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1500, juliol, 28. València.

Capítols fets entre Hipòlita Roís de Liori i Alfons d’Aragó duc de Villahermosa, per tal 

de  rescatar  les  senyories  d’Espadilla,  Torrexiva,  Vallat,  Sucaina,  Villamalefa  i 

Ludiente, que pertanyien a la baronia d’Arenós, i que estaven empenyorades per 

100.000 sous per la  ciutat  de València  a  Gómez Suarez de Figueroa i  Miquel 

Dalmau, per la qual cosa Alfons d’Aragó ven a Hipòlita Roís de Liori un censal de 

6.000 sous anuals carregat sobre tots els seus béns, pel preu de 90.000 sous.
SNAHN, Osuna, C. 1275, Caja 2 (1500-1502), Protocol, notari Lluís Collar, any 1500, f. s/n.

Die intitulata XXVIIIª julii anno a nativitate Domini Mº quingentesimo. Valentia.

Capítols fets e fermats per entre lo il·lustríssim senyor don Alfons de Aragó, duc 

de Vilafermosa, de una part, e la noble dona Ypòlita de Lihori e de Gallano, donzella, 

filla legítima e natural dels molt nobles don Johan Roiz de Lihori, quòndam, e de dona 

Beatriu de Lihori e de Muntcada, tudriu e curadriu de aquella, de la part altra; en e sobre 

lo carregament del censal que se ha de fer per lo dit il·lustre senyor duch de Vilafermosa 

a la dita noble dona Ypòlita, en propietat de noranta milia sous, a rahó de quinze milia 

sous lo miller, per obs de luir e recobrar de poder de crehedors qui·s dien de la Baronia 

de Arenós, los lochs de Spadilla, Torrechiva, Vallat, Sucayna, Vilamalefa, e Ludient, los 

quals dits lochs són de la dita baronia de Arenós. E són tenguts per los dits crehedors en 

certa  forma,  sí  e  segons  foren  tenguts  per  los  nobles  e  magnífichs  don  Gómez  de 

Figueroha,  e  mícer  Miquel  Dalmau,  doctor  en  leys,  quòndam,  per  virtut  de  certa 

capitulació feta e contractada entre aquells, de una part, e lo il·lustre senyor duc don 

Alfonso de Aragó, quòndam, pare del dit il·lustre senyor duch, rebuda per lo honorable 

e discret  en Johan del Mas, notari,  en cert Kalendari a la se refiren.  E per quant la  

recuperació dels dits lochs és molt útil e profitosa al dit il·lustre senyor duch, e aquella  

dita recuperació nos pot axí còmodament fer, sinó per mig de carregament de censals. E 

per aquell dit  carregament se puixa fer ab tota seguretat  e fermetat,  sòn estàs fets e 

concordats los presents capítols, en e per la forma següent:

E primerament, és pactat e concordat entre les dites parts que com lo dit il·lustre 

senyor duc de Vilafermosa sia de menor edat de vint anys, e encara sots potestat de 

tudriu e curadriu de la il·lustre senyora duquessa, mare sua, la edat del qual és ja serca 

de dihuyt fins en denou anys, que ans de fer lo dit carregament de censal, sia impetrada 
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e obtesa de la magestat del molt alt senyor rey, venia de edat que supleixca a la legítima 

edat del dit il·lustresenyor duch, e que aquella impetrada, puixa contractar fer e fermar 

los presents capítols, axí per si, com per procurador legítim, lo qual puixa constituhir e 

fer specialment, ab la mateixa autoritat e decret de la Magestat Real, ab poder bastant e 

suficient  de  fer  e  fermar  los  presents  capítols,  e  lo  dit  carregament  fahedor  del  dit 

censal, en proprietat dels dits noranta milia sous, a rahó de quinze milia sous per miller,  

ab carta de gràcia, e ab totes aquelles clàusules necessàries e acostumades a posar en 

semblants  carregaments  de  censals,  per  lo  notari  o  notaris  rebedors  de  aquell,  e 

consignar renda o rendes dels dits lochs a fer totes coses que per los presents capítols 

seran concordades. E que per major corroboració e fermetat de aquelles, la magestat del 

dit  molt  alt  senyor  rey interpose sa autoritat  e  decret  per  abilitar  la  persona del  dit 

il·lustre senyor duch menor, per a poder fer tots los dits actes. Et etiam sa Real Magestat 

supleixca, per la absència de la dita tudriu e curadriu, com aquella sia absent del regne 

de València, e no·s puixa haver la autoritat de aquella.

Ítem, és axí mateix pactat e concordat entre les dites parts, que en la forma dels 

presents capítols e carregament fahedor del dit censal, haguda informació de testimonis 

com és útil e profitós al dit il·lustre senyor duch, hi sia interposada la autoritat e decret 

del molt magnífich Governador axí com se fa, és deu fer en vendes e alienacions de 

béns de menors.

