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LA CANCELLERIA REIAL
Sabies que alguns dels documents més importants
de la història de València són els que es produïen a
la Cancelleria Reial?
Què és una Cancelleria Reial? Una oficina, dirigida
per un canceller, on es redactaven i copiaven
documents administratius del rei, la noblesa i
l'església com ara certificats, cartes de repoblació,
lletres
reals,
concessions
de
privilegis,
nomenaments, ordres als oficials de el regne,
instruccions, etc.

El rei Jaume I i la seua cort."In excelsis Dei Thesauris",
de Vidal de Canellas, The J. Paul Getty Museum
La Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó va ser
fundada el 1264 pel rei Jaume I. Uns anys més tard,
el 1276, Jaume I ordenà que tota la documentació
del Regne de València fóra redactada en llengua
vulgar (romanç) i no en llatí .

Imagina com seria el lloc de treball del canceller i les persones que estaven a les seues ordres (el
vicecanceller, el guarda-segells, els copistes, els notaris i els secretaris), que treballaven redactant i copiant els
documents reials que s'enviaven a tots els racons de la Corona d'Aragó. Dibuixa'l.

JOC: QUIN D'AQUESTS DOCUMENTS CREUS QUE FORMARIA PART
DE LA CANCELLERIA REIAL?

Aquest és el rei Pere el Cerimoniós. Va
convertir l'Arxiu Reial en una oficina
permanent de treball documental.

Anem a veure si has estat atent/a a les meues explicacions. Identifica i marca les respostes correctes.

Retrat del rei Pere el Cerimoniós (13191387), Manuel Aguirre i Monsalbe

Privilegi Reial, 1249 ag. 2,
València, sobre concessió als
habitants d'Alzira de l'ús i
jurisdicció sobre uns castells i
terres / Jacobus Rex.

Chronica o descripcio
dels fets e hazanyes del
inclyt rey don Iaume
Primer... (1558) Muntaner, Ramon,
1265-1336

Fes clic sobre els títols o les imatges per veure
més de prop els documents (aplicable en tot el
dossier) al web de BIVALDI de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu en format digital.

Siglo quarto de la
conquista de Valencia a
sus muy illustres señores
Iurados, Racional,
Sindicos y Escriuano
(1640)

La finalitat del segell en els documents a l'Edat
Mitjana era tancar i garantir el contingut del
document, però també mostrar que era
autèntic i no una falsificació.

L'Arxiu Reial es podria comparar amb els
Arxius d'ara. Era un lloc per guardar la
documentació
de
forma
ordenada
(numerada i per sèries) de la Cancelleria
Reial i conservar-la al llarg de el temps.
En 1419 es va crear l'Arxiu Reial de Regne
de València.

SOLUCIÓ
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ACTIVITAT: CREA LA TEUA
PRÒPIA CARTA POBLA
MATERIALS DIDÀCTICS
NECESSARIS

LA CARTA POBLA DE SAN MATEO
La Carta Pobla és un document, realitzat pel rei, la noblesa
o l'església, que dóna uns privilegis a un grup d'habitants,
per tal d'afavorir la repoblació a les terres conquerides pels

Paper kraft
Bolígraf negre
Cordell
Vela roja (o un altre color)
Tap de suro de vi (o similar)

cristians als musulmans. Parlen sobre
l'ocupació d'un lloc concret o d'una alqueria,
un castell, una vila, etc. i en elles s'estableixen
normes per als seus habitants, ja foren
camperols o militars.

Açò és una signatura. Mira-la
amb més deteniment al manuscrit
digital que hi ha al web de
BIVALDI

INSTRUCCIONS
1) Talla un tros gran de paper kraft simulant un
tros de manuscrit.
2) Pensa en el lloc on vius. Ara eres un senyor
nobiliari i has de decidir les lleis del teu municipi,
els privilegis que tenen els teus habitants, els
preus de el pa, el cereal, el vi, la llana,... les multes
per cometre delictes i qualsevol cosa que se
t'ocórrega i escriu-lo al paper kraft.
3) Has de començar el document escrivint el teu
nom, cognom i els teus títols nobiliaris (Marquès,
Comte, Senyor,etc.).
4) Quan acabes, posa la teua signatura. Inspira't
en la signatura de la Carta Pobla de Sant Mateu.
5) Posa el cordell a la part inferior del manuscrit i
ara, damunt, posa cera calenta (que has
aconseguit encenent la vela roja). Quan tingues
bastant cera líquida, amb un tap de suro de vi,
pressiona fins que quede el cordell enganxat al
manuscrit.

