertas de pergamí y en lo calaix de n? 5.

Altre relació autèntica sobre la terra dita del Vernar feta per lo Mag.
Cosma Bosch y Albanyà, ciutadà honrat de Barna, en lo lloch de Torroella
de Fluvià, domiciliat; es en lo calaix de n? 3.
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Registre o Manual dels negocis de Sobreposats y Mostasaf de la vila
de Castelló desde 1724 fins 1783, continuat en paper sellat, que enclou
diferents registres, que lo un de ells comensa a 20 Desembre de 1724 y
lo ultimamt actuat per Fran° Nualart Notty. comensa a 20 Mars de 1768
y conclou a 25 Febrer de 1783. Y se adverteix que si bé en las Ordenansas
de sobreposats y Mostasaf si troban interposadas algunas relacions de
publicació de ditas ordenansas, al temps que Domingo Anglada fou Notty.
del Ajuntament que fou desde 1759 fins a principis de Mars de 1768. Però
lo que se actua tocant a Sobreposats y Mostasaf se troba continuat en lo
llibre o registre del negoci de la universitat de son temps.

Registre o Manual de resolucions y demés. negocis ,de la universitat,
des del any 1756 fins al de 1771; es en paper sellat ab cubertas de
pergamí.

Registre o Manual de resolucions y demés negocis de la universitat
des del any 1772 fins al de 1781; es ab paper sellat ab cubertas de
pergamí.

Sentencia arbitral feta sobre los termes de la vila de Castelló y Rimors
als 3 de las kalendas de Xbre. 1309; es transumptada en paper comú y en
lo calaix de n? 3.

Sentencia serca del Bovatge als 5 de las kalendas de 7bre. 1314; es
en pergamí y en lo calaix de n? 2, dins del qual se trobarà copia simple
de ella en paper comú.

Suplica que donaren los cónsols y cavallers del comtat al Serior
Compte perqué se servís antes de prender processió, de ensenyar los títols
com li tocaba; als 5 dels Idus de 9bre. 1320; es en pergamí y se encontrarà
en lo calaix de n? 2.

Sentencia sobre la Pau e treva que era demanada de seguir lo Bisbe
de Gerona i Veguer de Gerona, ab armas y vituallas, ab la qual apar foren
absolts los seriors y vassalls als 19 de las calendas de 7bre. 1328; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Sentencia autèntica de la Pau y treva del Comptat pertany al serior
Compte y no a altre, a las calendas de Juliol de 1329; es en pergamí y en
lo calaix de n9 2.

Sentencia que lo Batlle de Rosas no pot haver ni fer pagar lleuda ni
dret de Batlliu dels habitants de Castelló de las mercaderias que venen y
compran al port de Rosas; als 10 de las calendas de febrer 1340; es en
pergamí y en lo calaix lo n? 2.

Sentencia roral feta per los Sobreposats sobre de una finestra o
espitllera de Pere Colomer als 12 de maig 1361; es en pergamí y en lo
calaix de n9 1.

Sentencia feta per Berenguer, Jutge ordinari al 26 9bre 1362; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Sentencia que los privilegiats habitants en la pnt. vila de Castelló son
tinguts de pagar los talls fets per Muralles, torras y altres cosas comunes,
als 26 febrer 1395; es en pergamí y en lo calaix de n? 2, dins la qual se
trobarà copia auctèntica de un Privilegi que fa per lo mateix. Y així mateix
una copia simple de dita sentencia en paper comú.
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Sindicat fet per lo Concell per presentarse devant S9 Ex9 per lo fi de
la confirmació dels Privilegis, als 7 9bre. 1401; es en pergamí y en lo calaix
de n9 2.

Sentencia promulgada per la Reyna Maria al pr 8bre. 1422 entre parts
de las Unitats. de la vila de Castelló y la de Rosas a serca de traurer peix;
es en pergamí y en lo calaix de n9 2.

Sentencia autèntica que lo Sacristà de la parrq. de la vila de
Castelló, no te de haver res de las despulles dels habitants, minyones ni
mosses de ningún habitant; als 7 Maig 1422; es en pergamí y en lo calaix
de n9 2.

Sentencia sobre de haver entrat bestiar en una closa de Joan Daroca
als 30 8bre. 1422; es transumptada en paper comú y en lo calaix de n93.

Sentencia en rahò del Privilegi sacramental als 12 8bre. 1424; es en
pergamí y en lo calix de n9 2.

