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En aquest estudi, que forma part d’un de més
ampli realitzat conjuntament amb el Dr. Anto-
ni Conejo, donaré a conèixer la documentació
que he pogut aplegar sobre una de les obres
en què va participar l’excel·lent “arquitecte”
Antoni Queralt a cavall de les ciutats de Llei-
da i Tortosa i que forma part d’aquest tipus de
treballs habitualment negligits pels historia-
dors de l’art. Concretament, es tracta de la
construcció de la “sèquia d’Aldover”, un dels
llocs de l’ampli terme general tortosí.

Apunts sobre el “lleidatà” Antoni Queralt

No empro l’apel·latiu “lleidatà” en referència a
Antoni Queralt amb la intenció de portar-li la
contrària al Dr. Joan Yeguas, que en un recent
article l’ha anomenat “valencià”.2 Queralt era,
l’any 1495, un dels quatre pedrapiquers del
gremi de València,3 fet que, com ha escrit
aquest autor, només vol dir una cosa: “que ha-

Introducció

Els historiadors de l’art i de l’arquitectura me-
dieval hem dedicat molt de temps i molts d’es-
forços a estudiar quina mena de tipologies
presenten els edificis d’aquests segles, quina
mena d’espais, d’arcs, de columnes, de pilas-
tres, de capitells i de motllures els defineixen
i, sobretot, ens hem dedicat a analitzar la de-
coració d’aquells temples –especialment– i
d’aquelles construccions civils. Els fruits d’a-
quest gran esforç han estat bons i abundosos.
Tanmateix, val a dir que la insistència en
aquestes qüestions potser ens ha fet oblidar
altres aspectes de l’activitat dels mestres
d’obra medievals, uns més “tècnics”, altres
simplement més “mecànics”, i sovint menys
espectaculars, que van ser essencials en el
desenvolupament de l’ofici, i, encara més, en
la creació dels paisatges urbans i periurbans
dels nostres països durant l’Edat Mitjana.1
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Abstract

En este artículo se da a conocer la información disponible sobre la construcción de una acequia
en el lugar de Aldover, perteneciente al término general de la ciudad de Tortosa, en los prime-
ros años del siglo XV. Especialmente, se resalta la importancia que tuvieron esta y otras obras 
alejadas de la "gran" arquitectura de la época en el trabajo de los maestros de la construcción
de la Edad Media y la Moderna. En este caso, destaca la participación de Antoni Queralt, oriun-
do de la Espluga Calba y maestro mayor de las catedrales de Tortosa y Lleida.

This article presents the available information about the construction, at the beginning of the
15th century, of an irrigation channel in Aldover, part of the general municipal area of the city of
Tortosa. The importance that this and other works far from the “great” architecture of the epoch
had on the work of the master builders in the Middle Ages and Modern period is emphasised. In
this case, the participation of Antoni Queralt, from L’Espluga Calba and maestro mayor (high
master) of the cathedrals in Tortosa in Lleida is highlighted.
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No sabem la data en què Queralt va marxar a
la ciutat del Túria, llavors esplendorosa i po-
tent,8 però, com acabem de dir, sembla clar
que va ser en aquesta ciutat, capdavantera en
el desenvolupament de l’estereotomia,9 que es
va desenvolupar la seua formació. També hem
dit que a partir del 1490 va ser el lloctinent de
Pere Compte en el mestratge de la Seu de Tor-
tosa; cal afegir que, segurament, va exercir la
direcció a peu d’obra de la fàbrica tortosina
des d’aquest mateix moment, ja que en els ca-
pítols pactats entre Compte, els responsables
de les obres i el procurador de mossèn Joan
Girona, protonotari apostòlic i pagador de
bona part del primer tram de la nau del temple,
s’especifica que el mestre major, ocupat en al-
tres magisteris e obres per la magestat del
senyor rey, Capítol e ciutat de València, s’en-
carregaria de buscar una persona àbil e suffi-
cientíssima que es fes càrrec del dia a dia de
l’obra.10 Queralt va acabar esdevenint mestre
major de la Seu dertosense el 1495, si no
abans.11 En aquest moment, a l’edifici, es va
concloure el primer tram de la nau i, sobretot,
va construir-se la capella del Roser –la prime-
ra de la nau pel carrer de l’epístola–, coberta
amb una esplèndida volta de creueria amb ter-
celets, probablement dissenyada per Compte i
construïda sota la direcció habitual de Que-
ralt.12 Des del 1494, a més, era mestre major
de la Seu Vella de Lleida.13