Intenta imitar la firma ací:
Per veure més de prop el document fes clic
ací :[Carta partida por ABC] 1274 sept. 24,
que contiene la confirmación de la 1ª carta
puebla de San Mateo...

Sabies que la Carta Pobla de San
Mateo és el document més antic de
la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu?

ELS FURS
Aquest incunable és la primera edició
impresa de Furs nous del Regne de
València i capítols ordenades pel rei en
Ferran II a la Cort general d'Oriola,
imprès en 1493 per Pedro Hagembach i
Leonardo Hutz.

Explica la història que l'any 1261, Jaume I va jurar els Furs
davant les Corts Valencianes. Què són els Furs? Són les lleis,
privilegis i drets que Jaume I va crear per al Regne de València. I
per això, són tan importants aquests documents.

JOC DE PREGUNTES
Assenyala la resposta correcta:
1) Què són els Furs?
Llibre imprès al segle XIII.
Registre de documents de les
donacions de terres.

Llei o conjunt de drets que a
l'Edat
Mitjana
un
monarca
concedia a un territori, ciutat o
persona.

2) Quin rei va crear els Furs del Regne
de València?
Jaume I
Alfons el Magnànim
Pere el Cerimoniós

Independentment del seu estatus
social, totes les persones eren
iguals davant les lleis dels Furs del
Regne de València.

Fins quan es van utilitzar? Al 1707, amb l'arribada a el tron del rei
Felip V de Borbó, després de guanyar la Guerra de Successió
Espanyola, aquest va abolir els Furs en favor de el Decret de Nova
Planta.

1700 amb el rei Carles II
1707 amb Felip V de Borbó
1707 amb l'arxiduc Carles
d'Àustria

JAUME I

Observa com és per dins el llibre a
través del web de BIVALDI: text en
dos columnes de 55 línies cadascuna;
lletra gòtica amb tinta de dos colors; i
en la lletra capital "G" apareix la
imatge del rei.

Per què van servir els Furs?
Entre
els
seus
molts
avantatges, destaquem que
va afavorir el comerç i la
cultura. Fet que provocà, un
gran desenvolupament de
l'economia i la cultura al
segle XIV-XV, més conegut
com el Segle d'Or Valencià.

1707 AMB FELIP V DE BORBÓ

Imagina un document legal, en
època medieval, que li lleva poder
a la noblesa i busca la protecció
de la gent de poble.

3) Fins quin any van durar els Furs i
quin rei els va abolir?

SOLUCIÓ

LLEI O CONJUNT DE DRETS QUE EN
L'EDAT MITJANA UN MONARCA
CONCEDIA A UN TERRITORI,
CIUTAT O PERSONA

El rei Jaume I i la seua cort."In excelsis Dei Thesauris", de Vidal de
Canellas, The J. Paul Getty Museum

JOC: BUSCA I TROBA
Quatre dies després de jurar els Furs, Jaume I va crear un nou privilegi: tots els seus successors havien de jurar els Furs a València, abans de complir un mes de regnat.
Entre els segles XIV-XVII es van crear nous quaderns de Furs publicats per les Corts Valencianes. Ac tenim diversos exemples que es troben a la Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu. Troba els diferents elements entre les pàgines dels quaderns dels Furs (al web de BIVALDI) i endevina a qual correspon unint-los amb fletxes.

Fes clic sobre les imatges dels llibres per veure'ls en versió digital al web de BIVALDI de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i així poder buscar entre les
seues pàgines els dibuixos o altres elements decoratius.

