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EL LLIBRE DE PRIVILEGIS ("Códex D ")
,
*
DE L'ARXIU HISTORIC MUNICIPAL DE L'ALGUER

L'Arxiu Historie Municipal de l'Alguer
a. Notícies historiques

L'Arxiu Historie Municipal de I'AIguer és un deis més importants i
rics de Sardenya 1. A la fi del segle )"'V ja existia un arxiu, per bé que
poc organitzat. En efecte, al Codex conegut amb la lletra A, al tercer
fu 11 , hom pot llegir el següent epígraf: "Rubrica de tots los privilegis
que la vi/a del Alguer té en la caxa de la L'i/a deIs qua/s se pot alegrar
quascu11. habitador de la vi/a".
D'aquesta maneraels habitants de I'Alguer disposen de la certesa
de llurs privilegis polítics i economics i de la possibilitat d'accedir a les
disposicions reials i a les lleis municipals conservades a la "caxa de la
vila"2. Incialment el material documental era conselvat en lligalls, com
es pot desprendre de la descripció de l'inventari delllig. 1840/ 41 3 i de
l'estudi que dugué a terme el professor Antonio Era sobre l'arxiu de
I'AIguer 4. El reordenament encara en curs de les diverses series arxivístiques ha pres com a punt de referencia els inventaris redactats en
epoques anteriors. Es tracta, més concretament, de:
1) L'invelllari de la secretaria ciuíca, dut a terme per la comissió
que comen~ara els treballs el 6 de maig de 1840 i els conc1ogué el 2 de
novembre de 1841;
2) L'inventari de I'historiador Antonio Era, Le mccolla di carta,
specialmenle di re aragOlzesi e !>paglloli, I'any 1927, que es limita als
pergamins, els fulls cartacis i els Codexs, una obra encara avui considerada v:llida pels seu s criteris científics.

3) L'inventari redactat el 1959 pel bibliotecari Rafael Sari.
• Versió en catal;} reelaborada i resumida del treball presentat com a tesis doctoral:l la Universitat de Siisser ['an)' 1991 (Relator Prof. Francesco Manconi).
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Al reorden:lment en curs hom utilitzJ també, a més deis inventJris
esmentJts, els títols, els protocols i els índexs ja existents.

b. El material docume/ltal
Dur:1nt els trebJlls de reorden:lment en curs han estat fitxats 173
pergJmins deis anys 1319-1726, 98 deis qllJIs contenen disposicions
reials (pel que fJ JIs anys 1319-1528) i, els Jltres 75, prov'itnents no
dictJts pels reis. Els 237 fulls cartJcis inventJriJts consisteL"en en prove'itnents ele diversos tipus - orden:1nces del governJdor, cartes del
Consell cívic, contr:1ctes amb privJts, :1ctes judici:1ries - que JbrJcen els
anys compresos entre 1355 i 1715. H:1n estJt tJmbé invent:1riats 838 registres que V:1n del 1570 :11 1958; 160 sobres que contenen fOn:lment::liment fulls solts i f:1scicles; i qU:1tre códecs, compibts en epoqlles diverses (ss. XIV-).,,'VIII), que contenen b trJnscipció més o menys sistemitic:1 de disposicions reials relatives J l'AIguer. Hom es refereix a
Jquests qll:1tre Codexs Jmb les Iletres A, B, C, i D, pero el seu ordre
cronologic correcte és: A, D, B, C.

El Codeo\" A, conté la trJnscripció deis documents reials i deis privilegis conceclits pels reis cI 'ArJgó J la ciutJt de I'AIguer. La dJtJ inicial
de reebcció es remunta a I'Jny 1461. Es trJcta del Codex més Jntic, sobre el qllJl es bJsJren posteriorment els compiladors del Codex D. El
Codex A, a l'epocJ de la transcipció del D, era conegut com el "Libre
granel. És escrit en cursiVJ gotica .
El Cacleo\" D, concretat el 1499 per tal de recollir-hi i registrar-hi les
actes de venda del cor:1I1 , esdevingué posteriorment un registre on
eren transcrits els privilegis fonJmentals per a I'administrJció de la ciutJt.
El Cacle" B fou compibt durJnt b segonJ meitat del s. )"''VII. És
escrit en cJdcters hum:ll1ístics it:'ilics . Conté la tr:ll1scripció deIs documents reials i deIs pri\'i1egis concedits a b ciutJt entre 1355 i 1528, la
tr:ll1scipció deIs escleveniments de més import:lncia per a la ciutat i de
certes Jctes notarials, entre les quals destaca el testJment dcl CJpitil
Gilbert Ferret.

El Cadex C és cronologicJment el darrer. EIs nombrosos fulls
deix:lts en blanc J la fi del Codex fan creure que es tractJ d'un document incomplet. Conté la trJnscipció deIs privilegis concedits a BJrcelona , C:'IlIer, S:'isser i I'AIguer.
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Encara ha de ser fitxat el material documental contingut en 200
sobres, aproximadament format per fulls solts i fascic\es varis. Pel que
fa al material més antie convé destacar la desaparició del Codex anomenat "Libre ve/I, que a I'inventari deis anys 1840-41 era descrit com
L..lun llibre de privilegis deis reis d'Aragó, concedits a la ciutat de l'Alguer entre 1355 i 1442 L.,],
Antonio Era n'assenyala b desaparició i afirma que anties empleats de l'Ajuntament de l'AIguer !'Informaren que un deIs Codexs havia estat lliurat a I'escriptor catala Eduard Toda'. El mateix Antonio Era,
pero, ens informa que els seus contactes posteriors amb I'escriptor demostraren que el Codex deixat en preéstec era el que hom coneix amb
b lletra A, que Toda torna I'any 1899 6.

