DOCUMENTS EN PERGAMÍ DE
L'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS
PER

LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + )
JOSEP M. MARQUÈS i PLANAGUMÀ

Al Museu de Palamós es guarden dos conjunts de pergamins, modestament encarpetats. Un, numerat al dors en negre, correspon a l'arxiu muncipal; l'altre, amb numeració en vermell, conté més de 250
peces procedents de la parròquia, de menor antiguitat.
Els documents corresponents al municipi havien estat catalogats
amb gran prolixitat per Lluís Camós i Cabruja, que amb aquest treball obtingué un premi de l'Institut d'Estudis Catalans el 1935. Còpies del catàleg, sense indicació d'autor, es troben a l'arxiu parroquial,
i, segons que sembla, també al Museu. Devem a Carles Sapena la informació que ens ha conduït fins a l'autor de la catalogació existent
a l'arxiu parroquial. N'hem eliminat observacions de menor interès,
i, després de revisar un per un els documents, hi hem afegit alguns
detalls, com és ara els noms dels assistents als consells generals de la
vila. També hem modificat la redacció, a fi de fer-la més clara.
Oferim així una informació imprescindible per a la història de Palamós. A més dels nombrosos privilegis reials, es documenta la vida
municipal, els inicis conflictius de la parròquia i sobretot el crònic
recurs al crèdit en forma de censals per tal d'atendre les necessitats
de diners de la comunitat que les nostres escriptures anomenen «la
universitat dels homes de Palamós». Alguns d'aquests textos han estat editats; d'altres creiem que mereixen ésser-ho en el futur. Entretant, la notícia de la seva existència qui sap si promourà el seu estudi.
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1279 novembre 9, València
El rei Pere d'Aragó disposa que els habitants de Palamós estiguin perpètuament sota la jurisdicció del batlle reial d'aquest lloc, que s'extendra als veïns de les parròquies de Vila-romà,
Calonge i Vall-llobrega i també als mariners i navegants que arribin al port de Palamós, si bé
se n'exceptuen els afers civils o criminals entre els habitants de la batllia i persones d'altres indrets, que hauran de portar-se davant el veguer de Girona.
E. Pere Marquès, escrivà reial. Cinta de segell pendent. 19 x 31 cm.
2
1279 desembre 3
El rei Pere, i en el seu nom Astruc Ravaya, batlle reial, concedeix als habitants de Palamós
certes franqueses que constitueixen la carta pobla d'aquest lloc.
E. Miquel d'Om, notari públic de Girona. Amb signatura autògrafa del batlle Astruc Ravaya. 60 x 43 cm. Deteriorat.
Ed.: José M. FONT RIUS, Cartas de población y franquícia de Cataluna, I, MadridBarcelona, 1969, p. 495, doc. núm. 335.
3
1279 desembre 3
Còpia del document anterior, closa per Miquel Pujadas, notari públic de Palamós el 27 de
gener de 1626. 43 x 35 cm. Deteriorat.
4
1298 juny 18, Palamós
El rei Jaume II, a qui ha estat presentat el privilegi de 9 de novembre de 1279 «núm. 1»,
el confirma transcrivint-lo, i concedeix, a més, que el batlle reial de Palamós, i no el veguer
de Girona, jutgi les causes civils i criminals; els veïns de les parròquies de Fitor i Fenals hauran
d'acudir també en les seves causes civils al batlle reial de Palamós.
E. Bernat Aversó, escrivà reial. Cinta de segell pendent. 42 x 46 cm.
5
1298 juny 18, Palamós
Còpia autèntica del document anterior, closa per Ramon Berenguer Ramon, notari públic
de Palamós, amb intervenció de Pere Solà, jutge ordinari d'aquest lloc, 1343. 44 x 27 cm.
6
1302 abril 6, Lleida
El rei Jaume dóna llicència als habitants de Palamós per construir molins de vent dins el
seu terme, i confirma els que ja hi fossin construïts.
E. Bernat d'Aversó, escrivà reial. Cinta de segell pendent. 21 x 28 cm.
7
1336 juny 13, Lleida
El rei Pere III confirma en forma genèrica els privilegis dels habitants de Palamós.
E. Climent de Salavert, escrivà reial. Cinta de segell pendent. 25 x 37 cm.
8
1337 abril 30, Girona
Berenguer Gibert, Salvador Nadal i Berenguer de Moyó, de Palamós, en nom propi i com
a procuradors de Bernat Cernela, Arnau Loreda, Pere de Vinyoles, Guillem Ermengol, Arnau
Vidal, Arnau Barceló, Ramon Cruanyes, Vidal de Colls, Berenguer Verdera, Ramon Bertran,
Guillem Garriga, Berenguer sa Mata, Pere Rovira i Pere Jofre, fuster, tots veïns de Palamós,
requereixen Bernat Margarit, ciutadà de Girona, recaptador de l'impost del bovatge, a fi que
respecti la seva exempció de bovatge, terratge i herbatge, d'acord amb les constitucions generals
de Catalunya.
E. Jaume Tresfort, notari de Girona. 64 x 47 cm.

120
Estudis del Baix Empordà núm. 6, 1987

DOCUMENTS EN PERGAMÍ... DE PALAMÓS

3

9
1341 setembre 25, Palamós
Berenguer de Coll i Berenguer Gibert, procuradors i síndics de la universitat dels homes
de Palamós requereixen Pere Nadal, batlle de la vila, que revoqui una crida pública que havia
fet manant que els veïns estiguessin preparats per sortir cap a Manresa, ordre que consideren
contrària als privilegis reials de la vila, especialment al de 13 de juny de 1336 que es transcriu
en virtut del qual els habitants de Palamós són francs de contribuir amb exèrcit i cavalcada
fora dels termes de la diòcesi de Girona, amb resposta del batlle i rèplica dels procuradors.
E. Berenguer Ramon, notari públic de Palamós. 40 x 42 cm.
10
1351 juliol 16, Domeny
Mateu Joan, síndic de la vila de Palamós, constituït davant Bonanat Tornavells, que es troba a la parròquia de Sant Feliu de Paret Rufí, com a acordador de la galera del ducat de Girona, li intima una lletra del rei Pere III, datada a Barcelona a 10 de juliol de 1351, que es transcriu, amb la qual el rei mana a dit Bonanat que no forci els habitants de Palamós a entrar a
la referida galera, i que alliberi els que ja hi haguessin entrat.
E. Bartomeu Vives, notari de Girona. Text llatí i català. 34 x 34 cm.
11
1356 abril 11, Palamós
a) Bernat Ferrer, de Palamós, que havia estat síndic de la universitat dels homes d'aquest
lloc, firma a Pere Terrades, procurador i síndic juntament amb Guillem Nadal de la mateixa
universitat, rebut de 123 sous 4 d. bar., quantitat que havia bestret per pagar la part corresponent a la vila de Palamós de l'oferiment fet per la Generalitat de Catalunya al rei per ajudar
l'obra de l'estol i armada reial per a la guerra de Sardenya i Gènova.
b) Jaume Constantí, que havia tingut semblant càrrec, firma al mateix Pere Terrades rebut
de 81 sous 9 d. bar. pel mateix concepte.
E. Bernat Ramon, notari públic de Palamós. 31 x 35 cm.
12
1358 maig 6, Girona
El rei Pere III, a fi de posar remei als inconvenients de la reunió general dels veïns de Palamós, dels que s'originava a vegades el deixar afers sense decisió, atorga el privilegi pel que els
veïns cada festa de Pasqua hagin d'elegir dos jurats i quinze consellers, dels quals cinc seran
de la mà major, cinc de la mitjana i cinc de la menor, càrrecs que tindran la durada d'un any.