La primera autora en relacionar el mestre del
gremi de València i de la Seu de Lleida amb
el de la Seu de Tortosa, l’any 2001, va ser la
Dra. F. Español, que també li ha atribuït la
responsabilitat en l’elecció del model per als
púlpits de la catedral de la ciutat de l’Ebre

via passat l’examen de l’ofici a la capital del
Túria”.4 A més, com ja havia suggerit el Dr. A.
Zaragozá, el més probable és que Queralt
s’hagués format en el cercle d’un dels mes-
tres més importants del seu temps, el també
“valencià”, tot i que oriünd de Girona, Pere
Compte.5 De fet, hi ha molts indicis que apun-
ten en aquesta direcció, entre els quals po-
dem destacar un document de l’any 1490 en
què Queralt és citat com a lloctinent de mes-
tre de la Seu de Tortosa. I el mestre de la seu
de Tortosa era, per aquelles calendes, Pere
Compte. La seua estreta relació, doncs, està
certificada documentalment.6

Tot i això, el més probable és que Queralt fos
natural de les terres de Ponent. En concret,
de l’Espluga Calba. El fet es desprèn d’un
document de l’Arxiu Capitular de Tortosa,
datat el 4 de novembre de 1491, en què An-
toni Queralt, architector, habitator Dertuse,
soluciona amb la seua germana Caterina i el
seu cunyat Julià un assumpte relacionat amb
la darrera voluntat de la seua mare, Fran-
cesca, difunta, vídua de l’agricultor Julià
Queralt. A excepció del pedrapiquer, que
com acabem de dir era habitant de Tortosa,
tots els altres personatges són del loci de la
Spluga Calva, indret en què l’esmentada
Francesca havia dictat testament el 26 de
desembre de l’any 1475.7 El mestre, doncs,
sembla oriünd d’aquesta petita població del
bisbat de Lleida. Ara bé: malgrat que aques-
ta zona sigui rica en pedra i pedreres, i que,
per tant, sigui probable alguna experiència
anterior en el tall de la pedra, la formació de
Queralt ha de continuar vinculada, sens dub-
te, al centre valencià.

1 Entre altres treballs que donen importància a aquests aspectes, cfr. C. GÓMEZ URDÁÑEZ, “Artistas-ingenieros en
Zaragoza en el siglo XVI”, dins Jerónimo Zurita. Su época y su escuela, Zaragoza, 1986, p. 467-474; A. SERRA