EICódex D

a) Notes arxioístiques i dip/ome/tiques

L'Arxiu Historic Municipal de I'AIguer custodeix quatre Codexs
que contenen les copies deIs privilegis que els reis catabns i espanyols
van concedir a la ciutat de l'AIguer. El Codex ohjecte del meu estudi és
el conegut amh la lIetra D. De I'inventari que es dugué a terme el 1840
resulta que el Codex D és el quart volum de les copies deIs privilegis i
continua cronologieament el Codex conegut amb la lletra A.
El Codex D o "Libre de priL'i/egis' consisteix en un registre format
per fulls caltacis de 22 cmc. d'ample per 31 cms. de lIarg, relligat amb
pell fosca , tova i amh corretges. La compibció del Codex comenr;ii el
1499 7 per tal de registr:u els contractes de venda del coral!. Hom pot
deduir aixo de la lectura del f. Iv, que diu: "Lo presel1t libre es esta!
nombrat per /losa/tres cOllse/lers de la ui/a de Alguer... lo quallibre es
e te a servirper scrillre e conti1lllar tots los cOlltractes qllesfarall e1l
la dita oila e terl11e/ZS de aquella de tots los coralls e te/Tals se vendran
e contractarcln e/z dita vila ... vlI)' qlle tellim XIII (¡¡es de/mes de agos!
all)' de la natil'itat de Nostre Sell)'or MCCCCLXXXXVJIII' .
Inicialment el Codex era format per 12 fascic\es de 20 fulls cadascun, amh un total per tant de 240 fulls numerats ("... 10 qllal te dolza
cober11s J' en caSCll n coherll ha villt carIes per tot SOl1 dos cenles quaranta carIes ..."). Al segon quadern hi ha un full de més. En total hi ha,
per t3nt, 240 fulls , pero I'escrivii va cometre un error nomerant dos cops el f. 60 i comptant, per tant, 241 fulls (" ... en lo nombre de les dites
carIes sie/l COlllillllades dos centes quora1lte l/na es per esser stals pers
eror e/l /0 /lombre empero revera son dites dos ce1lles quorante cal1es
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tan solament... "). Actualment el Codex conté només 6 fascicles : al primer manquen els ff. 5,6,7,8,9, 10, 11 , 12 i 13; manca els sisé fascicle
complet, del f. 102 al f. 121. Aquesta nunca ha de ser anterior a la
transcripció de les copies deIs privilegis, ja que no hi ha cap interrupció entre el f. 101 v, del cinqué fascicle, i el f. 122r, que correspon al
se té fascicle. Les anotacions, finalment , s'acaben al f. 136 i resteran en
blanc els fulls 137, 138, 139, 140 i 141. Les escriptures emprades són la
bastarda gotica i la cursiva cancelleresca. Al Cad ex hi ha rúbriques i
notes al marge, escrites sens dubte en epoques posteriors . Es refereixen a un "Libre gran", o sigui al Cad ex conegut amb la lletra A, i en
dues ocasions ha un "Libre ue/t, que podria consistir en el cinqué volum que custodia I'arxiu de l'AIguer fins al 1840-41 i que posteriorment
es va perdre .
b. El colltingut del Códex

El Codex D va néixer per a recullir les transcripcions deIs contractes de venda del corall. A la seva introducció hom pot llegir: "... 10 qllal
libre es e te a servír per seriure e collti1luar tots los contractes qllesfaran ell tots los COlltractes qlles fa ra 11 en la dita vi/a e fermens de
aquella de tots los corals)' terrals se l'C'l1dran e contractaran en dita
uila..."8. Pero, després de consignar nou contractes, les anotacions s'interrompen i hom no les reprendri fins uns quants anys després, tot
transcivint els privilegis concedits pels reis catalano-aragonesos a l'Alguer. No he trobat cap implicació que justifiqui aquest canvi de contingut. Cap altra font no aclareix tampoc el motiu que va dur els consellers algueresos a non continuar anotant al Codex els contractes relatius
a la venda del corall que hom estipulava a la ciutat.
El Codex en estudi conté la tr:1I1scripció de 105 actes, a més d 'incloure 9 contractes de venda de corall i 2 fulls solts inserits a I'intern
de la primera acte . No totes les 105 copies contenen disposicions
reials . Efectivame nt, 8 foren dictades per altres institucions, com el
Consell cívic i el Governador general 9.
Les copies de les actes que conté el Codex abracen un arc de te mps que va de la fi del segle XIII fins a mitjan segle XVI. L'acte més antiga es refereix al capitol 13e deIs Costums de Barcelona "Recognouerunt procerC's', dictats a Barcelona 1'11 de gener de 1283; el més recent
és el proveúnent dictat per rei Caries V a Valladolid el 12 de gener de
15451°.
EIs reis que figuren a les cópies deIs documents reials són onze,
pero els qui van dictar els privilegis de l'AIguer a partir del 1355 són
vuit: PERE III (amb 32 actes),JOAN r (4) , MARTÍ (3), FERRAN r (1),
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ALFONS 4 (27), ]OAN JI (8), FERRAN EL CATOLlC (S), CARiES V (8).
La majoda deis actes són escrits en llatí, tot i que n'hi ha en catala
i en castella. Les actes són fonamentalment de caracter economic-tributari. EIs privilegis que el rei catalano-aragones concedeix a les viles i
a les ciutats que depenen de la Corom d'Aragó, tenen sempre com a
finalitat primordi:ll d'afavoris el trasllat de colons en una ciutat com
l'AIguer. Amb totes les característiques d'um colonització, els primers
privilegis que hom confirma a I'AIguer són les franquícies fiscals i la
promesa que el govern de la ciutat i la gestió del comer\; seran confiats
als nous habitatnts procedents de la Península iberica. Només uns
quants anys més tard seran dictats privilegis per afavorir els comerciants locals, tot concedint-Ios l'op0l1unitat de vendre la propia mercaderia amb excepció d'impostos i creant sovint un monopoli comercial
sobre els béns de primera necessitat o els béns de luxe C0111 el corall.
Del detingut estudi del Codex he pogut deduir que els privilegis
segueixen un ordre que permetien als consellers cívics, cada cop que
n'hi luvia la necessitat, de procedir a la seva consulta i resoldre els
problemes en el menor temps possible.

Josep Calaresu

ÍNDEX GENERAL DEL REPERTORI
DEL "LIBRE DE PRIVILEGIS" O "CODEX D"

JOI'II

Códex D doc. núm. 1, c. 14, De la cOllcC!l!(//ja y altres ojJi'cis se Ja/1 lo
de Sanct Tbol11as C!/Ila Gil/tat dd AlguC!r(Granada , 28 d'agost de1501) .

Cüdex D doc. núm. 2, c. 18, Prilli!C!gi ab lo quallo Re)' en Pere /1/ana
q/lC! b/l deIs consel!C!/'S dC!1 Algl/er tingua lI/W c!a/l dC! cascuna porta de la uila /lltra les quC! lo VegIlC!r acostuma de tC!llir se C!1t lo tal1quar e obrir sig obserl'tlt lo modo obserllat C!11 lo Gastel de Gal!C!r c!s rC!gistrat en c(//1es XXVIII
(Montessone, 21 de febrer de 1363).
Cüdex D doc. núm. 3, c. 18, PrillilC!gi alorgal a la uila dd Alguer de poder i/l/posar i/l/posicions pC!r necessitats dC! aquC!l!a J' quelles cre.Yer e/1l11jnar
J' qIlC! en aql/C!l!C!s pagllel/ tot bOIll e.YcC!ptat c!C!rC!cbe y periteres e/cetera es registrat el/ ca/1C!s XXXXVIIll(Assedi de Gaeta, 25 de juliol de 1435).
Códex D doc. núm. 4, c. 19, DC!c!arato/ja ab que lo Sellior Rey atorgIla e
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fa declaració que les parallles derogatoljes imposades en lo propri clit priuilegi ab la ql/alml 170 siC! fel prejll.J' als pril'ilegis e specialmel7t a la cOl7cessió
de les imposicions es en cm1es L (Teano, 12 de juliol de 1436).
Cóclex O doe. núm, 5, e. 19, TrallSlat del pril'ilegi del ceterum atorgat a
Cal/el" com la ciutat per cOllstruhir murs, l'Cll/s)' altres obres Ilecessmjes podel7 ab consel7timel7t del Goul'ernador poden imposar drets e imposiciol7s
dI/radares a 11/1' beneplacif de cO/lSel/el:, es el! cm1es LJI(Barcelona, 25 d'agost ele 1327),
Códcx D doe. núm, 6, e. 21 ,Lo tra /lslat del priuilegi ab lo q/lallo Re)' stotueix.J' orde/la que tots los officials seus hage/l a te /ljr e se/"llar los statllts e
o rdi/l C1C io lIS fetas)' fogedores per los cO/lsel/ers de Caller es registrat e/l lo libre dels priuilegis e/l cm1es CLXXXXI(Barceloll:l , 21 d'octubre ele 1328),
Cóelex O doe. núm . 7, e. 21 V., Pril'ilegi ab que lo Senior Re)' declara CO/ll
engu)'na mal7era los consellers de Barc!Jinona poden arde /lar e/l ciu)'l)'
e/l crim)'llal es registrat ell carIes CLXXXXIJ (Ta rragona, 23 de gener ele
1319)'
1'1)'