Còpia autèntica de 1589, closa per Joan Feixat, notari públic de Girona, acompanyada de
la còpia d'un privilegi concedit a la vila de Palamós per la reina Maria amb data de 23 d'agost
de 1448. 58 x 36 cm.
13
1360 gener, 22
El rei Pere, com a pare i legítim administrador de l'infant Joan, confereix a Bernat Ramon,
jurista de Besalú, l'ofici de jutge de la vila de Torroella de Montgrí i dels llocs de Pals, Palamós
i Sant Feliu de Guíxols.
Cintas de segell pendent. 21 x 37 cm.
14
1363 maig 15, Girona
Ramon Madir, canviador de Girona, col·lector de l'ajuda per a la guerra contra el rei Pere
de Castella, firma rebut als jurats de la vila de Palamós de 75 lliures 4 s. bar., que la universitat
havia de pagar com a part anticipada de dita ajuda.
E. Bartomeu Cortey, notari públic de Girona. 31 x 30 cm.
15
1365 juliol 8, Barcelona
La reina Leonor, com a lloctinent i procuradora del rei marit seu, atès un privilegi concedit
pel dit rei en ocasió d'haver els habitants de Palamós comprat per a la corona la jurisdicció
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alta i baixa de la seva batllia, concedeix que l'esmentada jurisdicció no pugui ser separada de
la corona, i que els veïns puguin impedir-ho àdhuc servint-se de la força.
Signat per l'infant Joan, amb data d'l de setembre 1365. E. Bertran ça Murada, escrivà
reial. Cintes de dos segells pendents. 33 x 49 cm.
16
1366 abril 24, Barcelona
L'infant Joan, governador general i duc de Girona, que a súplica de les universitats dels
llocs de Palamós, Vila-romà i Vall-llobrega en ocasió d'haver aquestes adquirit per a la corona
el mer i mixte imperi de les seves batllies, els havia concedit de poder presentar terna per als
nomenaments de batlle, jutge ordinari i jutge d'apel.lacions, especifica que també poden ferho per als nomenaments de procurador fiscal.
Cinta de segell pendent. 19 x 39 cm.
17
1366 abril 24, Barcelona
Còpia autèntica del privilegi anterior, junt amb una altra que transcriu la confirmació general de privilegis atorgada per Galceran de Requesens a Palamós, el dia 11 de març de 1486,
closes una i altra el 1578 per Joan Bertran, notari de Barcelona. 61 x 66 cm.
18
1366 abril 24, Barcelona
Còpia autèntica dels dos documents referits al núm. 17, closa el 1590 per Bernat Caselles,
notari públic de Girona. 49 x 66 cm.
19
1369 març 4, Palamós
Congregada la universitat dels homes de Palamós per ordre de Jaume March, batlle, prop
de la torre del molí de vent de Jaume Vidal, situat a la Punta, i constituïda per Jaume Sernella
i Pere Nicolau, jurats, Bernat Garriga, fill de Bonanat, Mateu Joan, Nicolau Vidal, Joan Armusich, ferrer, Jaume Orriols, Pere Teixidor, eixaveguer, Jaume Verdera, Pere Vidal, Berenguer
Miquel, Esteve Laviç, Nicolau Resclosa, Pere Sabet, fill de Bernat, Guillem Vinyals, Pere Massó, Antoni Teixidor, Pere ça Illa, Ramon Miquel, Simó Garriga, teixidor, Bernat Pujol, Joan
de la Sarga, Tomàs de Font, Bernat Colell, Domènec Loreda, Arnau de Pla, Pere Venrell, Joan
d'Om, Joan Vidal, barber, Guillem Vinyoles, Ramon Salaloni, Bernat Tarill, Arnau Argelaguer, Bonanat Sabater, Joan Vidal, menor, Bernat Riba, Jaume Gispert, Berenguer Ayalrich,
Joan Tavell, Bernat Garriga, pescador, Antoni Mauri, Martí Vinyals, Simó Garriga, sastre, Ramon Albert, Pere Albert, Francesc Gorgoll, Bartomeu Bertran, Joan, fill de Jaume s'Arnella,
Pere Grau, Antoni Roig, Pere Gallart, Pere Bertran i Berenguer d'Arenys, tots de Palamós, i
Guillem Nadal, Bonanat Salavert, Pere Mauri i Berenguer Bruguerol, de Sant Esteve del Mar,
parròquia de Vila-romà, fan procura a favor de Pere Sabater per vendre censals morts a fi de
fer front a les despeses que provenen de l'afer de la compra de la jurisdicció de Palamós, Vilaromà i Calonge, que havia estat venuda pel rei Pere III a Galceran de Cruïlles.
E. Bernat Ramon, notari públic de Palamós. 67 x 62 cm.
20
1371 maig 6, Girona
Sentència arbitral de Pere Cantó, auditor de la cort del duc de Girona i de Guillem de Vinyoles, jurista d'aquesta ciutat, en la causa de Berenguer de Cruïlles, fill de Gilabert de Cruïlles,
contra les universitats dels homes de la vila de Palamós, del lloc o parròquia de Calonge i de
les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega, que determina que el noble Berenguer cedeixi a
dits llocs la jurisdicció civil i criminal; que tingui dret de crear notari; que els dits homes li
paguin 22.000 sous o bé creïn a favor del seu censal mort a raó de 1.000 sous per cada 14.000,
i que l'esmentat noble restitueixi les penyores que ha pres.
E. Bartomeu Sirvent, escrivà reial. 72 x 80 cm.
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21
1371 maig 6, Girona
El noble Berenguer de Cruïlles, atesa la sentència arbitral donada en la causa entre ell, d'una
part, i les universitats del lloc de Palamós, el lloc o parròquia de Calonge i les parròquies de
Vila-romà i Vall-llobrega de part altra, defineix a Pere Sabater, Mateu Joan i Joan Vidal, de
Palamós, Jaume Pere, Pere Teixidor, Pere Vern, Pere Ribot i Pere Boquer, de Calonge, Pere ça
Costa i Francesc de Palomar, de Vila-romà i Vall-llobrega els drets de jurisdicció alta i baixa
i de castell termenat, amb reserva de certs drets a Calonge, i els firma rebut de 22.000 sous.
E. Bartomeu Sirvent, escrivà reial. 67 x 63 cm.
22
1371 maig 10
El bisbe de Girona, Jaume ça Tria, atesa la informació presa per Guillem de Vilagaià, vicari
general, i per Jaume de Monells, jurista de Girona, concedeix llicència per a construir dins de
la vila de Palamós una capella dedicada a la Mare de Déu i en regula el culte, amb diverses
reserves per a prevenir possibles perjudicis a l'església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà.
E. Berenguer Guerau, notari de la cúria episcopal. 76 x 64 cm. No ha aparegut a l'Arxiu
Diocesà l'enregistrament corresponent.
23
1371 juny 3, València
El rei Pere III confirma la sentència arbitral pronunciada en el plet entre el noble Berenguer
de Cruïlles i les universitats dels homes de Palamós, Calonge, Vila-romà, i Vall-llobrega, sobre
la jurisdicció d'aquests llocs, en privilegi que conté una ampla llista de noms dels veïns dels
mateixos.
Cinta del segell pendent. 64 x 72 cm.
24
1371 juny 3, València
El rei Pere III, com a pare i administrador de l'infant duc de Girona, accepta la donació
que li fan les universitats de Palamós, Calonge, Vila-romà i Vall-llobrega de la jurisdicció civil
i criminal dels seus termes en escriptura de 3 de maig de 1371, que es transcriu, i promet de
fer exercir aquesta jurisdicció per la batllia de Palamós.