DESFILIS, “Caminos, acequias y puentes. Las actividades de los maestros de obras en la ciudad y el territorio de
Valencia (s. XIV y XV)”, dins Historia de la ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio, València, 2002, p. 107-124;
A. ZARAGOZÁ, Arquitectura gótica valenciana, València, 2004 (2a ed. revisada).
2 J. YEGUAS, “Obres al convent de Bellpuig”, dins Urtx, 17 (2004), p. 128-160.
3 M. FALOMIR, Arte en Valencia, 1472-1522, València, 1996, p. 201, doc. 19.
4 J. YEGUAS, “Obres...”, p. 131.
5 A. ZARAGOZÁ, “El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: Pere Compte y su cír-
culo”, dins El Mediterráneo y el arte español. Actas del XI congreso del CEHA, València, 1996, p. 71-79.
6 J. VIDAL, “Pere Compte, mestre major de l’obra de la Seu de Tortosa”, dins Anuario de Estudios Medievales, 35/1
(2005), p. 403-431; el document a AHCTE (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre), Fons notarial de Tor-
tosa (secció històrica), Signatura 1237, ms. 104.
7 Arxiu Capitular de Tortosa (ACTo), Jaume Terça, 15, s/f.
8 Sobre el món artístic a la València d’aquesta època cfr. M. FALOMIR, Arte en Valencia...
9 Cfr. alguns dels diversos treballs d’A. ZARAGOZÁ sobre aquesta qüestió: “El arte de corte de piedras en la arqui-
tectura valenciana del cuatrocientos: Francesch Baldomar y el inicio de la estereotomía moderna”, dins Actas del
I Congreso de Historia del Arte Valenciano, València, 1993, p. 97-104; “El arte de corte de piedras en la arquitec-
tura valenciana del cuatrocientos: Pere Compte...”; “Juegos matemáticos; aplicaciones geométricas de los maes-
tros del gótico en el episodio valenciano”, dins J. YARZA i F. FITÉ (editors), L’Artista-Artesà Medieval a la Corona
d’Aragó, Lleida, 1999, p. 183-210; Arquitectura gótica...
10 J. VIDAL, “Pere Compte...”, p. 414-417.
11 V. ALMUNI, “La catedral de Tortosa”, dins L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura, I. Catedrals, monestirs i altres edi-
ficis religiosos, 1, Barcelona, 2002, p. 333, 342.
12 J. VIDAL, “Pere Compte...”
13 G. ALONSO, Los maestros de la “Seu Vella de Lleida” y sus colaboradores, Lleida, 1976, p. 185-206.
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als historiadors de l’art, Queralt va ser un pro-
fessional que també va dedicar part del seu
temps a exercir tasques d’allò que avui ano-
menaríem un “enginyer”, i que en aquell mo-
ment eren realitzades pels mestres de nivell,
o de “llivell”, o d’aigües i fonts, ofici que mol-
tes vegades estava vinculat als mestres de
cases i els pedrapiquers.17 En aquest camp,
una de les obres més destacades en què va
participar va ser la construcció del que els do-
cuments anomenen “sèquia d’Aldover”.

Aquest canal, que podríem vincular hipotèti-
cament als vestigis d’una sèquia “romana”
que cita el canonge Cortès a la seua inèdita
Historia de la ciudad de Tortosa y de la región
Ilergavonia, que comprendía lo que hoy con-
tiene su obispado (1747),18 cal relacionar-lo
necessàriament amb el complex de l’assut i
sèquies de Xerta-Tivenys, una empresa ge-
gantina que la universitat de Tortosa va trac-
tar de posar en marxa des de mitjan segle XIV
i que només va arribar a bon port a partir de
la segona meitat del segle XIX. Malgrat que
gairebé sempre aquests intents constructius
van tenir lloc a l’altura del coll de Som (al nord
dels llocs de Xerta i Tivenys), en algunes oca-
sions la sèquia del marge esquerre de l’Ebre
va intentar construir-se des de la Rojal (al sud
de Tivenys) i la del marge dret des de l’estret
d’Aldover, indret situat al sud d’aquest lloc del
terme tortosí, el qual, al seu torn, està situat
uns kilòmetres al sud de Xerta.19

Les provisions (acords) municipals de la ciu-
tat de Tortosa, entre els anys 1497 i 1543,
es van perdre al segle XIX. A causa d’això,
la informació que posseïm sobre la cons-
trucció d’aquesta sèquia no és gaire abun-
dant: l’únic que sabem amb seguretat és

(ca. 1500), els quals serien un desenvolupa-
ment d’un de més antic (ca. 1440) de la ca-
tedral de la ciutat del Segre.14 Altres autors li
han atribuït treballs o han donat informa-
cions sobre la seua activitat en aquestes zo-
nes entre els anys 1490 i 1515, moment en
què consta que ja era difunt.15 D’entre
aquestes altres activitats destaca, per sobre
de tot, el seu paper com a mestre del con-
vent de Bellpuig.16