Códex O cloe. núm. 8, e. 23, Pril'ilegi atorgat a Caller per lo Senior Re)'
AlfollSo com lo Veguer ab dos cO/lsellel:' pode/l fer abita dors.J' cone,yer q/li
son aguts per habitadors (Toltosa, 9 d'octubre de 1331).
Cóclex O cloe. nÚl11. 9, e. 24, PriuilL'{?,i ab lo que los co/lsellers de Caller
pode/l fer cridar COlISell Ge/leral sens oJJi'cials es registrat e/1 c.s CL'\IJ (Barcelona, 21 eI'octubre de 1328),
Cóclex O cloe. núm. 10, e. 24v, Priuilegi ab que lo dit Re)' COllSe/lt que sa
en lo temps de la eleció fahedora deIs colISellers 11 0S trobara/l en la dita uila
!Jomens gel7erosos abtes o )'doneus e/l pe/ldre lo carrecb de cOl1sellers o regi1//ent de aquella per de fallimellf de eda! o ell altra /l/a 11 era pux delegir ell
locb deIs dits ge/lerosos altre ido/leu deIs no ge/lerosos es registrat e/l cm'tes
CXA'VIIII (Barcelona, 23 de novembre de 1363).
Códex D eloe. núm. 11 , e. 25, Pril'ilegi que lo Se/lior Rey ha !JII/l)'t que lo
offici de Veguer 110S pugua impetrar si/lo sis /I1esos aba/ls de esser fi/lit lo
quadrie/lny e que te/le/l esser pel:m/les capaces es registrat en cm'tes LV(Castellnou de N:'ipols, 30 de setembre de 1444).
Cóclex O cloe. núm, 12, e. 25v., Pril'ilegi atorgat a la l'ila del Alguer per
lo 1I101t alt J' poderos R(~ )' e Senior Nostro a suplicació de cO/1Sel/ers que los
oficis de I/eglla y Sotsl'eguer sia a/lllllllls CO/l/ abans fassel/ tlje/lnals quac/¡jennals per pril'ilegis roma/le/lts los altres priLJilegis en llursforces e mlors
(l3arcelo na , 16 de mar~ de 1481).
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Códex o doc. núm. 13, c. 27, Pril:i/egi ab que lo clit Senior Re)' estatubex
be ordena que les pril/1eres cal/ses en fets Sil)'ls e criminals enlre e contra los
bahitadors de la dita vi/a e lermells 1Il0gl/des e 1/10lledores delli auallt exceptal de queslions el/tre e cOI/Ira gel/erosos persolles sien dimel1ades per lo Veguer de la dita villa ho per sou loclil/ent es registral en ca/1as XXV7J (Caller,
27 de jllny ele 1355).
Cóelex O elOc. núm. 14, c. 27v., Pril1i!egi del ceterl/11I atorgat en Caller de
1110lts prillilegis alorgats en Caller per lo qual Caller se alegre deis priuilegis,
l/SU e COl1suetuts de Barselol1a en scrits redigides parlant aximateix en fauor
de la jllridició del Veguer de Caller es registral e/l ca/1es CXXII(Ba1'celoIlJ, 25
d'Jgosr de 1327).
Cüdex D cloc. núm. 15, c. 33, Pn'lli/egi ah qlle lo Veguer e Sotswgller si lo
Senior Gowmador mi usar res del oJJlci de Veguer pot bal'er aquel per persona privada e 1/01 deu dexar usar del oJJlci de GOl!emador tlIlS uiri/lllel/t se
del'e/l irnysUr e e);ercir lo oJJlci de GovemadorJJll/s a tallt lo Sel/ior RCT bi
baga prove!Jit excuten e aquell dil GOl'Cmador de les pelles del dil privilegi es
alorgat a Caller e registrat en cartes C'(XVJIJ que cOI/Ira boc est translatul/1
(Castellnoll de Napols, 23 de jllny ele 1444).
Cóelex O cloc. núm. 16, c. 37v., Pril'ilegi atorgat en Caller ab qlle lo Rey
mana ah lo Veguer que conega de les questiol/s deIs cossaris e les deterlllen e
los alharas deIs spaxal/1ellts deIs /7(uylis sien espaxals per lo Veguer e aqllelles puxa gUJ'ar es registrat en ca/1es Cl (B:11'celo11J, 12 de setembre de 1359).
Cüdex O elOc. núm. 17, c. 39, Preuisi que lo GOl'emador de lugudor no
se elllrameta de la juridició del Veguer es reg istrat en ca/1es CLYVJI (V:11enci:1, 12 ele mJig ele 1393).
Códex O cloc. núm. 18, c. 39\'., Pril'ilegi ab que lo Senior Re)' lIIal/a al
Governador de Caller que resliluescba al \I('guer certa composició de 1II0rt
que al'ia rel//isa a certs bOlllens el/ Caller COIII se prete/lgues al Veguer e de li
auant de iuredició de/l'cguer 1/0/1 sentrellletes e ljue lexas iuDicar e CO/1exer
al \I('guer de lols los dec!i/1tll/s e/l Caller e pro!Jol/1ells qlli il/diquets el/ lo criminal del qual in per no pot esser apellat a dil'e/:\a appellació el/. carIes CLYVJIJ(S:11'Jgozz:1 , 25 ele m:11'<; de 1399).
Cóclex O c1oc. núm. 19, c. 41, Tral/slat autel/ticb de U/1a execllloria del
Se/liar Re)' alorgat a Caller ah que mal/a que lo GOl'emador nos entrel//eta
deIs cossaris /1e de la juredici del \leguer ab lIIellci de alO'es pril'ilegis e si
contra far sia agul per primt e que lo Veguer e Sotl'eguer se jl/lII)'sesqllen e
virillllelll l/sen del di! oficifills que per lo Sel/ior Rey y sia prol'abit e que exeClItel/ lo GOl'emador per les penes del pril'l'/egi el/ carIes ClXX (V:11enci:1, 12
ele l11:1ig ele 1417).
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Codex O doc. núm. 20, c. 45, Privilegi de la jllredictió lIl1)'da qlle los
estependiaris epahol1s en la cil/tat de Sasser stallS SO/1 teng11 ts fer dret elllpodel' del Vegller de la dita ciutal es registrat en lo Libre Vell deIs pril'ilegis de
Sasser(Valencia, 27 de juny de 1340).
Codex O doe. núm . 21, c. 46, Pril'ilegi reial qlle, responent a la relativa
petició. regllla la rege11cia de la Gouernació i la sllbstitllció del Gouemador
el1 cas d'absc'nciar(Caller, 6 de febrer de 1421)'.
Codex O doc. núm. 22 , c. 47, El Rei disposa qlle el Govemador General
de l'illa. en cas d'absencia de Calle/: sigui sllbstitllft pel Veguer o Bajle i no
per altres (Barcelona , 14 de juliol de 1331).
Codex O cloe. núm. 23, e. 47v., El Rei disposa qlle el GOl'ernador Ge/leral de [,¡Ila. ,el1 GaS d'absencia, siglli sllbstitllU pe! Vegller Reial (Valencia , 6
cle febrer de 1336)',
Codex O doe. núm, 24 / 1 , e. 49, Ut l'ictllalia qlle apo/1atulll in Barchinone 110/'1 pignorentur(BarceloJ13, 11 de gener de 1283),
Coclex O doe. núm , 2412 , e. 49, Pril'ilegi que lo Senior Rey guia tots los
qlli apo/1er ¿¡ l'itllales per mar e per terra en la uilla del Algller es registrat ell
ca/1es LYIIII(Torrosa , 4 de gener de 1430),
Codex O doe. núm, 25 , e. 49v" El Rei dicta UI1 glliatic per a tots els qlli
p0/1ill qlleuillres a Barcelolla i els assegllra ji'al1quícies i exempciolls tribllt¿¡ries (Ganclesa, 25 de 111aig de 1337)',
Codex O doe. núm, 26, e. 50, El RC'i dicta U/1 guiatic per a tots els qlli
portin qllC'lIÍures a BarcC'lol1a, amb ji'anquícia per a qualsellol crim i delicte
a fallOr dC'l.~ capitans i marillC'/'S quC' trallspol1ill les mercaderiC's (Tamarite , 6
de m:¡r~ ele 1337)',
Codex O doc. núm, 27, e. 50v .. Pril'ilC'gi ab lo quallo Senior Re)' guia )'
assegllra totC's pC'l'Sones de qllal SC' 1'01 l1aciollS qlli pC'r callsa dC' mercadC'sar
uendran e arribarall ell lo po/1 de Caller C's registrat en dit libre ell ca/1es
CLXXXXI (B:¡rcelona , 21 de octubre de 1328),
Coclex O cloe. núm. 28, e. 51, PrivilC'gi ab lo quallo Senior Rey gllia los
qlli vel1em poblar C'/1 la dita l!ila dC' crillls C' dilictes, alongamellts de deutes
de aquC'lls C' obligats per o a aqllC'lls e bC'/1S Illlrs e dC'ls obligats a se/1 telllPs es
registra! en ca/1C's A'XV7I(Caller, 27 de juny de 1355).
Coelex O doe. núm, 29, c. 51v., Guiatge dC' crillls e alongacions de delltes als qllis ue11C'11 a poblar e/1 Laguer C'S registrat ell lo libre de/s privilegis en
ca/1es ~7I(B:¡rceloJ13, 1 de juliol de 1424).