Cinta segell pendent. 59 x 61 cm. Gran esquinç a l'angle superior dret.
25
1371 juny 3, València
El rei Pere III, com a pare i administrador de l'infant duc de Girona, estatueix que la jurisdicció que ha rebut per donació de les universitats de la vila de Palamós, del lloc o parròquia
de Calonge i de les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega l'exerceixi la batllia de Palamós de
forma semblant a com s'exercia abans de la venda feta al noble Gilabert de Cruïlles.
E. Bartomeu Sirvent, escrivà reial. Cinta de segell pendent. 41 x 64 cm.
26
1371 setembre 1, Perpinyà
L'infant Joan, governador general i duc de Girona, atès el privilegi concedit pel seu pare
a València el 3 de juny de 1371 als homes de la universitat de Calonge d'elegir jurats, el confirma..
E. Bartomeu de Salelles, escrivà reial. Cinta de segell pendent. 33 x 47 cm.
27
1371 setembre 3, Perpinyà
L'infant Joan, atès el privilegi concedit pel seu pare amb data 3 de juny de 1371, d'acceptació de la jurisdicció de la batllia de Palamós «núm. 24», que es transcriu, el confirma.
Cinta de segell pendent. 63 x 52 cm.
28
1371 setembre 5, Perpinyà
L'infant Joan, havent-li estat presentat pels homes de Palamós, Calonge, Vila-romà i Vallllobrega el privilegi concedit pel seu pare, de 3 de juny de 1371, que la jurisdicció d'aquests
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termes no pugui ser separada de la corona, «núm. 25», privilegi que es transcriu, el confirma.
Cinta de segell pendent. 41 x 50 cm.
29
1372 febrer 13, Palamós
Jaume Pallarès, familiar del duc de Girona, reconeixent que Joan Vidal, barber, i Berenguer Barber, jurats, Bernat Garriga , Nicolau Vidal, Guillem Nadal, Jaume Hosona, Pere Sabater, Berenguer Almar, Joan d'Om, Bernat Pujol, Berenguer Ayalrich, Ramon Albert, Simó
Roca i Jaume Gispert, consellers de la universitat dels homes de Palamós, i Salvador Guerau
de Vila-romà, procurador dels homes de Vila-romà i Vall-llobrega li han venut els censos que
tenien venuts a Pere ça Costa i Berenguer de Relats, batlle general de Catalunya i tresorer de
la reina respectivament, per valor de 66 lliures, promet de lluir-los pel mateix preu.
N. Guillem Sastre, de Palamós. Còpia autèntica. 35 x 40 cm.
30
1376 febrer 23, Girona
L'infant Joan, duc de Girona, aprova certs capítols que es transcriuen, presentats per Berenguer Almar i Jaume March, síndics de la universitat dels homes de Palamós i Arnau d'Estany i Pere Costa, síndics de les universitats de Vila-romà i Vall-llobrega sobre la inseparabilitat
de la jurisdicció de la corona, remissió general de penes, dret d'establir imposicions per pagar
despesses, destitució del batlle Mateu Joan i altres.
E. Berenguer de Jonqueres, escrivà de l'infant. Cinta de segell pendent. Text llatí i català.
70 x 66 cm. Deteriorat per la humitat.
31
1376 febrer 23, Girona
Còpia del document anterior, closa per Bernat Domènec Pérez, notari públic de Palamós
el 17 de maig de 1551. 50 x 71 cm.
32
1381 desembre 19, Girona
L'infant Joan, amb el propòsit d'afavorir els jurats i prohoms del lloc de Palamós i Sant
Esteve, els confirma en forma genèrica els seus privilegis.
Cinta del segell pendent. 17 x 35 cm.
33
1381 desembre 19, Girona
L'infant Joan, duc de Girona, a fi que els jurats i prohoms de Palamós puguin obrar muralles i construir certs ponts, els concedeix llicència d'establir dret de barra, pel que podran recaptar dels forasters que cavalquin per la vila un diner; dos diners per cada animal que porti
mercaderies i un diner per cada animal carregat de comestibles.
Cinta de segell pendent. 24 x 36 cm.
34
1384 juny 21, Palamós
Pere d'Avinyó, lloctinent del governador general de Catalunya pel rei i per l'infant Joan,
duc de Girona, fa remissió general a favor de les universitats dels homes i dels particulars dels
llocs de Palamós i Calonge i de les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega de totes les penes
civils i criminals imposades fins al moment de la concessió, i firma rebut de 300 florins d'or
d'Aragó, destinats a la cort ducal.
Cinta de segell pendent. 24 x 48 cm.
35
1378 març 8, Barcelona
El rei Joan confirma a Pere Bertran, procurador enviat pel lloc de Palamós a prestar-li fidelitat, els privilegis concedits a l'esmentat lloc pels seus avantpassats.
E. Galceran d'Ortigues, protonotari reial. Cinta de segell pendent. 42 x 56 cm.
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36
1387 març 8, Barcelona
Còpia autèntica del privilegi anterior, closa el 26 de setembre de 1505 per Francesc Palomeres, notari de Barcelona. 40 x 61 cm.
37
1390 gener 29, Barcelona
,E1 rei Joan I, atès el propòsit del jurats, prohoms i universitat dels homes de Palamós, de
bastir muralla, els autoritza a vendre 1.000 sous de censal mort a aquest fi, i ordena que la
construcció es faci d'acord amb les indicacions que donarà Pere Pallarès, ciutadà de Barcelona,
a qui constitueix obrer d'aquest obra.
Cinta de segell pendent. Deteriorat. 24 x 41 cm. Document referit a L. CAMÓS CABRUJA, Los Pallarès en la historia de Palamós, dins «Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses» 3 (1948), p. 111.
38
1394 novembre 21, Girona
Davant Dalmau de Santdionís, jutge ordinari de Girona, compareixen Berenguer Cervià,
clergue, procurador de Joan Miró, veí de Palau Sator, d'una part, i d'altra, Pere Guàrdies, de
Palamós, constituït procurador de la universitat dels homes de Palamós, reunida a so d'anafil
per manament de Pere Bertran, lloctinent del batlle de la vila a la capella de Santa Maria, amb
intervenció de Joan d'Arenys, Pere Rovira, Jaume Vilosa, Jaume Orriols, Joan Ganya, Antoni
Verdera, Francesc Gorgoll, Bernat Pellicer, Mart; i Vinyoles, Bernat Andreu, Joan Ferrer,
Antoni Melrich, Berenguer Serra, Joan Guàrdies, Antoni Vinyals, Salvador Guerau, Pere Serra, Jaume Forcor, Bernat Riba, Antoni Mauri, Joan March, Pere Sabet Rich, Pere Ermengou,
Pere Cernella, Bertran Pujol, Joan Teixidor, Joan Guitart, Nicolau Alberga, Bernat Palet, Pere
Sabater, Arnau de Pla, Ramon Resclosa, Bernat Anglada, Antoni Cernella, Jaume Mauri, Nicolau Sabater, Jaume March, Tomàs de Font, Bartomeu Teixidor, Joan Tavell, Francesc Joan,
Pere Roig, Pere Calcau, Antoni Roca, Pere Albert, Pere Teixidor, Jaume Soler, Miquel Orta,
Bernat Ferrer, Joan Cernella, Simó Roca, Jaume Canyet, Pere Calví, Pere Bertran, Pere Sabet,
Pere Torroella, Pere Vidal, Bernat Llarder, Guillem d'Amer, Antoni Teixidor, Simó Bosch, Joan
Gorgoll, Pere Illa, Francesc Roger, Pere Brancard, Antoni de Puigcabrer, Antoni Cordó, Pere
Sabater, Bernat Garriga, Joan Jonquet i Joan Palacín. El síndic de Palamós, que ha venut a
l'esmentat Miró un censal de pensió de cinquanta dues lliures i mitja anuals pel preu de 18.000
sous, dóna garantia judicial del pagament, obligant els béns de tots els veïns.
