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LA CAVALLERIA DE GLORIETA E MONTESCLAT


Són dits la cavalleria, dins la qual [són] scituats lo castell e lloch de Glorieta e lo lloch de Montesclat, y són cituats prop la vila de Tírvia. Lo castell de Glorieta és fortalesa e lo lloch ab algunes cases, altres cases y ha fora que no són dins la fortalesa. Lo lloch de Montesclat no és murat. Prop lo lloch de Muntsclat és la eclésia parrochial sots invocatió de sanct Steva.
La dita cavalleria e llochs de aquella són de la señora Joana muller de mossén Berenguer de Copons e filla y hereva de mossén Anttoni Toralla quondam señor de dit castell e llochs.

Jurisdictió
Segons lo capbreu antich, la jurisdictió civil dels dits castells e llochs és del dit Anttoni Toralla o de sos successós, e la jurisdictió criminal és del señor comte de Foix e vescomte de Castellbò. Segons emperò lo capbreu més nou dixeren los habitants de dits llochs que mossén Toralla fa la justícia d’ells e les punicions e que no•y saben alre ni may an vist fer justicia corporal. Lo dit mossén Toralla met balle en dits llochs. ítem segons lo capbreu antich, los balles de dits castells o llochs poden penre gent dins los delmaris de abdós los dits castells, però si criminosos són han-los a remetre al balle de Tírvia; e aximateix digueren que dins los dits delmaris los habitants de Tírvia e aximateix de Burch ni de Farrera ni d’altres llochs no gosen metre negun bestiar fins que ells los solten per lo seu mateix.
Segons lo capbreu nou los hòmens de dits llochs digueren que sobre les dittes coses no saben res, sinó que .ha vist en Pere Vidal que madona Margarida senyora de dit lloch prengué una dona que havia nom Na Comdara de Burch, la qual fugí de Burch ha Glorieta e aquí fonch presa, e vehé que a cap de certs dies la dita senyora liurà la ditta dona al baile de Tírvia e la.y tragué al palanchó de Castellarnau. E’més digueren que dins los dits delmaris los habitants de Tírvia, Burch ni Farrera ni de altres llochs no gosen metre negun bestiar fins que ells los solten per lo seu mateix.
Segons los dos capbreus, si’s met so en la terra que han acórrer e en temps de guerra que no•ls poden metra en establida, mas que si lo senyor comte de Foix fa niguna correguda en temps de guerra que hi an de anar.

Habitants
Glorieta:	Bernat Malrás, Ramon Perelada, Pere Coter.