]OSEP CALARESU

107

Códex D doc. núm. 30, c. 52v., Priuilegi ab lo qllallo Senior Re)' statueix
conserzt JI permet que comissa/)' algll no puglla IIssar en la [lila del Algller
a//S lo qual hallra a fer contra la Unillersitat e hahitadors haie esser remes
als officials ordi/7a/J's es registrat en dit libre en ca/1es XXX1lll(Saragossa, 20
d'agosr de 1388).
Códex D doc. núm. 31 , c. 53, Prilli/egi de Caller que comissa/)' ne altre
official no pot lIssar en Cal/er si no los ordina/)'s e que lo Mestre Recional o
SOll Locfinellt hages compres deIs officials e altres que han administrat bens
de la co/t e no altri e deis bens admil/istrats haien esser diJfinits segons es
acostllmat en Cal/er e no per alt/J' es registrat en ca/1es CLX1ll1(Saragossa , 28
de juliol de 1388).
Códex D doc. núm. 32, c. 55, Priui/egi que la vila del Alguer e los habitadors de aqllel/a se poden alegrar de tots los prillilegis de la ciutat e Castell
de Caller es registrat en ca/1es LII (Accamp:ul1enr apres el ponr Anecchino, 5
de maig de 1441).
Códex D doc. núm. 33, c. 56, Prillilegi ab que lo Re)' ha atorgat a la dila
l'ila del Algller q/Jes pu:m alegrar de tots aquel/s privilegis e graL/s que fins en
aqllella ora erel/ alorgats per lo dit Senior Re,l' en Caller es registrat en lo clit
libre en ca/1es XA.'\"VII(Valencia, 8 de maig de 1459).
Códex D doc. núm. 34, c. 54v. , Prillilegi ab qlle lo Senior Re)' atorga a la
Unillersitat, sil/glllars)' habitadors del Algller totes les libe/tats, franquesses e
prillilegis qlle hmliel/ los de Sasser es registrat en ca/1es 1m (Caller, 5 de febrer
de 1355).
Códex D doc. núm. 35, c. 57, Priuilegi ab que lo Senior Re)' ha statuit e
ordenat que negú no pot l!endre a memtl en la dita llila si 110 es Cathala o
Aragones e negú no puxa tellir offici public en clita lJi/a si es de stran:ya nací
ó ítem que los soldats que son e seran en dila son tengllts fer gllardia a totes
les torres de la Inllrral/a e que frares de qual se uol orde si no eren Catbalans
o Aragonessos no pll.\"en habilar ne esser resabuts en la dita /lila e/l ca/1es VI
(Caller, 15 de febrer de 1355).
Códex D doc. núm. 36, c. 57, Prilli/egi que lo Senior Re)' lo a lo capitol
contengllt el/ lo prilJilegi atorgat per lo Sel/ior Rey a la UI/iversitat que negun
no puga tenir ltlfici publich ell la dita lli/a si l/O es Cathala o Aragones e si
sera contrafet sia agllt per no fet es registrat en ca/1es XXXXVII(Valencia, 26
d'ocrubre de 1427).
Códex D doc. núm . 37, c. 58, Translat autentich del priuilegi del cete/"l/m deIs pril!ilegis atorgats en Caller e de liSOS e costums de Barchinona en

ca/1es CXXll es registrat (Barcelona, 25 d'agosr de 1327).
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Códex D doc. núm. 38, c. 60, Los Tenl1el1S del Algl/e/; Priuilegi ab que lo
Sel/ior R{:)' assigl/e los ter111ens de ItI l'ila del AIgl/er el/. ql/e hi a justa P0110
Ferro Sal/ct ¡ordj. Castell Pissii, la Torra de Sanct Marcb e FI1I111jl/arge es registrat el/ a/11es XIlII (Saragozza, 16 de ¡uny de 1360).
Cóelex D doc. núm. 39, c. 61, Pril'ilegi deIs erúatges e que el/toril la l'ila
del AIguer negl/I/ st/'t/1/y puga metra bestrar l/e pustl/rar tres miles es registrat en ca/1es X\l(B:lrcelon:l, 8 de desembre de 1361).
Códex D doc. núm. 40, c. 61 V., Pril'ilegi ab que lo Senior Rey uol proveix
e ordena que la vi/a del AI111edo sia dallí t/l 'a lit entessa de ter111ellS del Algller
e los bOll/es del Ol111edo cOl/tribl/escbal/ el/ loles cosses ab los del AIguer es regislral el/ cm1es XXII(Valenci:l , 28 de febrer cle 1362).
Cóelex D cloc. núm . 41, c. 62, Pril'ilegi ab que lo Sel/ior Rey 1'01 ql/e les
l'iles de Sayal/o. DerquJ'1I0 e de Sella e/1 Mirra si///ades siel/ de lerme/1s de la
l'ila del Alg//er es regislral el/ cm1es ){XlII (Montbbnc, 16 de novembre de