E. Pere Pidra, escrivà de la cort del veguer i del batlle de Girona. 68 x 57 cm.
39
1400 novembre 15, Palamós
Pere Bertran i Pere Rovira, jurats de Palamós, Pere Pinyana i Bernat Vidal, procuradors
dels homes de Vila-romà i Vall-llobrega, trobant-se prop de la capella de Santa Maria de Palamós davant Bernat Olmera, jurista assessor de Ramon Alemany de Cervelló, governador general de Catalunya, protesten que són subreptícies certes lletres reials que suposen l'existència d'una
contesa entre els jurats de Palamós i els de Palafrugell i manifesten que la qüestió oposa el
batlle reial de Palamós i alguns particulars de Palafrugell.
E. Guillem Coll, notari públic de Palamós. 26 x 41 cm.
40
1403 febrer 9, Palamós
Joan Sernella, en nom de Lluís Sernalla, menor de dies, fill i hereu universal d'Antoni Sernella de Palamós, difunt, a fi de satisfer crèdits contra dit Antoni i a favor de Bernat Llarder
de Palamós i també de satisfer el dot de Gueraua, vídua del difunt referit, ven Gueraua, vídua
de Ramon de Maçanet; de Calonge, la meitat dels oficis de la corredoría, pregons, mesuratge
i senyalament de mesures de la batllia i la vila de Palamós, pel preu de 26 lliures barceloneses.
E. Guillem de Coll, notari públic de Palamós. Amb escriptura d'apoca. 63 x 59 cm.
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41
1405 maig 9, Barcelona
El rei Martí, en ocasió de rebre l'homenatge i-fidelitat de Bernat Garriga i Pere Bertran,
procuradors de la universitat de la vila de Palamós, confirma a aquesta els privilegis i llibertats,
usos i costums concedits pels seus antecessors.
E. Ramon de Comes, protonari reial. Cinta de segell pendent. 34 x 55 cm.
42
1405 maig 9, Barcelona
Còpia autèntica del document anterior, closa per Guillem de Coll, notari de Palamós, sense
data. 29 x 40 cm.
43
1405 maig 9, Barcelona
Còpia autèntica del document num. 41, closa per Jaume Sastre, notari públic de Barcelona,
el 1505. 35 x 62 cm.
44
1407 maig 2, Palamós
Joan Sernella, jurat de Palamós, requereix Francesc Roger, procurador de Bernat de Cruïlles que, en cas de presentar-se enemics, lliuri les claus del palau o fortalesa d'aquest, situat
davant del mar, i resposta de dit procurador, donada el dia 5 dels mateixos mes i any, al.legant
que no té cap obligació de lliurar les claus, ja que el palau és seu per cessió reial, i que per
caritat obrirà quan ho consideri necessari.
E. Guillem Coll, notari de Palamós. 50 x 39 cm.
45
1411 setembre 16, Barcelona
Davant Arnau Porta, ciutadà de Barcelona, lloctinent de Dalmau de Biert, donzell, batlle
general de Catalunya, Llorenç Coll, jurat de la vila de Palamós, que ha estat citat davant el
batlle a requesta de Pere Marata, patró de barca i dels prohoms de Calonge, per haver impedit
a dit Marata descarregar sal al terme de Calonge, declara que ha actuat així per conservar els
drets del port reial de Palamós i requereix el lloctinent que cooperi a conservar-los; amb resposta del lloctinent que la causa no ha de perjudicar els drets de Palamós i que la protesta de
dit Coll serà inserida als actes del procés.
E. Ponç Gilabert. Text llatí i català. 59 x 44 cm.
46
1416 gener 17, Calonge
Bernat de Cruïlles firma a Nicolau Roquer i Pere Mauri, síndics de la universitat de Palamós, rebut de 88 lliures 2 s. bar., en concepte de despeses en un plet que sostenia contra la
vila i que li foren adjudicades per Bernat de Bosch, jutge ordinari de Guerau Alemany de Cervelló, governador general de Catalunya.
E. Pere Joan, notari públic de Calonge. 27 x 35 cm.
47
1423 abril 19, Palamós
Pere Miró i Joan Gorgoll, síndics de la vila de Palamós venen amb llicència reial de 1413
que es transcriu, a Martí Frigola, mestre d'aixa de Sant Feliu de Guíxols, un censal mort de
70 sous de pensió pel preu de 70 lliures, a fi de lluir-ne un altre d'igual, creat per la mateixa
vila el 1398 a favor de Berenguer Palau de Peratallada i que aquest havia cedit a Jaume Mauri.
E. Miquel Benaula, notari de Palamós. 62 x 82 cm.
48
1423 abril 19, Palamós
Pere Miró i Joan Gorgoll, firmen a Martí Frigola rebut de les 70 lliures referides al document anterior.
E. Miquel Benaula, notari de Palamós. 46 x 30 cm. Molt deteriorat.
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49
1428 febrer 24, Girona
Davant el bisbe de Girona, Andreu Bertran, Bernat Bofill i Antoni Mauri, jurats de Palamós, protesten d'haver aquest impedit que s'erigeixi parròquia a la capella de Santa Maria de
Palamós d'acord amb la sentència de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, amb inserció de lletres
del papa Martí V, dades a Roma el 17 de juliol de 1427, i del rei Alfons, dades a Terol, el 6
de desembre del mateix any, que encomanen a l'abat de Sant Feliu de Guíxols de resoldre l'afer.
El bisbe respon el dia 26 següent, al.legant que ha fet requerir inútilment l'abat esmentat, pretès comissari apostòlic, a fi que li presentés la comissió; que els homes de Vila-romà tenen una
sentència arbrital vella de més de 50 anys que estableix que no es podran administrar sagraments a la capella de Palamós; que els veïns de la vila han anat a Santa Eugènia, d'on s'han
emportat amb violència l'Eucaristia, un calze i uns llibres i trencaren les fonts baptismals, i
que al bisbe pertoca de posar pau.
E. Bernat Ferran, notari públic de Girona. 70 x 58 cm. Vegeu el num. 22.
50
1429 abril 8, Girona
Pere Miró, ciutadà de Girona, com a procurador de la seva mare, esposa de Joan Miró, donzell de Palau Sator, firma rebut a (...) Sernella, arrendador dels impostos de la mercaderia de
la vila de Palamós, de 36 lliures 10 s. bar. en concepte de part de la pensió d'un censal mort
de 52 lliures 10 sous que la vila té venut a l'esmentada dona.
E. Antoni Coll, notari públic de Girona. 23 x 24 cm. Deteriorat.
51
1429 abril 28, Girona
El bisbe Andreu Bertran ordena que es doni compliment a la sentència arbitral pronunciada per ell mateix i pel noble Pere Galceran de Cruïlles, com a àrbitres entre els veïns de Santa
Eugènia de Vila-romà, d'una part, i els de Palamós, d'altra, en la qüestió sorgida entre aquestes després de la sentència de l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, comissari apostòlic
donada el 3 de febrer de 1428, que disposava que la parroquialitat fos traslladada de l'església
de Santa Eugènia de Vila-romà a Santa Maria de Palamós. La sentència arbitral disposa que
s'erigeixi en parròquia la capella de Santa Maria de Palamós, mantenint el caràcter parroquial
de la de Santa Eugènia; assenyala els límits del territori de la nova parròquia, que són el pont
de fusta antic, la vinya de Bernat Garriga, el camí públic de Calonge, la «stablida» d'en Cernella, la vinya d'en Bertran, l'indret de Tavell (...) i disposa la partició de les joies i altres béns
de l'antiga parròquia.
