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27 de març de 1492 

Carta dels jurats de la ciutat de Girona a Francesc de Santmartí, canonge i 
ardiaca de Besalú, resident a Roma, demanant-li que intercedeixi per ells 
davant el papa Innocenci VIII en l’afer de la instal·lació del monestir de 
Cadins, de monges bernardes, a la ciutat.  

Fons Ajuntament de Girona, Manual d’acords de 1492, f. 39r-v. Paper (cobertes de pergamí), 
32,5 x 23,5 cm. 

 

 

TRANSCRIPCIÓ 

Molt magnífich e de gran provindencia mossèn. No ignora vostre magnificència la 
disposició del monastir de Sent Feliu de Cadins, situat en aquest bisbat e quasi en la 
frontera de Rosselló, e per star axí en loch remot e encare perquè stà per aderrocar-se 
en moltes parts de aquell per algunes notables persones mogudes de zel, de devoció 
e desijant lo servici de Déu e la dita religió reebre augment per moltes consideracions 
e respectes és stat vist dit monastir sia transferit e mudat prop la sglésia del Mercadal 
de aquesta ciutat. E la cosa se és streta e apuntada de tal forma que lo reverend 
senyor bisbe e capítol de aquesta seu donen tot loch, favor e aiuda que / una vegade 
la translació del dit monastir se fassa complidamnet e ab tot degut efecte, e perquè los 
béns de aquesta ciutat són diminiuits per ocasió de les guerres passades no pot fer tal 
subvenció que gastàs a la fàbrica e obre del dit monastir fahedor e construhidor és stat 
delliberat ab constneiment e voluntat del dit senyor bisbe e capítol. E encare de 
mossèn lo sacristà maior protector principal e del paborde de l’Almoyna del Pa de dita 
Seu que sia supplicat nostre senyor lo papa que li plàcia consentir que de les rendes 
de la dita Almoyna sien presos cinccents ducats d’or convertidors en les dites obres. 
Per ço, confiants molt de vostre magnificència e de la sua diligència havíem delliberat 
trametre-us ab la present una letra dirigida a nostre senyor lo papa. Per ço ab gran 
affecció vos pregam que per directió del dit negoci qui és obra pia e sancta, per amor e 
contemplació nostre e de aquesta ciutat li plàcia dar dita letre a nostre senyor lo pape, 
e dar orde sia ligida a la santedat sua, e una vegade treballar que sien obtingudes 
letres apostòliques o bulles necessàries e oppurtunes segons lo memorial que serà 
tramès a vostre magnificència. A la qual comenam aquest fet confiants haurà lo degut 
complilment. E si de aquesta ciutat vostra magnificència volrà algunes coses porà ab 
indubitada fiansa scriure e serem promptes a tots beniplàcits de aquella. 

De Gerona, a XXVII de març any M CCCC LXXXXII. 

 

Dirigitur domino Francisco de Sancto Martinco, canonico et archidiacono Bisuldunensis 
in ecclesia Gerundensis, Rome residenti. 

 

 


