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Diàlegs amb els arxius
Una petició dels paers de Cervera a les au-
toritats municipals de Morella (1422)
Josep M. Llobet i Portella

La localització d’una carta tramesa l’any 1422 a les autoritats municipals de Morella pels paers de 
Cervera ens permeten conèixer una petició que, en aquell temps, feren els susdits paers a les esmentades 
autoritats municipals. Amb aquesta carta hom demanava que fossin lliurats a Bernat Alòs, un carder veí 
de Cervera, els béns mobles i immobles que aquesta persona tenia a la vila de Morella i al districte que 
es trobava sota la jurisdicció del justícia d’aquesta vila. Els béns reclamats havien estats heretats pel re-
clamant de les propietats del seu pare, la seva mare i els seus germans. La ubicació de les propietats fa-
miliars a Morella semblen indicar que Bernat Alòs era un antic veí d’aquesta vila. La transcripció de la 
susdita carta, document que es guarda a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, ubicat a Cervera, és la següent:

Text documental

1422, maig, entre el 23 i el 28. Cervera

 Els paers de Cervera demanen al justícia, els jurats i els prohoms de Morella que facin lliurar 
a Bernat Alòs, carder, veí de Cervera, els béns que li pertanyen.

 Arxiu Comarcal de la Segarra, (ACSG), Cervera, Fons Municipal, Registre de lletres, 1422, f. 
51v-52 r.

 Molt honorables e molt savis senyors,
 Davant nosaltres és stat en Bernat Alòs, carder, vasayll del senyor rey, vehí e habitador de 
aquesta vila, lo qual nos ha proposat que ell, com a hereu de son pare, de sa mare e encara de sos frares, 
se pertanye los béns de aquells, los quals són dins aquexa vila e districte de jurisdicció de vós mosser lo 
justícia. E a·ns pregats e requests que nosaltres vos deguesem scriure e pregar que los dits béns e here-
tats li fèsets liurar e restituir a qualsevol posehidor contra justícia o ordenació dels dits difunts. Per què, 
honorables senyors, de part del dit senyor rey, vos requirim, del qual ell és vasayll, e de la nostra, molt 
affectuosament, vós pregam qui us plàcia, per honor e reverencia del dit senyor e amor de nosaltres, li 
façats retre, liurar e tornar axí los béns mobles com sehents de les dites heretats a ell pertayens e per-
tàyer devens. E açò simplement e de pla, tota malícia cesant. Axí com nosaltres nos tenim per dit, en son 
cas e loch, fer totes coses vers nostres vehins e singulars en què haguesen en aquesta vila a contractar ab 
qualsevol persones. E açò per honor de vosaltres, car, jat sie açò procehisque de justícia, equitat e rahó, 
encara nosaltres vos ho reputarem a speciall gran plaer e honor, offerins-nos fer per vosaltres, senyors, 
e per aquexa notable vila semblants coses e majors tota ora e quant lo cas o ocòregue. E de açò haiam 
la resposta que de vosaltres, senyors, indúbiament confiam. E sie, senyors, lo sant Sperit vostra guarda.
 Scrita en Cervera, [espai en blanc].
 Los pahers de la vila de Cervera, senyors, a tota vostra honor e plaer prests.
 Als molt honorables los justícia, jurats e prohòmens de la vila de Moreylla.