E. Antoni Mitjà, notari episcopal. Text llatí i català. Cinta de segell pendent. 66 x 49 cm.
Esquinços i taques.
52
1431 febrer 6, Palamós
Antoni Mauri i Antoni Rovira, jurats de Palamós, amb consentiment de Pere Vidal, Jaume
Forsor, Pere Vinyals, Jaume Mauri, Joan Teixidor àlies Ruxardo, Joan Baulida i Joan Bruguerol, fuster, consellers, i de Lluís Sernella i Francesc Resclosa, teixidor, fan poders a favor de
Bernat Bofill i Joan March, tots dos de Palamós, en vista a fundar un benefici a l'església de
Santa Maria, recentment erigida en parroquial.
E. Guillem Cervià, notari de Palamós. 39 x 41 cm.
La fundació es troba a ADG, D-5, ff 202-205.
53
1432 novembre 22, Sant Feliu G.
Margarida, vídua de Francesc Güell, blanquer de Girona, firma rebut a Pere Miró i Joan
March, síndics de la universitat de Palamós, de 405 lliures bar., a lluïció d'un censal de 37 sous
6 d. de pensió, censal que Pere Bertran i Jaume Forsos, síndics de la mateixa universitat, havien
venut el 2 de març de 1422 a Guillem Clara, pare de dita Margarida; firma també rebut de 27
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sous 1 d., part d'una pensió deguda del mateix censal.
E. Miquel Benaula, notari públic. 22 x 42 cm.
54
1432 novembre 22, Sant Feliu G.
Martí Frigola, mestre d'aixa de Sant Feliu de Guíxols firma rebut a Joan March i Pere Miró,
síndics de la universitat de Palamós, d'una part, de 70 lliures bar., a lluïció d'un censal de pensió 64 sous 2 d. que el 19 d'abril de 1423 li havien venut Pere Miró i Joan Gorgoll, aleshores
síndics de Palamós, i d'altra part, de diverses quantitats endarrerides i despeses de lluïció.
E. Miquel Benaula, notari públic. 23 x 41 cm.
55
1432 novembre 22, Llagostera
Guillem Creixell, del veïnat de Ganix del terme del castell de Llagostera, firma rebut a Pere
Miró i Joan March, síndics de la universitat de Palamós, de 440 lliures bar., a lluïció d'un censal que li feia dita universitat, de 25 lliures 13 sous 4 d. de pensió del mateix i de 91 lliures
18 s. de pensions endarrerides del mateix censal.
N. Miquel Benaula, notari públic. 24 x 49 cm.
56
1433 juny 10, Barcelona
Guillem de Llavanera, rector de l'església parroquial de Santa Maria i Sant Joan de la vila
de Palamós, d'una part, i Lluís Cernella, obrer de dita església, i síndic i procurador de la universitat de la vila de Palamós, de part altra, firmen compromís de complir allò que declarin
Roger de Cartellà, i Joan Arnau, canonges de la seu de Girona, com a àrbitres en la qüestió
suscitada entre dit rector i els obrers i universitat sobre l'obligació de tocar les campanes.
E. Joan Osona, notari públic de Barcelona. Text llatí i català. 61 x 50 cm.
57
1433 juliol 28, Palafrugell
Miquel Soler, de Palafrugell, redueix un censal que li fa la universitat de la vila de Palamós
per venda de Pere Miró i Joan March, síndics i procuradors, de data 18 de setembre de 1426,
de 14 lliures, 11 sous 8 d. a 13 lliures, 2 sous 6 d.
N. Miquel Benaula, notari públic. 39 x 38 cm.
58
1434 gener 30, Palamós
Antoni Rigau, prevere, obtentor del benefici de Sant Joan de la Bisbal, redueix el censal
que la universitat de Palamós li havia venut el 22 de novembre de 1402 per 550 lliures, de 22
liures de pensió a 18 lliures 10 sous.
N. Miquel Benaula, notari públic. 33 x 32 cm.
59
1434 gener 31, Palafrugell
Miquel Soler, de Palafrugell, firma a la universitat de Palamós escriptura de lluïció d'un
censal de 355 lliures de capital, que el 18 de setembre de 1426 li havien venut Pere Miró i Joan
March, aleshores síndics de Palamós per 14 lliures, 11 sous 8 d. de pensió, i que el 28 de juliol
de 1433 ell mateix els havia reduït a la pensió de 13 lliures, 2 sous 6 d.
E. Miquel Benaula, notari públic. 29 x 41 cm.
60
1434 juliol 24, Barcelona
Lluís Cernella, síndic de la vila de Palamós, notifica a Bernat Guillem de Llavanera, rector
de la mateixa parròquia, la sentència arbitral donada per Roger de Cartellà i Joan Arnau, canonges de la seu de Girona, sobre l'obligació de dit rector de tocar les campanes; a la notificació respon l'esmentat rector que la sentència és contrària al compromís signat entre les dues
parts «num. 56» i que ell no havia estat cridat pels àrbitres a informar sobre l'afer.
E. Pere Pujadas, notari públic de Barcelona. 42 x 55 cm.
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61
1448 agost 23, Girona
La reina Maria, lloctinent general del seu marit, atès el privilegi del rei Pere que havia manat el 1358 l'elecció de dos jurats a Palamós, a petició dels jurats i prohoms de Palamós estatueix que se n'eligeixin anualment tres per mitjà de rodolins a extreure d'una bossa per un infant.
E. Bernat de Brugada. Cinta de segell pendent. 34 x 46 cm.
62
1459 abril 26, Barcelona
Rafael Mercader, blader de Barcelona, firma a Ramon Coll i Antoni Canyet, veïns de Palamós, rebut de 357 lliures 10 sous, preu de 715 mitgeres de blat que havia venut a la universitat
i particulars de l'esmentada vila a 10 sous la mitgera.
E. Joan Mayans, notari de Barcelona. 30 x 33 cm.
63
1460 maig 30, Barcelona
El rei Joan II autoritza la universitat de la vila de Palamós a augmentar els censals que
té i crear-ne de nous fins a la quantitat de mil lliures.
Signat pel veguer Pagès. Cinta de segell pendent. 41 x 46 cm.
64
1460 agost 8, Sant Feliu de G.
Antoni Ferrer, calafat de Sant Feliu de Guíxols, com a procurador de Narcís Ferrer, germà
seu i calafat de la mateixa vila, firma rebut a la universitat de la vila de Palamós de 110 lliures,
a lluïció d'un censal que li havia venut Bernat Roig, mercader de Palamós, com a procurador
d'Antoni Roura, apotecari, Jaume Mauri, patró, Antoni Armosich, àlies Canyet, Pere Simó
Roca, pescador, Joan Teixidor, àlies Ruxardo, sabater, Bartomeu Guerau, àlies Cerdó, Rafael
Cornellà, Mateu Pagès, àlies Guitart, boter, Joan Regencós, Bartomeu Vidal, teixidor, Antoni
Gorgoll, mercader, Huguet Ferrer, mercader, Francesc Valentí, mariner, Francesc Resclosa, teixidor, Nicolau Godefra, teixidor, Gabriel Guerau, mariner, Nicolau Bofill, mariner, Marc Caner, Joan Canyet, mariner, Pere Bofill, mestre d'aixa, Bernat Bofill, ferrer, Pere Vidal, sabater,
Antoni Mauri, pescador, Galceran Negrell i Pere Salavert, mariners, consellers de la universitat
de Palamós, amb consentiment de Joan Tavell, batlle reial de Palamós, en data de 2 de maig
de 1447.