Antoni Queralt a la sèquia d’Aldover

Però, com acabem de dir, a banda d’aquestes
obres “espectaculars”, o més interessants per

14 F. ESPAÑOL, “La escultura tardogótica en la Corona de Aragón”, dins Actas del Congreso Internacional sobre Gil
de Siloé y la Escultura de su época, Burgos, 2001, p. 326, 330-331. La relació dels púlpits dels dos edificis ja ha-
via estat anunciada en un treball anterior de la mateixa autora (“Un púlpito gótico de la catedral de Lérida en la
obra del escultor Jordi Safont”, dins Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 40 (1990), pàg. 21-43), que vin-
cula aquesta relació amb Antoni Queralt a partir de la seua aparició en el fogatge tortosí del 1497. En referència
a l’escultura de les trones de Tortosa, cfr. algunes consideracions, amb un petit estat de la qüestió, a J. Vidal, “L’es-
cultura gòtica tardana a Tortosa”, dins L’art gòtic a Catalunya. Escultura, 2, Barcelona, 2007 (en premsa)
15 M. FALOMIR, Arte en Valencia..., passim; S. J. ROVIRA I J. H. MUÑOZ, Art i artistes a Tortosa durant l’època mo-
derna, Tortosa, 1999, p. 37-38; A. CONEJO, L’antic hospital de Santa Maria. Seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Lleida, 2002, p. 97-114; F. FITÉ, “Els mestres d’obra d’època medieval (segles XIII-XV)”, dins Seu Vella. L’esplen-
dor retrobada (catàleg de l’exposició), Lleida, 2003, p. 61; J. VIDAL, “Pere Compte...”, passim; J. VIDAL, “Assaig de
panorama de les arts a la Tortosa del Renaixement”, dins E. QUEROL I J. VIDAL, Cultura i art a la Tortosa del Re-
naixement, Tortosa, 2005, passim.
16 Cfr. J. YEGUAS, Llibre ver del convent de Bellpuig, Tàrrega, 2003; “Obres...”
17 Sobre el paper dels mestres de la construcció com a anivelladors d’aigües, cfr. les consideracions d’A. ZARA-
GOZÁ, Arquitectura gótica..., p. 200-206; cfr. també T. GLICK, Regadío y sociedad en la Valencia medieval, València,
1988.
18 Cfr. E. QUEROL, Tortosa, república literària (1475-1800), Tortosa, 1999, p. 366-367.
19 Sobre la construcció de l’assut de Tortosa i les seues sèquies, cfr. J.VIDAL, Les obres de la ciutat (l’activitat cons-
tructiva i urbanística de la universitat de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana), 2 vol., Barcelona (tesi doctoral inèdita,
UB), 2006, I, p. 297-334; J. VIDAL, La construcció de l’assut i sèquies de Xerta-Tivenys (Tortosa) a la Baixa Edat
Mitjana. De la promoció municipal a l’episcopal, Benicarló, 2006; i J. VIDAL, “L’assut i les sèquies del tram baix de
l’Ebre als segles XIV i XV”, dins Recerca, 10 (2006), p. 59-102; la notícia de la construcció d’una sèquia a Aldo-
ver, a J. VIDAL, “Assaig de panorama…”, p. 161-162.

Planta de la catedral
de Tortosa.



129

que a partir del gener del 1504 s’inicia la
construcció d’una sèquia entre Aldover i Je-
sús, segurament destinada al regadiu mit-
jançant la captació directa d’aigua de l’Ebre;
probablement l’obra encara no havia estat
completada el 1512.20 També sabem que va
confeccionar-se un llibre en el qual s’anaven
anotant totes les rebudes i despeses deri-
vades d’aquesta important empresa.21 És
aquest llibre d’obres allò que ens ha permès
copsar el destacat paper que hi va jugar el
mestre Antoni Queralt.