Ítem, és pactat e concordat entre les dites parts, que hagudes e obteses les dites 

línies  autoritats  e  decrets  dessús  dits  e  fermats  los  presents  capítols,  se  faça  lo  dit  

carregament de censal de Sis milia sous censals per preu dels dits noranta milia sous per 

lo dit il·lustre senyor duch, o per son legítim procurador, per obs de cobrar de poder dels 

dits  crehedors  los  dits  lochs  de  Spadella,  Torrechiva,  Vallat,  Çucayna,  Vilamalefa  e 

Ludient, a la dita noble dona Ypòlita ab pacte exprés e special de succehir la dita noble 

dona Ypòlita e los seus en tots los drets dels dits crehedors e de prioritat e posterioritat 

contenguts en los capítols e contractes que foren fets entre los dit  quòndam il·lustre 

senyor duch ab los  justícia  e ciutat  de València,  e aprés ab los  dits  don Gómez de 

Figueroha, e mícer Miquel Dalmau, e ab tots los dits que pertangueren a la dita ciutat e 

aldeyes de Therol contra la dita baronia, e tunch possehïdors de aquella, e expressament 

ab tots aquells drets de les provisions reals que no puixen ésser executats los dits lochs 

per censals o violaris, e deutes ab responsió de interès fins les quantitats , e despeses 

convertides  en  la  recuperació  de  la  dita  Baronia,  sien  pagades  èntegrament,  e  per 

aquelles se obliga lo dit  il·lustre senyor duch en defendre a la dita dona Ypòlita de 
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qualsevol execucions despeses e mesions que·s feren en diferit, o retardar li la pensió 

del dit censal, lo qual dit carregament de censals se faça ab carta de gràcia e ab totes 

aquelles  clàusules  necessàries  e  acostumades  posar  en  semblants  carregaments  de 

censals segons lo stil o pràctica del notari o notaris rebedors dels presents capítols.

Ítem, per evitar tot dupte e qüestió en lo sdevenidor, és pactat e concordat entre les 

dites  parts,  que  lo  dit  censal  se  carregue  generalment  sobre  tots  los  bens  del  dit 

il·lustresenyor duch.

Ítem, per seguretat del dit censal e per aquell no tenir special obligació, és pactat e 

concordat entre les dites parts, que lo dit il·lustre senyor duch prometa e se obligue e 

jure, que durant lo dit carregament de censals no vendrà, alienarà, ni transportarà per 

alguna via directa o indirecta la dita Baronia de Vilafermosa, ni la vila ni algú dels dits 

lochs de aquella, ni drets alguns de jurisdicció, alta ni baixa, mer e mixte imperi etc. 

Que si alienarà algunes de les dites coses la dita alienació no sia nul·la e de neguna 

eficàcia e valor.

Ítem, és pactat e concordat entre les dites parts, que lo dit il·lustre senyor duch per 

seguretat del dit censal, consigua e faça missió inter mans, de les rendes dels dits lochs 

per de pagar les pensions del dit censal, en cars de lluïció, e quitament de la proprietat  

de aquella en aquesta manera que en tot cars de pagament de les pensions del dit censal,  

sí lo dit il·lustre senyor duch no pagava aquelles en sos terminis que sia en facultat de la 

dita noble dona Ypòlita per sa propria auctoritat  pagar se de les dites rendes,  e açò 

mateix haja loch en tot  cars de lluïció e quitament del dit  censal en la propietat  de 

aquell. En axí que pagada e satisfeta a dita dona Ypòlita de la proprietat, pensions e 

messions e lo restant de les rendes sien del dit il·lustresenyor duch.

Ítem, és concordat e pactat entre les dites parts, que lo il·lustre senyor duch, se 

obligue e prometa, mijançant jurament, que dins terme de quatre anys aprés que havia 

aguda la possessió dels dits lochs, faça formar ab sindicat les universitats e aljames dels 

dits  lochs,  e  que  se  obligaran  ensemps  ab  lo  dit  il·lustresenyor  duch  en  lo  dit 

carregament de censal ab totes aquelles clàusules en la dita carta del dit carregament 

aposades constituhint-se argiuds  carregadors  ensemps ab lo dit  il·lustre  senyor duch 

simul et insolum e per lo tot.

Ítem, és pactat e concordat entre les dites parts, que lo preu del dit censal se haja a 

convertir en la recuperació dels dits lochs, e no en altres coses, ni en altres necessitats e 

que los depòsits que·s hauran a fer se facen per mans de la dita noble don Ypòlita, e que 

aquells no sien liurats ni donats sinó per obs de la dita recuperació.
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Ítem, és pactat e concordat, que sí fet lo dit carregament del dit censal per lo dit 

il·lustre senyor duch, e o per sos procurador o procuradors, segons és dit dessús, per los 

dits crehedors aut aliis era diferida o dificultada al dit il·lustre senyor duch la restitució 

dels dits lochs e la possessió de aquells aut aliis era feta o moguda qüestió alguna e 

donat empaig en lo rebre de la quantitat que s’ha de deposar de la propietat e preu del  

dit censal aut aliis quomodocumque et qualiter com que sive de facto sive de jure que 

totes les dites qüestions e diferencies haja pendre en si lo dit il·lustre senyor duch, e 

defendre aquelles a ses pròpries despeses, e que per aquelles dites qüestions diferències 

o empaigs no sien diferides ni detardades les pensions e pagaments del dit censal, ans 

aquelles còrreguen del dia en avant que serà feta e fermada la carta del dit original 

carregament e que les dites pensions sien pagades en sos terminis.