E. Antoni Company, notari de Sant Feliu de Guíxols. 26 x 33 cm.
65
1461 novembre 18, Calonge
Pascasi Domènech, àlies Padrosa, veí de Palamós, com a procurador d'Arnau Pla, antic
patró de barca, ven a Francesc vidal, beneficiat de Palamós, per al benefici que aquest ha fundat sota advocació de Sant Francesc a l'església parroquial d'aquesta vila, un censal de 50 sous
de pensió pel preu de 50 lliures, censal que el 1437 Joan Roig i Joan Baulida, síndics de la universitat de Palamós, havien venut a Antònia, vídua de Galceran Garriga, patró de nau de Palamós, i que el 1443 havia estat cedit a l'esmentat Arnau Pla.
E. Joan Joan, notari de Calonge. Amb escriptura d'apoca. 57 x 37 cm. Esquinçat i tacat.
66
1467 novembre 20, Palamós
L'infant Joan, príncep de Girona i lloctinent general, confirma a Pere Pujol, síndic de la
vila i universitat dels homes de Palamós tots els privilegis de la mateixa vila en ocasió de l'homenatge prestat per aquest per haver el pare de l'infant estat nomenat comte de Barcelona i
rei d'Aragó.
E. Jaume Pellicer, notari secretari de l'infant. 38 x 47 cm.
67
1472 juliol 22, Pedralbes
El rei Joan nomena els jurats de Palamós capitans de la vila, amb dret d'exercir la jurisdicció alta i baixa.
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N. Joan de Sant Jordi. Text català. Cinta de segell pendent. 32 x 43 cm.

68
1474 juliol- 25, Palamós
Pere Vidal, sabater de Palamós, ven i cedeix a Isabel, vídua de Nicolau Sitjar, mariner de
St. Feliu de Guíxols, el censal de 55 sous de pensió que el 1436 Bernat Roig, Bernat Mateu
Desplà i Joan Baulida, procuradors de la universitat de Palamós havien venut a Joan Huguet,
àlies Oliver, pagès de Sant Climent de Peralta.
E. Miquel Massot, àlies Batlle, notari de Palamós. Amb escriptura d'apoca. 43 x 46 cm.
69
1476 setembre 5, Vitòria
El rei Joan atorga als jurats de la vila de Palamós el privilegi d'elegir anualment mostassaf,
a condició que aquest exerceixi el seu ofici de forma semblant al de Girona.
Signatura autògrafa del rei. Cinta de segell pendent. 45 x 40 cm. Tinta molt descolorida.
70
1478 febrer 24, Palamós
Vicenç Armosich, àlies Canyet, jurat de Palamós, Pere Feliu Riba, apotecari de la mateixa
vila, Nicolau Vidal, jurat de Vila-romà i Joan Corsa, de Vila-romà, com a àrbitres, determinen
que els veïns de Vila-romà i Vall-llobrega estan obligats en temps de guerra a recollir-se a Palamós; que els mateixos hauran de comprar 90 sous de censal per 90 lliures a fi de cooperar amb
Palamós en la compra d'artilleria i reparació de murs; i regulen les compres de blat per part
de les dites universitats.
E. Miquel Massot, àlies Balla, notari de Palamós. Còpia closa el 1580 per Nicolau Balla,
notari de la mateixa vila. Text llatí i català. 45 x 67 cm.
71
1479 gener 7, Barcelona
El rei Joan II, atesa l'elecció feta per la vila, i la súplica de Berenguer de Requesens, majordom reial, nomena Pere Vidal batlle de Palamós, i el substitueix, durant la seva prevista absència a Sardenya, per Pere Miquel Bosch, altre dels elegits per la vila.
E. Miquel Vidal. Cinta de segell pendent. 29 x 51 cm.
72
1486 febrer 4, Barcelona
Miquel Benaula, notari de la diputació del general de Catalunya, en-nom dels diputats protesta davant Antoni de Bardaxí, regent de la cancelleria reial, per haver expedit una provisió
adreçada a Francí Oliver, cavaller i agutzil reial en la que se li mana donar possessió de la vila
de Palamós al comte de Trivento, provisió que els jurats i prohoms de Palamós consideren contrària als privilegis de la vila i a les constitucions de Catalunya.
E. Antoni Lombard, escrivà major de la Diputació. Text llatí i català. 57 x 42 cm.
73
1486 març 11, Palamós
Galceran de Requesens, comte de Palamós, Trivento i Avellino, confirma els privilegis de
la vila i atorga certs capítols que li són presentats.
E. Joan Mallèn. Text llatí i català.^.Cinta de segell pendent. 40 x 55 cm
74
1505 desembre 25, Palamós
Galceran de Requesens, comte de Trivento i Palamós, a súplica dels jurats i consell de la
vila de Palamós, els declara francs de mollatge per raó d'un moll que està construint a Palamós.
55 x 37 cm.
75
1510 abril 10, Palamós
Congregada a l'església la universitat de la vila de Palamós, de la qual es recullen els noms
dels veïns reunits, fa poders a Joan Batlle, jurat, Joan Ribas i Francesc Valentí, mercaders, i
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Antoni Guàrdies, per acudir a la reial Audiència i a les corts de Montsó amb motiu del plet
entre la vila i el seu comte.
E. Nicolau Roca, de Girona. 69 x 58 cm.
76
1516 juliol 10, Girona
Miquel Domingo, ciutadà de Girona, recaptador del fogatge, firma rebut a la vila de Palamós de 28 lliures bar. per raó de dos terços del fogatge d'aquesta, a 14 lliures el terç i comptant
a raó de dos sous per foc.
E. Dalmau Ombert, de Girona. 15 x 21 cm.
77
1524 gener 28, Barcelona
Miquel Esteve, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador del rei de Portugal, firma rebut
a Anton Gotes, botiguer de draps de llana, Pere Blet, mestre d'aixa, i Bernat Simón, pescador,
jurats de Palamós, de 2.031 lliures 8 sous bar., preu de 3.772 mesures de blat a raó de 24 sous
la quartera i del transport en barca, que va costar 471 ducats, equivalents a 565 lliures 4 sous bar.
E. Joan Reig, notari de Barcelona. 29 x 31 cm.
78
1527 gener 4, Sant Feliu de G.
Leonor i Sebastiana Lendrich, vídua i filla respectivament de Jaume Lendrich, mercader
de Sant Feliu de Guíxols, firmen rebut a Antoni Valentí i Pere Ropidera, jurats de Palamós,
de 200 lliures bar., a lluïció d'un censal i de 8 lliures, 8 sous 8 diners de pensions del mateix
endarrerides.
E. Jaume Lendrich, notari de St. Feliu de Guíxols. 30 x 26 cm.
79
1528 maig 4, Corçà
Joan de Puig, notari de Corçà, firma a Antoni Guàrdia, Joan Canyet i Pere Simó Roca,
jurats de la vila de Palamós, rebut de 200 lliures, a lluïció d'un censal de pensió anual de 8
lliures, 8 sous 8 d. que la universitat de Palamós li havia venut el 24 de juliol de 1527.
E. Rafael Balle, notari de Corçà. 26 x 24 cm.
80
1534 abril 25, Ullà
Margarida Llobregat, esposa de (...) Llobregat, cavaller i doctor en lleis de Girona, firma
rebut a Miquel Valentí, Joan Salvador i Antoni Gotes, jurats de Palamós, de 300 lliures a lluició d'un censal que li feia la vila, i de 4 lliures 8 sous de pensions endarrerides.