Efectivament, les anotacions de l’escrivà dei-
xen meridianament clara la transcendència
de la tasca realitzada per Queralt, malgrat
que, val a dir-ho, ell no era el mestre principal
de l’obra. De fet, pareix que el mestre major
de la construcció era un palafanguer, el mes-
tre Lluc, àlies Ramon Colom; Francesc Bruch,

20 A la documentació no hi ha referències clares a la construcció d’un assut o una peixera, i sabem que els mes-
tres medievals actius a les sèquies de Tortosa, en algunes ocasions, consideraren factible la construcció d’a-
questes vies de transport d’aigua sense la prèvia construcció d’estructures per a derivar-la. Malgrat tot, al llibre de
l’obra hi ha una referència a una estacada (f. 27r), i cal tenir en compte que els assuts (o peixeres) construïts en
aquella època acostumaven a ser estructures senzilles bastides amb estacades i pedra irregular (cfr., per exem-
ple, Los Veintiún libros de los Ingenios y Máquinas de Juanelo Turriano (Transcripción del manuscrito con Prólo-
go de PEDRO LAÍN ENTRALGO y Reflexiones de JOSÉ ANTONIO GARCÍA-DIEGO) (2 vol.), Madrid, 1996, I, p. 267-269; C.
BLÁZQUEZ i S. PALLARUELO, Maestros del agua, 2 vol., Zaragoza, 1999, p. 369-378). Sobre els assuts a Tortosa, cfr.
la bibliografia citada a la nota anterior.
21 Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre (AHCTE). Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Llibre d’Obres Pú-
bliques, 18 (2n lligall).

Sector convent
de Bellpuig

atribuït a Queralt.

Mapa de situació
del sistema de

regadiu de Tortosa.
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bra, costava dos dies d’anar i dos dies de tor-
nar) i que, quan els mandataris tortosins el
necessitaven, l’anaven a cercar a la ciutat del
Segre. Això significa que, malgrat que no ha-
via perdut el contacte amb Tortosa (l’any
1505 encara era mestre de la fàbrica de la
Seu d’aquesta ciutat),23 el seu radi d’acció
principal estava situat, en aquell moment, a
les terres de Ponent; això significa que, en
definitiva, vers els anys 1504-1505 el desen-
volupament de la seua tasca de mestre d’o-
bres tenia el punt central a Lleida, ciutat des
de la qual irradiava.

D’altra banda, i pel que fa específicament a
l’obra que comentem, cal dir que el seu paper
és diferent al de la majoria de pedrapiquers i
obrers de vila, alguns probablement impor-
tants, que hi apareixen actius, ja que única-
ment treballa amb les seues mans –i amb la
seua colla– quan és requerit pel Consell de la
ciutat. El seu paper principal, com hem dit
abans, és el d’avalador tècnic i el d’organitzador
dels treballs. I aquí potser podríem recordar
els capítols del gremi valencià de pedrapi-
quers del 1495, en els quals s’afirma que els
menestrals no han de fer sinó obrar de llurs
mans lo que és trassat e ordenat per lo mes-
tre de obra i que els mestres, en canvi, eren
els encarregats d’elegir e ordenar ab compàs
e regla totes aquelles coses que pertanyen
saber a mestre.24

Altres pedrapiquers i mestres de cases a
la sèquia d’Aldover

Com acabem de dir, a les obres de la sèquia
d’Aldover hi apareixen treballant, a banda
dels citats Antoni Queralt, Ramon Colom i
Francesc Bruch, altres mestres d’aixa, mes-
tres de cases i pedrapiquers. Cronològica-
ment, cal citar, en primer lloc, els germans
Simó i Pere Negre, mestres d’aixa i ponters

corroner,22 va tenir també un paper primordial
en els treballs, ja que va ser l’encarregat de
fer el forat per on havia d’entrar l’aigua a la sè-
quia. Tanmateix, les referències documentals
mostren que, en diversos sentits, era Queralt
qui “manava”.