1370).
Cóclex D cloc. núm. 42, c. 62v., Fral/queses. Pril'ilegi ab que lo Se/1ior
ReJ'j{/ jral/cbs los habilndors de lols elrels reals segol/s los de In ciulol Sasser
aú il/serla del pril'ilegi alorgol el/ Sosser es regislral e/1 cm1es X1TJIII (B:lrcelon:l , 25 ele no\'embre de 1363).
Cóclex D doc. núm . 43, c. 63, Pril'ilegi ab que lo Sel/ior Rey mal/a ql/e
los pril'ilegis de ItI jiw/{juesa e los allres pril'ilep,is del Alguer siel/ oúseruals es
regislral en cm1es XX'\II(Monzón , 16 de setembre c1e 1383).
Códex D c1oc. núm. 44, c. 63v., Pril'ilegi ab que lo Se/1ior Rey el1 ¡ohm¡
II/ol/a q//e siel/ se/'l'als bl/Il pril'ilegi de la jranq//esa deIs babi ladors del AIguer e// aqllell JI/serIal e los pril'ilep,is. lliúe/1als e jral/q//eses el/ lo pril'i/egi
del Sel/ior Re)' el/ Pere es registmt el/ cm1es X,\){){ (Barcelon:l, 10 de juny de

1392).
Cóclex D doc. núm. 45, c. 64\'., Pril'ilegi ab que lo Sellior R('y el/ Mm1j ja
e.\'(,cl/lorio deIs pril'ilel¿is e ji'al/ques('s e II/alla siel/ observals ab inse/1a del
pril'ilegi per ('11 ia prill/er jel es regislml el/ cm1es X'í.XXI (S:lragoss3, 12 de
juny ele 1399).
Cóclex D doc. núm . 46, c. 65v. , Priui/egi ab que lo Sel/ior R('y el/ Ferral/do ja Co//finl/ació deIs pril!ilegis e jral/queses del AIguer es regislral el/ cm'les
XXXXII (Ba rcelon3 . 15 de desembre ele 1412).
Códex D cloc. núm . 47, c. 66, Prol'isió jela per lo Sellior RCT de ji'C/l/ql/esa de loysi111a. jatiga e de tot altre drel es registrat e/1 L\t7(Saragoss3 , 6 de setembre de 1418).
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Còdex D cloc. núm. 48, c. 66v., Letra reyal que lo Senior Rey mana en
Johan de la Civaller Procurador reyal que no fassa paguar als habitadors si
no hun vintè es registrat en cartes LX/(Castell Nou de Nàpols, 30 de gener de
1422).
Còdex D doc. núm. 49, c. 67, Provisió ab que lo SCI1101^ Rey mana al
Marques d'Oristany que no fossa paguar dret de treta de forment als habitadors del Alguer p observe los privilegis efranqueses de dita vila es registrat en
cartes LXV(Castell Nou de Nàpols, 6 d'octubre de 1446).
Còclex D doc. núm. 50, c. 67v., Provisió real ab que lo Senior Rey feya
fmncbs los babitadms del Alguer de mig dehne dels fmyts de les possessions
dels termens es registrat en cartes LXV////(Saragossa, 7 de setembre de 1418).
Còclex D doc. núm. 51, c. 68, Executoris real dresada al Balle General
de Catalunya e altres officials sobre la leuda e altres drets es registrat en cartes LXXX(Castell Nou de Nàpols, 1 d'octubre de 1444).
Cèdex. D doc. núm. 52, c. 68v., Executoria real ab que lo Senior Rey mana que lo privilegi de la franquesa dels babitadms sia senat es registrat en
cartes LXXX(Castell Nou de Nàpols, 6 d'octubre de 1446).
Còdex D doc. núm. 53, c. 69, Franquesa fa lo Senior Rey al Alguer que
en tot temps de necessitat la vila puixa traure sinch centes salines de forment
de Sicilia es registrat en tortes LXXXVH/(València, 8 de maig de 1459)•
Còdex D doc. núm. 54, c. 70, Provisió real ab que lo Senior Rey mana
que los babitado► s del Alguer no sien forçats donar posades si no en cas de
necessitat es registrat en cartes LX/H(València, 31 d'agost de 1426).
Còdex D cloc. núm. 55, c. 70, Provisió real que lo Senior Rey mana que
los alguzi's del Visrey e del Gouvernaclo• no bagen capsous clels babitadois
es registrat en lo libre clels dits clits privilegis en cartes DC(Castell Nou de Nàpols, 26 de setembre de 1444).
Còfies D doc. núm. 56, c. 70v., Privilegi ab que lo Senior Rey Alfonso ha
confirmats ala universitat del Alguer tots los privilegis, franqueses, libericus e
consuetuts es registrat en cartes XXXXV(Barcelona, 17 de juliol de 1416).
Còfies D doc. núm. 57, c. 71, Privilegi ab que lo Senior Rcy en Martj ba
confirmats al Alguer e singulars libertats,franqueses, im munytats, privilegis,
constitucions, consuetuts e usos del Alguer es registrat en cartes
1 de novembre de 1408).
Còdex D doc. núm. 58, c. 72, Confirmació fera per lo Senior Rey Don
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¡oban al Algller singlllars e habitadors de tots los privile gis, franqueses, liSOS,
conslletuts a aqllells atorgats a los quy eren exfints per lo beneplacit del Senior Rey Alfonso ba de nou cOlljirmats e atorgats a sou beneplacit es l'egistrate en cartes 1.XXXV(Valencia, 8 ele maig ele 1459),