E. Joan Fresch, notari d'Ullà. 23 x 21 cm. Deteriorat a la part superior.
81
1534 juny 1, Pals
Joan Moret, pagès de Pals, firma rebut a Miquel Valentí, Joan Salamó i Antoni Gotes, mercaders, síndics de la universitat de Palamós de 150 lliures bar., a lluïció d'un censal que havia
venut a la universitat de Palamós el 18 de setembre de 1533.
E. Antic Bruguerol i Codina, notari de Palafrugell. 31 x 24 cm.
82
1535 febrer 4, Girona
Hipòlit Moler, mercader de Girona, receptor del fogatge imposat per les corts de Montsó
de 1533, firma rebut als jurats de Palamós de 12 lliures, 4 sous 6 diners bar., pels 163 focs d'aquesta
vila.
E. Bernat Vives, notari de Girona. 29 x 13 cm.
83
1536 maig 31, Girona
Hipòlit Moler, mercader de Girona, receptor del fogatge, firma rebut als jurats de Palamós
de 12 lliures, 4 sous 6 diners pels 163 focs d'aquesta vila a raó de 18 diners cada foc.
E. Bernat Vives, notari de Girona. 25 x 14 cm.
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84
1539 octubre 8, Palamós
Francesc Roger, apotecari, Joan Padrosa, mestre d'aixa, i Jaume Guinau, comerciant, jurats de Palamós, creen i venen a Antoni Andreu, mariner de Sant Feliu de Guíxols, un censal
de 90 sous de pensió i 90 lliures de capital a fi de satisfer-li l'import de 90 mitgeres de blat
que se li compraren a fi de fornir la botiga de la vila.
E. Guerau Pere Batlle, notari de Palamós. 59 x 37 cm.
85
1541 maig 12, Sant Feliu de G.
Joan Padrosa, mercader, jurat de la ciutat de Girona, firma rebut a Joan Canyet, mercader,
jurat de Palamós, de 447 lliures 10 sous, a pagament de 700 mitgeres de blat que la universitat
de Palamós havia comprat a la ciutat de Girona, per destinar-ne 600 a la vila i 100 a Calonge.
E. Gaspar Bibiloni, notari de Sant Feliu de Guíxols. 37 x 14 cm.
86
1544 juny 24, Palamós
Concòrdia feta entre la universitat de la vila de Palamós, d'una part, i els seus creditors
de censos, que s'enumeren, d'altra part, sobre moratòria de les pensions a causa de la destrucció de l'esmentada vila ocasionada pels turcs el mes d'octubre de 1543.
E. Guerau Pere Balla, notari de Palamós. Còpia de 1556, closa per Bernat Domènec Pérez,
notari de Palamós. Deteriorat i tacat. 73 x 57 cm.
87
1545 juny 17, Girona
Hipòlit Moler, mercader de Girona, receptor del fogatge, firma a Pere Valentí, botiguer de
Palamós, rebut de 70 lliures 12 sous per raó de dues pagues del mateix fogatge per part de la vila.
E. Joan Fontanet, notari de Girona. 32 x 19 cm.
88
1547 setembre 17, Girona
Hipòlit Moler, mercader de Girona, receptor del fogatge, firma rebut a Pons Dalmau, de
Palamós, de 35 lliures 6 sous, import del fogatge de la vila de Palamós, feta gràcia del deu per cent.
E. Baldiri Abrich, notari de Girona. 27 x 15 cm.
89
1548 juny 1, Sant Feliu de G.
Mateu Clapera, mercader de Sant Feliu de Guíxols, firma rebut a •(...) jurats de la vila de
Palamós, de (...)
E. Francesc Massanet, notari de Sant Feliu de Guíxols. Perduda la part superior i tacat.
28 x 14 cm.
90
1550 febrer 4, Girona
Hipòlit Moler, receptor del fogatge, firma rebut a Pere Rasador, mercader de Palamós, de
43 lliures, 12 sous 6 d. bar., en concepte de fogatge d'aquesta vila corresponent a 75 focs, feta
gràcia del deu per cent.
E. Baldiri Abrich, notari de Girona. 19 x 16 cm.
91
1551 gener 23, Girona
Hipòlit Moler, receptor del fogatge, firma rebut a Pere Valentí, mercader de Palamós, de
22 lliures 14 sous 6 d., en concepte de fogatge dels 87 focs de la vila.
E. Baldiri Abric, notari de Girona. 25 x 13 cm.
92
1551 novembre 5, Girona
Jeroni Domènech, courer de Girona, procurador de Pere Puig, courer de Barcelona, firma
a Jaume Mauri, Pere Ropidera i Antoni Valentí, jurats de la vila de Palamós, rebut de 9 lliures,
3 sous 9 d. bar., part de les 17 lliures 3 sous 9 diners, import d'una campaneta obrada per dit
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Puig per a l'església de la vila.
. E. Joan Benet Pasqual, de Girona. 33 x 21 cm.
93
1552 febrer 18, Corçà
Pere Sabria, prevere de Corçà, firma als jurats de la vila de Palamós rebut de 125 lliures,
a lluíció d'un censal d'aquest capital que li havien venut el 14 de juliol de 1545.
E. (...) Déulofeu, notari de Corçà. 33 x 24 cm. Grans taques.
94
1555 gener 31, Torroella de M.
Margarida Camós i el seu fill, Aleix Puig, de Torroella de Montgrí, firmen rebut a Francesc
Valentí i (...), jurats de la vila de Palamós, de 22 lliures bar., en concepte d'onze pagues endarrerides d'un censal de 40 lliures de capital, i de 14 sous de despeses judicials per a la seva reclamació.
E. Jaume Ballía, notari de Torroella de Montgrí. 24 x 15 cm. Taques i forats.
95
1555 febrer (...), Palamós
Joan Balla, prevere de Palamós, firma rebut a (...) de 50 lliures bar. (...)
E. Bernat Domènech Pérez, notari de Palamós. 29 x 18 cm. Taques que impossibiliten la
lectura.
96
1555 octubre 15, Cassà de Pelràs
Pere Martí firma rebut a Jaume Mauri, Gaspar Caolp i Joan Massó, jurats de Palamós,
de 8 lliures, 15 sous 4 d. bar, en concepte de pensions de cert censal.
E. Joan Pagès, notari de Palamós. 20 x 21 cm. Taques que impossibiliten la lectura.
97
1562 juny 2, Palamós
Antic Pujol, de Palamós, cedeix als jurats i universitat d'aquesta vila un molí de vent que
tenia per establiment del comte de Palamós .
E. Pere Joan Salvador, notari de Palamós. 23 x 27 cm. Perduda una part del pergamí.
98
1564 febrer 23, Palamós
Anna Balla, esposa de Mateu Balla, notari, i filla de Guerau Pere Balla, també notari, difunt, firma als jurats de Palamós rebut de 300 lliures, a lluïció de part d'un censal de 1.000
lliures venut pels jurats i síndics de la vila, dels quals es fan els noms, el 30 de juny de 1562
a Joan Balla, prevere, oncle de dita Anna.
E. Joan Pagès, notari de Palamós. 25 x 25 cm. Taques.
99
1565 març 18, Palamós
Antoni Mascort, mercader, Miquel Mascort, mestre de cases, i Sebastià Hereu, sabater, obrers
de l'església de Palamós, i Pere Ropidera, administrador de la causa pia fundada per Antoni
Armosich, àlies Canyet, firmen rebut als jurats de Palamós de 100 lliures a lluïció d'un censal
que aquests els havien venut el 4 de maig de 1564, quantitat procedent dels 300 ducats concedits a la vila de Palamós per les corts de Montsó de l'any 1547.