Sentencia promulgada per lo Governador del comptat als 10 Abril
1568, ab que consta que los habitants de Castelló son franchs e inmunes
de pagar foriscapis per successions transversals y titols lucratius; es en
pergamí y en lo calaix de n9 2.

Sentencia proferida per lo Bisbe de Narbona, Jutge delegat del Papa,
en rahò de la Pau y treva als 8 Mars 1369; es en pergamí y en lo calaix
de n9 2.

Sentencia Real entre la Batllia de Verges y Dt.la Catherina de
Cardona y D9 Lluis, son fill, en rahò de la unió a 22 Xbre. 1575; es un
codern a quart y es copia simple y en lo calaix de

Sentenciapublicada en la causa que en la pnt. vila de Castelló
aportava la Unitat. y Batlle de dita vila contra Miquel Pejaume Ad.r de dita
vila y comtat, als 22 Agost 1691; es en autèntica forma y en lo calaix de
n9 3.

Sentencia o providencia donada per lo Jutge o visitador de Nottaris,
ab la qual mana al Batlle y reg9 de la pnt. vila qui a expensas y effectes
de la Unitat. se formia un arxiu per lo resguart de las escripturas de
aquellas; junt ab ella es la notificació de d9 sentencia als 25 Juliol 1765;
es en autèntica forma y en lo calaix de n9 3.

T

Testament sacramental de la Noble Seriora D9 Elionor de Exiricha,
fet en lo any 1413, en lo mes de Maig o Juny; es en pergamí y en lo
calaix de n? 2.

Testament de Ermissenda Burdí, ab lo qual fa hereu a la obra nova,
als 6 dels Idus de 9 bre. 1330; es en pergamí y en lo calaix de n92.

Testament de Pons de Oliver, ab lo qual fa en certa part del bens,
hereter a la obra nova; als 11 de las calendas de Mars 1343; es en pergamí
y en lo calaix de n9 2.

Testament fet per Pere Calvó, del castell de Ciurana, als 10 Juny
1399; es pergamí y en lo calaix de n? 2.

Testament fet per Alamanda, als 21 Xbre. 1413, en que fa moltas
deixas y llegats; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Transumpto de una clàusula testamentaria feta per Ramón Mas, als
6 Mars 1494; es en pergamí y en lo• calaix de n9 2.
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Tresllat de ia causa aportaba lo Sindich de la Unitat. de Castelló
contra Pere Ribas y Anna de Vallgornera, sa muller, sobre lo ser
mantinguts en la pocessió de adobar la reclosa del molí fariner de la
Unitat. als 9 xbre. 1616; es en lo calaix de n? 3.

Original de tots los talls vells y nous, de la Unitat. de la vila de Castellò
fets fins lo any 1676 inclusive, junt ab differents llistas y mostras de
armas, en un llibre de comuna forma ab cubertas de pergamí y se
encontrarà en lo calaix de n? 3.

Tresllat de la sequela de la causa aportaban los Reg5 de la Unitat. de
Castelló en la R! Audiencia contra D. Ramón Xammar; es en lo calaix de
n? 3.

Tresllat de la causa aportaba en la R! Auda lo. y Monasteri de St.
Pere de Rodas . contra diferents pocessors y terratinents del terme de St.
Joan sesclosas sobre lo blat de moro y mongetas; es en lo calaix de n? 3.

Tresllalt de la causa aportaba en la R! Aud? Isabel Scio, viuda de
Joseph Scio, Botigr de Barna. contra la Unitat. de Castelló sobre un censal
de 1.000 11.; es en lo calaix de n? 3.

Tresllat de la causa aportaba en la Aud? la Unitat. de Castelló
contra lo Ex?1 serior Compte de Amp? s y Pau Marés en causa de suplicació;
es en lo calaix de n? 3.

Tresllat o sequela de la causa aportaba en la R! Aud? D. Ramón de
Gorgot, contra Esteve Camps y altres de Castelló sobre la causa de
concurs de acrehedors; es en lo calaix de n? 3.

Tresllalt de la causa aportada en la R! Aud? la Unitat. de Castelló
contra lo Fiscal de Castelló; es en lo calaix de n? 3.

Tresllat de la causa aportaba lo Sindich de la Unitat. de Castelló
contra lo Noble D. Franco. de Barutell, Governador, sobre lo anarlo a
buscar lo Ajuntament en los dias assenyalats; es en lo calaix de n? 3.

Tresllat de la causa aportada en la Aud? la Unitat. de Castelló
contra los Ad9rs de la causa pia instituhida y fundada per Joan Bataller
de la vila de la Bisbal; es en lo calaix de n? 3.