Caelex D elOc. núm, 59, c. 72v" Pril'ilegi qlle lo Senior Re)' bafetfrancbs
totes aqllelles casses, call/ps, lIin)'es, beretats e bens altres que bavia donats e
consenfi/s alglln e/ mes de to/ trib/lt. cens, conslle/uts e fatiga e altres ca recb
e serL~)'tut real excep/at dre/ de decillla es regis/mt el/ car/es l'lII(C:'iller, 15 ele
febrer de 1355),
Caelex D elOc. núm, 60, e, 73v" Príuilegi que lo Sellior Reyfa ji'C/ncbs los
babitadors del Alg/ler de tot dret de duana e pOl10la/ge es registra/ el/ ca11es
l'lII(C:'iller, 15 de febrer de 1355),
Caclex O elOc. núm, 61, c. 74, L/e/m Real q/le caSCllIl q/l)' tendra bales/a
e cen/ lIirators puscba /raure casc/II/ an)' del Alguer XXV rasers de formel/t
francbs de treta es registra/ e ll lo libre Vell deis priuilegis en ca11es XVIII (Girona , 10 ele maig ele 1358).
Caclex O cloc. núm. 62, c. 74, Pril'ilegi q/le lo Senior Rey ha b/lny/, aplica/ y agrega/ al Algller e al Veg/lelyu de aquella lo Cas/ell de BO/webí e les
viles adiecen/b a aq/lella ab bomens e fell/vres es regis/ra/ ell carIes VII(Caller, 12 d' agost ele 1355).
Caclex D c1oc. núm , 63, c. 74v., Pril'ilegi cOl/Senti/ per lo Sellior Rey als
del Alg/ler qlle puguen lexar e en/re lIins donar lIurs here/a/s e
fills legilli111s e iIIegilf ims, flm'es ea pa rens lIu rs ea altres Catalas o Aragonessos es regis/rat en carIes XJJ(Saragossa, 10 de jl1ny c1e 1360).
babitadol:~

Caclex D c1oc. núm. 64, c. 75, Pril'ilegi q/le lo Senior Re)' lo a aprolla, ra/ifica e confeJ'/J/O /o/s donacions e concessions axfe/es per ell con per ell Bernal1 de Cntelles, Pere Onis, Bema11 de Glymem e a sells oficials de les p ossesions e bere/a/s del Algller e ter/JIens de aquella es regis/m/ en carIes XIJI(Saragos!'a , 11 de jl1ny de 1360).
Caclex O cloc. núm. 65, c. 76, Pril'ilegi ab que lo Senior Re)' sla/uex los
foms del Alguer ab cens de LYy u que casu pugua tenirforn en cassa sua es
registral en carIes XV(Barcelona, 16 de clesembre c1e 1361).
Caclex D doc. núm. 66, c. 76\'. , Prol'isió real av que lo Senior Re)' s/alue:\' e ordena que lo 1.oc/inenl de ProCllrador Real del Cap de 1.11 gador bc/ia
esser boví/ador de la [lila del Alguer e bage babitar ell aquella es regis/m/ en
carIes LYXXXVI(Barcelona , 5 c1e jl1liol ele 1460).
Caclex D elOc. núm. 67, c. 77, Pril'ilegi que lo Senior Rey slatuex e mana
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que lo Procllrador Real de Sardel/)'a regent o lo Loctenent haia esser Arago11es, Valellcid, lvIalorqlly, Catalá o de Caller o del AIguer es registrat en ca/1es
LXXXXVII(I3arcelona, 5 de juliol de 1460).
Códex D doc. núm. 68, c. 77v., P/iuilegi ab qlle lo Senior Rey mana que
tota vegada que la unillersifat del AIgller o singlllars ho habitadors de aqllella se sentyrall per agrallats o prejudicals del Procurador Real regent o Locfinent de aquella que lo Govemador del LIIglldor no haie de conexer es o per
aqllel/ ser declamats sia observal es registrat en ca/1es LXXXXVII(Barcelolla,
5 de juliol de 1460).
Coelex D elOc. núm. 69, c. 78, Provisió real que lo Senior Re)' malla a
Mossen Besora Procllrador Real qlle no fassa empalics ti la IIniversitat del
AIg/ler sobre la jll redictió civyl y clÍmynal qlle ha do I/ada a la /l1l)'versi/at es
registral en ca/1es LYV(N:'ipols, 14 de setembre ele 1446).
Códex D doc. núm . 70, c. 78v., Privi/egi ab que lo Sel/ior Rey possa constitlleix e assigna e a justa al '1'cariu e destrel del AIguer les villes de Mllnusades e del Olmedo es registrat en cm1es Xl (Saragossa , 15 de jUlly ele 1360).
Códex D doc. núm. 71 , c. 85, La concessió)' stabiliment fet per lo Senior
Rey del delme del vj del AIgller al/ Mm1j de la Cavallm)'a es registrat en cartes XXXXVIll(POItovenere, 2 de gener ele 1436).
Códex D doc. núm. 72, c. 79v. , P/ivilegi que no sia mes vj ne verema
dins la villa del AIgller si /la lo qlles cul/ en lo telme de la di/a villa del plimer die de octubre Jlns per tal lo mes de ab/)'I es registrat en ca/1es XVJI(Barcelona, 8 ele desembre de 1361).
Códex D doc. núm. 73, c. 80, Privi/egi qlle lo Sel/ior Rey el/ Pere stran)'
que //Os puga metre vj l/e lIerema clil/s I "Algller del primer de nohembre fil/s
per tot maig es registrat en ca/1es XXI (Assedi de Murviedo, 25 d'agost de
1365).
Códex D doc. núm. 74, c. 80v., Privi/egi que lo Senior Rey statlleix e ordena pe/pefllalment que ell l/e sou Governador General o altres officials sel/
o de sos successores en qual se vol nom sien appel/ats no puguen a algun
Sa/1 dOllm; vendre, stablir o consellt)'rper qual se vol manera o causa, coses,
patis o altres possessions dins la di/a vi/a o termens del AIguer habans los
sm1s aquel/es de la babitació de dicta vi/a sien stran)'s pe/petllalment e privats en cartes .XXV(Barcelona, 28 de setembre de 1372).
Códex D doc. núm. 75, c. 81, Privi/egi ab que lo clit Senior Rey slatuex
que los stan)'s e salines de les viles de Nurra e los drets, relldes e emoll/ments
siell de la regia co/1 e que nOIl puxell vendre per el/ ne per sos sllccessors e si
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fetes ere/"/ o seral/ cossa escripta aquelles e los stal/ys e sali/"/esfassel/ administmr e lo sall'e/"/dre en l"Alguer e Sasser apres que baia recobm! aql/ella etcetem; mes al'allt prol'eexeley se possa que les [Jilles de Manussades e d e
MOllt COI/ter ul/ql/n/ll de/~)' al'Cll/t dallar. alielwrper ql/als se 1'01 rabó. titolo
cnllsa abmls lo admillystmdor COIII a palrimolly real aquells regescba e les
rel/des e drets de aquells ell paga del snlmy del Veguer de la dita l'ila del AIg uer COI/ l'el1esca e si per impol1ul/)'tat o jgl/omllcia nlgulla dOllació o alienació o trasportació per ell o los successors COIII l:)'ndrá esserfeta aquel/es reI/oua ell cm1es .XXIlIl(Montblanc, 15 ele no\"embre ele 1370).