E. Joan Pagès, de Palamós. 22 x 24 cm.
100
1565 abril 2, Palamós
Margarida, esposa d'Antoni Vidal, botiguer de Palamós i filla de Sebastià Maig, traginer
de la mateixa vila, difunt, firma rebut a Pere Ropidera, administrador de la causa pia instituïda
per Joan Hereu, mariner de Palamós, per dotar donzelles que es mariden, de 14 lliures 9 sous.
E. Joan Pagès, de Palamós. 13 x 22 cm. Taques.
101
1566 agost 3, Palamós
Antoni Font, prevere, obtentor del benefici de Santa Isabel de la parròquia de Palamós, fir-
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ma rebut a Jaume Massó, corder, Jaume Vidal, carnicer, i Nicolau Bertran, mestre d'aixa, síndics de la vila, de 100 lliures, a lluïció d'un censal d'aquest preu que ells li havien venut el 16
de juliol de 1564.
E. Joan Pagès, de Palamós. 23 x 19 cm. Taques.
102
1567 desembre 16, Palamós
Els jurats i síndics de la vila de Palamós, els noms dels quals s'indiquen, venen a Joan Pagès, notari de Palamós, un censal de 100 sous de pensió, per 100 lliures.
E. Amb escriptura d'apoca. 26 x 70 cm. Tacat i deteriorat. Vegeu el num. 108
103
1568 gener 2, Flassà
Miquel Vinyals, mercader de Flassà, firma rebut a Pere Ropidera, clavari de la vila de Palamós, de 300 lliures, a lluïció d'un censal venut per la vila a Bernat Vinyals, avi de l'atorgant.
E. Joan Pagès, de Palamós. 21 x 23 cm. Grans taques.
104
1572 maig 22, Palamós
D. Lluís de Cardona, duc de Sessa i comte de Palamós, confirma el privilegi en virtut del
qual els jurats i prohoms de Palamós són els unies jutges de les imposicions establertes i a establir per la vila.
E. Joan Pagès, de Palamós. Text llatí i català. Cinta de segell pendent. 39 x 43 cm.
105
1577 maig 29, Palamós
Bernat Mascort, pagès de Sant Pol de la Bisbal, firma rebut a Joan Francesc Valentí, clavari
de la vila de Palamós, de 50 lliures, a lluïció d'un censal venut pels jurats i síndics de la mateixa, dels que es donen els noms, a Joan Mascort, beneficiat de Santa Maria de Palamós, el 15
d'octubre de 1570.
E. Joan Pagès, de Palamós. 19 x 24 cm.
106
1580 maig 15, Palau Sator
Guerau des Miquel, senyor de Palau Sator, firma rebut a Joan Guinau, jurat de la vila de
Palamós, de 50 lliures, pensió d'un censal de 1.000 lliures de capital, venut per la dita vila a
l'atorgant el 22 de febrer de 1579.
E. Jeroni Ullastres, de Palau Sator. 15 x 16 cm. Perduda una part del text.
107
1580 juliol 18, Palamós
D. Antoni de Cardona, comte de Palamós, concedeix a la vila confirmació general dels seus
privilegis.
E. Nicolau Balla, de Palamós. 51 x 19 cm.
108
1596 desembre 11, Pals
Joan Pagès, notari de Palamós, ven a Antoni Boera, sagristà de l'església de Pals, un censal
de 100 lliures de capital i 100 sous de pensió, que el 16 de desembre de 1567 la vila de Palamós
havia creat a favor de l'atorgant.
E. Antoni Joan Marquès, de Pals. Amb escriptura d'apoca. 25 x 54 cm.
109
1599 juliol 13, Barcelona
El rei Felip II confirma el privilegi concedit, a súplica dels jurats de Palamós, que es transcriu, pel rei Joan amb data de 15 de juliol de 1394, que també es copia, pel qual es faculta
la vila a crear imposicions sobre les vitualles a fi d'atendre la defensa de la mateixa.
Text llatí i català. 78 x 67 cm.
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110
1599 agost 10, Palamós
Els procuradors de la vila de Palamós que s'esmenten, elegits en consell general de la vila,
de 3 de març de 1596, del que s'enumeren els veïns assistents, venen a Miquel Roger, apotecari
de Palamós, com a procurador de Joan Roger, prevere de l'església de Santa Maria, un censal
de 200 sous de pensió per 200 lliures, a fi de sufragar els plets pendents a la Reial Audiència
per sostenir els privilegis de la vila.
E. Miquel Pujadas, de Palamós. Amb escriptura d'apoca, i altra escriptura de lluïció de
data 6 de març de 1603. 70 x 73 cm.
111
1607 setembre 7, Palamós
Antoni Salvador, de Palamós, ven als jurats i administradors de la causa pia fundada per
Joan Hereu, un censal de 63 sous de pensió per 63 lliures.
E. Nicolau Balla. Amb escriptura d'apoca. 37 x 57 cm.
112
1609 juny 4, Girona
Joan Ribot, doctor en arts i medicina, ciutadà de Girona, firma rebut als jurats de la vila
de Palamós de 830 lliures, 6 sous 6 d. bar., en concepte de lluïció i pensions endarrerides d'un
censal de 800 lliures que a l'atorgant havien venut els procuradors de la mateixa vila el 30 d'agost
de 1604.
E. Joan Feixat de Girona. 17 x 29 cm. Taques.
113
1620 maig 28, Barcelona
Antoni Agustí, sabater de Palamós i síndic d'aquesta vila, ven un censal de 25 lliures de
pensió a Joan Pau Xammar, donzell de Barcelona, pel preu de 500 lliures.
E. Maties Amell, de Barcelona. Amb escriptura d'apoca, i altra de lluïció del referit censal,
datada de 4 de juliol del mateix any. 74 x 85 cm. Deteriorat i tacat.
114
1622 juny 7, Palamós
Joan Vidal, mestre d'aixa de Palamós, ven als jurats de la mateixa vila, un censal de 100
sous, per 100 lliures, preu d'una casa que la vila li ha venut.
E. Miquel Pujadas, de Palamós. Amb escriptura d'apoca. 43 x 60 cm. Grans taques.
115
1631 juny 15, Palamós
El consell general de la vila de Palamós fa procura a Antoni Salvà, negociant, Joan Salamó
i Grech, negociant, Pau Mascort, mestre de cases, i Ponç Rotllan, barriler, tots de Palamós,
a fi de comprar blat per a la mateixa vila i crear a aquest objecte els censals que siguin necessaris.
E. Jeroni Constans i Balla, de Palamós. Còpia autèntica, 29 x 60 cm.
116
1634 maig 8, La Bisbal
Joan Illa i Caner, mercader de Pals, ven a Pere Ros, blanquer de la Bisbal, un censal de
100 sous de pensió, pel preu de 100 lliures, censal que havia estat creat el 16 de desembre de
1567 per la vila de Palamós a favor de Joan Pagès «num. 102» i venut a Antoni Boera el 1596
«num. 108».
E. Rafael Vilosa, de la Bisbal. Amb escriptura d'apoca. 37 x 63 cm.
117
1644 octubre 10, Barcelona
Àlvar Antoni Bosser, protomèdic del principat de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, concedeix llicència a Josep Servia, metge de Palafrugell, per a exercir l'art de la cirurgia per tot el
principat de Catalunya.
Expedit per Antic Servat, notari de Barcelona. Manca el segell pendent. 40 x 43 cm.
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