Tresllat de la causa aportaba en la R! Aud? lo D? Pasqual Fontdevila,
sacristà major de Feliu de Gerona, contra Pere Boris y altres de
Castelló a qual causà comparegué la Unitat.; es en lo calaix de n? 3.

V

Venda del Bovatge feta per Pons Hugo als 3 de las calendas de Mars
1299; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda del domini directa de una casa sita al Puig del Mercadal de la
vila de Castelló, feta per Pere a favor de Pons Escarrer, tots de dita vila,
als 6 dels Idus de Juliol 1301; es en lo calaix de n? 2.

Venda de una coromina de terra sita en la /Paga de San Feliu de
Vilajuhiga, feta per Pere Almada a favor de Bernat de Valliterio de Llançà
als 10 de las calendas de 9bre. 1333; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta per lo Abat y Monjos de Santa Maria de Rosas de certa
quantitat de terra sita en lo Pla, per ampliar y fer discorrer la aygua de
la Muga al Mar a favor dels cònsols als 13 de las calendas de Janer de
1340; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.
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Vnio dels regnes del Rey en Martí als 15 Janer 1399; es un codern de
paper a tot full en autèntica forma y se encontrarà en lo calaix de n? 3.

Venda feta per Ignés Scarrer de un hort o jardí situat dins lo terme
de Castelló, a favor de Joan Buch, de dita vila, als 7 Agost 1503; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda de la casa y hort del Estudi major feta per Rafael y Joseph
Comptes, als 4 Abril 1525; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta per Gaspar Bach a Joan Sastre de un cortal situat en lo
terme de Castelló als 9 Agost 1550; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta per Esteva Coll a favor del D1 Martí Bordas Notty, de una
casa sita en lo cap inferior de la Plassa dels homens als 2 Agost 1559; es
en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda y cessió de un censal preu 300 11., feta y confirmada per
Salvador Camps, pagés de Bordils, a favor del Honorable Miquel Reig de
Castelló ab la intima al peu; als 8 fabrer 1566 y es en lo calaix de w 2.

Venda feta per Joan Suro, Adroguer de Castelló a favor dels cònsols
y Unitat. de tota aquella jassa o corral sita junt al Portal de Santa Clara,
als 9 Mars 1575; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta per Joan Llosa Pbre. de dos taulas de las carnicerias junt
ab lo sol de terra en lo qual estan sitts a favor dels consols de Castellò als
29 Mars 1578; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta per lo Honor. M. Pere Entresserra a favor de la Unitat. de
Castelló, del Molí Draper, rech, resclosa y restalladors de aquell, als 4 8bre
1579, ab la àpoca ratione dominiy al peu; es en pergamí y en lo calaix
de n? 2.

Venda feta per Pere Entresserra a la Unitat. de Castelló del Molí de
Sant March, rech y resclosa de aquell, als 4 8bre. 1579, ab la àpoca ratione
dominiy al peu; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta en lo encant públich per los manumissors de Elisabet
Torramilans a favor dels cònsols de totas aquellas casas sitas en la Plassa
del Gra, als 30 Juliol 1601; es en pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda feta per lo conyuges Rafel y Magdalena Bartholí y Marter de
una torra anomenada la torra Rodona a favor dels honors. consols, als 10
8bre. 1603 es en pergamí y en la calaix de n? 2.

Venda feta per Joan Feliu de Castelló als consols y unitat. de dita vila
de una casa sita en la Plassa del Gra, als 9 Juny 1604; es en pergamí y
en lo calaix de n? 2.

Venda per Ex!° de cort de tota aquella casa sita en la present vila de
Castelló y detràs la casa de la Llotja, que fou de Guillem Matalí, feta per
lo Honor. Batlle a favor dels cònsols de dita vila als 6 Juny 1606; es en
pergamí y en lo calaix de n? 2.

Venda y cessió de un censal preu 355 11. feta per Francisco Romans
a favor de Joan Escot als 17 Juny 1641, que es en paper comú en quart,
ab cubertas de pergamí y se trobarà junt ab altra venda y cessió de altra
censal preu 365 11. feta per dit Fran° Romans al dit Joan Escot, als 17
1641 y en lo calaix de n? 2.

Venda y cessió de 130 11. de proprietat que son part de aquell censal
de preu 800 11., que la Unitat. feya las conyuges Torralbas de la vila de
Rosas, feta y firmada per dit Torralbas a favor dels aniversaris de S! Feliu
de Gerona, als 20 Agost 1646; es en lo calaix de n? 2.
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