Cóclex D eloc. núm. 76, c. 81 V., Priuilep,i ql/e lo Sellior Rey aproua, ratifica y cOllfirma toles dOl/acio/ls. cOllcessio/lsfetes per Mossell Dallllau de Jardj
del ql/al se 1'01 cosses ti qual se 1'01 habitadors de la uila Catalans e Aragol/esos e/l al/1es XXH(Barcelona , 28 de setembre de 1372).
Códex D clac. núm. 77, c. 82, Pril'ilep,i ab ql/e prol'ebeix lo Se/lior Rey sobre lo pescatge e dret ql/e los corals qu)'s pesquC'11 per Ca lalal/s se deu paguar
es regislra! ell carIes XXX/(Barcelona, 27 de novcmbrc ele 1375).
Cóelex D doc. núm. 78, c. 82, Pril'ilegi ql/e lo Senior Rey lilaila ql/e tates
les barc!Jes de corel/ar quy corallerml del cap de Napols fil/s a la Li/layre bagen afer p0l1 e/l la l'ila del Alguer sots pe/la de perc/¡'e aql/elles e lo qI/y ser
ell aquelles e si prol'isió Jora trela per algú e/l contraly lI1ana als oficials que
I/on la fe/"lllell es regi slral el/ al/1es .\'XXIII
.
(Monastir ele Poblet, 28 ele juliol
ele 1384).
Cóelex D doc. núm. 79, c. 82 \'., ( Pril'i/egi) Letra real que les barques de
corellar l/O puguel/ fer pOl1 si l/O ('1/ Lalp,uer es regislral e/l lo libre l'ell deIs
pril'ileg is en al/1es }{){)OíYlIll(Monastir de I'ahlet, 28 ele juliol ele 1384),
Cóclex D elOc. núm . 80, c. 83, COl/fi/"l/wció d'ul/a disposició reial del
1444 amb (jue s'orde/la als oficials reials que facil/ obsermr i pagar a les
barques coral.lil/es ec/ drel de COSIII/II. sola l"allU!I/(/ra c/e seg reslar les barques i les mercaderies. COl/fi/"llwció dÚlla altra disposició reial del 1384
amI) que s'ordenn que toles les barques que I/al'egllil/ o que pesql/i/l al brar
c/e mar comprés el/tre Ulla d"Asil/am ("La Linayre") i el Cap de Ne/pols bagin
de /er escala a 1'Alg uer (Barcelona , 16 ele mar\ de 1481)'.
Códex D cloc. núm . 81 , c. 84, COllfi/"l/wció d'wU/ disposició reial del 16
de l/Iarr de 1481 relatiua als drets porluaris i al pagnll1elll de les laxes a
1"A Igl/el' jwr tal com, l'iOIcIlII aquesta disposició Bemol de Villal/larí alml/ les
barql/es coral.lil1es a Bosa (Barcelona, 24 de octubre de 1493)'.
Cóclex D clac. núm . 82, c. 85, Pril'i/ep,i ab que lo Se/lior Rey cOl/sel/t que
lo Veguer e COl/seller:; pui.u 'll alol/<~ or e obrel:)'O r lo metre dell:J' stml/yer el/

JOSEP CALARESU

113

la vila del AIguer segons la CO/1correllcia deIs vins a llur libe/1al e a o a
bel/yplacil del dif Sel/ior Reyes regislrat e/1llII(Castell Nou ele Napols, 25 de
setembre de 1444).
Códex O c1oc. núm. 83, c. 86, Pril:)'legi ab qlle lo Senior Re)' atorglla a la
1/1/)'l'ersil(/1 e sil/gulars de la lli/a del AIguer les }lIIposiciol1S desll1lbll)'dores
per les necessitals de la dita l!illa es regislrat en ca/1es XXXXVIJI1 (Assedi de
Gaeta , 25 de juliol c1e 1435).
Códex D doc. núm. 84 , c. 86v., DeclaratOlJ'a ab la qual lo Sellior Rey
alorgua aja dec!aració quales parallles. derogalories. illlposades ell lo propri dit prilli/egi ab lo qllalml l/O sia }e'l preilly als prillilegis e speciallllelll a
la cOllcessió de les illlpossiciolls es registrat el/ ca/1es L (Teano, 12 de juliol de
1436).
Códex O doc. núm. 85, e. 87, Concessió. dOl/ació e stabliment fi'l per lo
Senior Re)' del delme del v} de Lalguer C/1/ Mm1} de la Cavalla/ja es registrat
e/1 Cll/1es XX)(XVIJJ(Portovenere, 2 de gener c1e 1436).
Cóclex D doc. núm. 86, e. 87, Pril:)'legi o COI//irlllació jela per lo Senior
Re)' del delme del /I} an jlIJa/1} de la Camlla/jCl de sa l'ida es registrat en carIes LV(Castell Nou de N:'ipols, 17 de juny de 1445).
Códex O cloe. núm. 87, e. 88, Priuilegi qlle lo Sel/ior Rey lo a)' aprova lo
capitol cOl/tengllt e/1 lo pril:)'legi atorgat per lo Sel/ior Rey a la 1l/1)'liCrsifat
que l/egull /10 pULWl tel/)'r u}Jlei publich eI/ la ¡Jila si l/O es Catald or Aragones e si contra/j era jet sia agut per l/O jet es registrat en ca/1es XXXXVIJ
(Valencia, 26 d'octubre ele 1427).
Códex O doc. núm. 88, e. 88v., Priuilegi ab que lo Sel/ior Rey ordena
pe/petualmel1t qlle l1egul1 no pu ixa tel/ ir el/ la dita vi/a si /10 hu n offici real
es registrat e/1 ca/1es XA'XXVIIJ(Valencia, 30 ele juliol de 1428).
Códex O doe. núm . 89, c. 89, COI//innació jeta per lo Sellior Rey de la
cO/lcessió jeta per Jl[ossen ¡ohan Alzil/C1 Secreta/y e COlllissa/)' General per lo
Se/1ior Rey sobre los capitols del Mazen e del Obrer delmllr de les mOl/edes es
registrat CI/ ca/1es L (Salerno, 31 d'agost de 1439).
Cüclex O doe. núm. 90, e. 89v., Eyecutoria del Sellior Rey de la proll)'sió
fi'ta per Jl[OSSCI/ Pere BesallÍ sobre los jormel/ts e ord}s que los Senyors e Vasalls de Cabodabbas han a metre caSC1l11 al/yen Lalguer el/ ca/1es LXXXX
(Valencia, 8 de maig de 1459).
Cóc\ex O doc. núm. 91, e. 90v., Pril'ilegi que lo Senior Rey lIIal/a que los
Baro/1s)' Heretats no jasen vendra deIs jorlllel/ts per traure jora la lIilIa del
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Alguer fins sia passada la festa de Sanct
(Tortosa.4 de gener de 1430).