Ítem, és pactat  e concordat entre les dites parts, que si  les dites obligacions e 

fermes fahedores per les dites universitats e aljames no seran fetes, o eren diferides e 

passat lo temps dels dits quatre anys no eren fetes que sia cars de lluïció e quitament del  

dit censal e que sia restituhïda la proprietat de aquell ensemps ab les pensions, e prorat 

degudes fins a la jornada del real quitament del dit censal a totes despeses e dan del dit 

il·lustre senyor duch e que sia en facultat e libertat de la dita noble dona Ypòlita e dels 

seus de usar de la dita lluïció e quitament si volrà o no.

Ítem, és pactat e concordat entre les dites parts, que lo dit il·lustre senyor duch 

done e liure a la dita noble dona Ypòlita tots los actes e privilegis fahents per a seguretat 

del  dit  censal  segons  dessús  son nomenats  o  trellats  auctèntichs  a  despeses  del  dit  

il·lustre senyor duch.

(Àpoca del dit preu en un paper inserit)

Quibusquidem capitulis lectis publicatis et intellectis nos dicte partes laudantes,  

aprobantes, ratificantes, firmantes et confirmantes, pacistentes et stipulantes, omnia et  

singula,  in  preinsertis  capitulis  et  eorum singulis  concordata,  pactata,  promissa  et  

stipulata, per nos et successores nostros, quoscumque pacto speciali  firma solempni  

stipulacione  interveniente.  Promittimus  una  pars  nostrum alteri  et  altera  alteri,  ad  

invicem et vicisim, ac viceversa, et iuramus ad dominum Deum et eius sancta quatuor  

Evangelia, manibus nostris \dextris/ et singulariter tacta, perdicta omnia et singula in  

preinsertis  capitulis  et  eorum singulis  singulariter  et  distincte  concordata,  pactata,  

apposita, continuata, escripta et stipulata, quantum ad unamquamque nostrum partium  

predictarum pertineant et expectent et pertinere et expectare videantur, singula sives  

singulis refferendo efficaciter tenere, observare et adimplere, cum omni effectu quem  

1052



ad modum concordatum, pactatum, promissum et  continuatum et  stipulatum, fuit  in  

preinsertis capitulis et erorum singulis et nullo unaque tempore  ea revocare infringere,  

contradicere aut contravenire, palam vel occulte aliqua ratione sive causa. 

Renunciantes  scienter  omni  excepcioni  rei  sit  ut  premittitur  non geste  in  hite  

pactate promisse firmate et stipulate quemadmodum in preinsertis capitulis et eorum  

singulis  singulariter  et  distincte  apponitur  et  scribitur,  et  doli  mali  exceptioni  

condicioni  sive  causa  non  data  sive  secura,  et  in  factum  actioni  et  fini  dicenti  

renuntiationem non valere, volentes et concedentes, una pars nostrum alteri et altera  

alteri, ad invicem et vicisim, pacto et stipulacione predictis, quod quo ad solucione etc.  

Fiat  executoria  cum submissione et  renunciacione proprii  fori  etc.  Et  cum clausula  

variacionis  iudicii  loci  et  personarum etc.  Et  cum clausula iurata de non ponendis  

racionibus  nec  allegando  guidaticum  super  sedimentum  etc.  sub  pena  decem  mille  

florenorum etc.  Et  comissa  etc.  nichilonimus  etc.  Et  cum renunciatione  cuicumque  

appellandi iuste et frivole et iuri appellandi ex pacto etc. Et cum clausula resarcionis  

expensarum  etc.  Super  quibus  etc.  Quam  iuramenti  delacionem  etc.  Renunciantes  

scienter  legi  sive  iuri  dicenti  delacionem  iuramenti  ante  ipsius  prestacionem posse  

revocari. Et pro predictis etc obligamus una pars nostrum alteri etc. omnia et singula  

bona  et  iura  etc.  Nec  igitur  omnia  et  singula  suis  singulis  refferendo  paciscimur  

convenimus et stipulamur firamus atque promittimus, nos dicte partes dictis nomibus  

nobis, ad invicem et vicisim, solempni stipulacione hinch inde pro ut suppra scribitur  

interveniente  in  casu  rei  testimonium,  iussimus  de  premissis  per  jamdictos  et  

subscriptos  notarios  duo  fieri  consimilia  publica  infra  quarum unum utrique  parti,  

nostrum predictarum tradatur ad gestorum memoriam in futurum. 

Actum Valencie etc.

Testes, nobilis et magnifici Johannes Roiç de Corella, habitanti civitati Neapolis,  

et in presenciarum degentes in civitate Valencie, et Franciscus de Sent Ramon, miles  

milicie Beate Marie de Muntesa et Sancti Georgi.
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