Ñ~}'g uel

es registrat en ca/tes LXXI

Cüdex O doc. núm. 92, c. 92, Prol')'sió que lo Sel/ior /llana que los Barons y Heretats rel!Ocassel/ les probibicions que hauien fetes de no traure ujcluales l/e lIIercadeljes de !!urs lerres a pena de sil/ch /II)'lia j7oIJ'ns es registrat el/ cal' tes L"{XIIJ(Teano, 15 de juliol de 1436).
Cüdex O doc. núm. 93, c. 94, El COI/se!! cíuic de l'Alguer dicta disjJosicions relatil'es al ctlrrec dltmostassell. O'Alguer, 26 cle desembre de 1526)'.
Cüclex O doc. núm . 94, c. 124, El Rei. respol/el/t als ambai.Yadors de
lltlguer Perot Busquet i Angel Ton·alba. cOl/cedeix a la ciutat i als seus habitants perlllis per a comprar blat a Sardel/ya (Monzón, 18 de juliol de 1528)'.
Cüdex O cloc. núm. 95, c. 125. E\'ecutorial dictada pe/ GOllernador Genera/ Don Ñla rtin Cabrero relatil!a a la sel/tc'r/cia del 26 de setell1bre de
1531 ( /'/II Ia causa el/tre les ciutats de Scisser i de IIt/guer per la compra de
blat (Sasser, 11 de gener cle 1532)'.
Cüclex O clac. núm. 96, c. 125. El Rei decreta que lltlguer hagi de ser
/'úl/ica pOl1 del Cap del Logudor habilitat per a /'e.\pOI1ació de blat i ql/el'iu res (Tudeb. 15 de juny de 1476)'.
Cüdex O cloc. núm. 97, c. 127, Supliques deIs síl/dics de les ciutats de
Stlsser i de IIt(~uer relatiL'es a ul/a causa endegada al Conse!! Reial dltragó
per a la l'el/da de blat (Toleclo, 12.13.14 de novembre de 1528)'.
Cüdex O dac. núm . 98, c. 127\1., El Rei. responent als alllbaL\'i1do / :~ de
Iltlguer Perot Busquet i Al/gel Torra/ba. cOI/firma dI/es disposiciol/S reials
deIs anys 1444 i 1493 alllb que es probihia que a IIt/guer hOIll cobró els
"capsolls" el/ els rescats cOI/cordats alllb els delil/qltellts (Monzón , 18 cle juliol
de 1528)'.
Cüdex O cloc. núm. 99, c. 128\1., La ciutat de lltlguer dell1tl1lCl als reis
que li sigui COl/sermt el dret de pescar cora!! als lIIars de POItO Ferro i Argel/tera ("brgentera "), O'Alguer, no\'embre de 1528)' .
Cüdex O doc. núm. 100, c. 129, EI/ 1/0111 del rei, els j utges collluniqllell
que bal/ dictat ul/a sentel/cia a Toledo. el 9 de I/ouembre, re/atil'a a la jJetició de la ciutat de / ltlglf(!l; per tal de conservar el dre{ de pescar cora!! als
IIWJ:\ de P0I10 Ferro i Argel/tera. segolls al/tics priuilegis i a causa de celtes
tellsiol/S nasC/ldes amb Sásser(Toledo. 4 de clesembre cle 1528)'.
Cüclex O cloc. núm. 101 , c. 130. Te.Yt de la sel/tencia relatilla a la jJetició
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de la cilltat de l'AIgller per tal de conservar el dret de pescar corall als mars
de P0I10 Ferro i Argentera (Toledo, 9 de novembre de 1528)·.
Códex D doc. núm . 102, c. 132v., E\'eclltorial de la sentencia dictada el
9 de novembre a Toledo relath'a a la petició de la ci1ltat de l'AIgller per tal

de cOl/seruar el dre! de pescar corall als lIIars de POl10 Ferro j Argel/tera (Toledo, 9 de desembre de 1528)·.
Códex D doc. núm. 103, c. 133v., El Rei Caries V cOI/firma els segiíents
privilegis:
Priui!egi del Rei Pere. concedif el 24 d 'agost de 1355 a Callel; en q1le es
declara qlle el Virrei l/O pot destitllir cap oficial de nomina reial, pero pot
consegllir els carrecs l'acal/ts a causa de la mOl1 deis al/tics titlllars mel/tre
el Rei l/O hi prol'eeixi.
Pril'ilegi del Rei ¡oal/ , . concedif el 20 cragost del 1388 a 5aragossa, en
que' com1ll/ica qlle els habifants de l'AIgller poden ser jutjats i empresonats
noml!S perjlltges ordinaris i l/O perjlltges especials.
Privilegi del Rei Alfol/s IV; concedif 1'1 de jlll/)' de 1424 a Barcelona,
qlle estableix el procediment qlle hal/ de segllir el Veguer j el 50ts-veguer de
l'Algllel: el període de gOI'enl deis qllals. el/ l'Mut d 'lIn al/tic prillilegi ha de
ser de qllatre an)'s.Pril'ilegi del Rei Alfons IV, concedif el 31 cragost de 1426
a jíah!l/cia. amb qlle el/comal/a als oJi'cials qlle no el/viril per il/teressos propis els habifallts de 1'Algllerfora de la cilltat.
PrilJi!egi poc preciso amb qlle es comlll/ica qlle també a 1'Algller ha de
ser observada la cOIIstifllCió calalal/a qlle proibeix al Vegller i al 50ts-vegller
cf'assumir el carrC'c pLÍblic sel/Se hm.'e r ''Pllrgat la tallla " relativa a la prC'cedellt administració (Toledo, 4 de desembre de 1528)·.
Cóelex D doc. núm. 104, C. 135\1., La prol.'isió qlle lo 5erel/issim Princeps
fa a rerca de la paga deis soldats (Valbelolid, 11 de gener de 1545).
Cóclex O cloc. núm . 105, c. 136v., La ProlJisió IIltima del 5erellissim
Pril/ceps (/ rerca la paga deIs Parlamel/ts (Valbelolicl, 12 ele gener ele 1545).

NOTES
• Regestos cre:lts pe!' I'Autor.
• 1 El 15 de man; de 1990 la secció separada de I'Arxiu Historie Municip31 de I'AIguer va ser dedamda "de p:l1ticular interes" en virtut de ['art. 31. llet!'3 E. del D. P. R.
30.09.63. n. 1409.

Z Codex A. epígraf f. 3: A. ERA. Le raccolle di ((/l1e speciallllellle di re aragolle5i.
Sassari 1929. p . 19. nota 4: 13. PrrzoRNo. Le leggi spagJlole del regllo di SardegJla. Sassari 1919. p . 50. nota 1.
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3 ARCHIVIO STORICO COMUNE DI ALGHERO (ASCAL).

Jnl 'en/mio della cit.'ica segreleria,

registre n . 493.
• A. ERA. Le meco/le di cm1e. cir .. p. 9.
5 ASCAL. Deliheració ele la "Giunta COlllunale eli AIghero" n. 257. del 23 de setelllbre de 1887. amb que hom eleix:lva en préstec a Eduard Toda un deIs ci nc Cóelexs
de l'arxiu de l'AIguer.

6 A.

ERA. Le mcco//e di em1e. cit.. p. 15-16.

7

ASCAL. Cüdex D. introducció al f. Iv: A. Era. Le meco/le di cm1e. cit., p. 22.

8

ASCAL. Codex D. introducció al f. Iv.

AS CAL. Codex D. docs. núms. 93. 97. 99. 95. 104. 105: ff. 94. 127. 128v, 125,
135v. 136v.
9

10

ASCAL. Cüdex D. docs. nÚllls. 24a. 105: ff. 49. 136v .

.I1grafme/llS al Dr. .loan Annangue i Herrero. lector ele Llengu:I i Litemtura catalanes a la Universit:tt de C:l11er, per l:t traducció de l'Itali:l al CataD del meu ass:lig.