En primer lloc, hi ha documentats dos paga-
ments (30-1-1504) en remuneració de diver-
sos treballs havie haguts e sostenguts en una
e dues vegades havie livellat e mirat lo camí e
via de dita cèquia, del qual restave content (f.
17v). És a dir, els responsables de la fàbrica
confiaven en la competència tècnica de Que-
ralt, que havia anivellat el lloc per on havia de
discórrer la sèquia i en restave content. L’o-
bra, doncs, podia continuar endavant.

El març del mateix any Queralt torna a apa-
rèixer anivellant la sèquia –en aquest cas,
acabant d’anivellar-la– i, el que és més inte-
ressant, juntament amb l’obrer de vila tortosí
Antoni Vinader s’encarrega d’adehenar e
apuntar la fahena de dita cèquia (f. 18v). És a
dir, que, com hem vist abans, Antoni Queralt
va ser el responsable de garantir la validesa
tècnica de l’empresa, però també va ser l’en-
carregat d’organitzar-ne el treball.

Finalment, consta que a l’agost del 1504, pot-
ser a causa d’algun problema amb la marxa
de les obres, la ciutat va enviar un correu a
Lleida per tal que el mestre Queralt viatgés
prestament fins a Tortosa (f. 22r-v). Entre el fi-
nal de setembre i l’inici d’octubre d’aquest any
consta que Queralt, juntament amb alguns
ajudants, treballà directament a la sèquia, se-
gurament a l’estallador (f. 25v-27r).

Sobre la seua participació en aquesta cons-
trucció em cal fer dos comentaris més: en pri-
mer lloc, que sempre es desplaçava des de
Lleida (segons apareix registrat al llibre d’o-

22 Segons el DCVB, un “corró(2)” és un “objecte cilíndric o lleugerament cònic que per la seva rotació combinada
amb la pressió serveix per a aplanar, esclafar, desfer, etc., alguna cosa”. A la documentació dels primers anys del
segle XVI apareixen un torner, un obrer de vila, un “mestre de cases” i un “architector” amb el mateix nom, Fran-
cesc Bruch. Probablement es tracta de la mateixa persona, fill d’un teixidor habitant de Falset. Alguns documents
que el citen com acabem d’especificar a: AHCTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Llibre de Clavaria, 106 (3r lli-
gall); Llibre de Clavaria, 109 (2n lligall). f. 12r; Fons notarial de Tortosa (secció històrica), Sig. 1248, f. 77v (27-4-
1500); Sig. 1328, s/f (9-10-1508). Potser va especialitar-se en la perforació de terrenys, ja que el 18 de març de
1520 va contractar la construcció d’un pou amb Jaume Comí, mercader de Tortosa (AHCTE. Fons notarial de Tor-
tosa (secció històrica), Sig. 1336, s/f).
23 En l’apartat econòmic dels capítols establerts entre el mercader Antoni Castelló i l’obrer de vila Bernat Pasqual,
ambdós ciutadans de Tortosa, per a la construcció d’una capella sots la invocació de Sant Antoni de Pàdua al
claustre del convent de Sant Francesc (16-7-1505), s’acordà que en Antoni Castelló, per satisfacció dels treballs
e menobres, manobres e altres coses dessús expressades e designades, haja e sia tengut donar al dit mestre
Bernat Pasqual dehuyt lliures moneda barcelonesa. E si serà dit per mestre Antoni Queralt, pedrapiquer, mestre
de la Seu de la present ciutat, que·n meresqua més lo dit mestre Bernat Pasqual de les dites dehuyt lliures, en
tal cars lo dit mestre Antoni Castelló promet donar e pagar, ultra les dites dehuyt lliures, al dit mestre Bernat Pas-
qual, tot lo que serà adjudicat per lo dit mestre Antoni Queralt haja de haver lo dit mestre Bernat ultra les dites de-
huyt lliures (AHCTE. Fons notarial de Tortosa (secció històrica), Sig. 1269, f. 51v). El contracte entre Castelló i Pas-
qual havia estat transcrit parcialment per J. H. MUÑOZ i S. J. ROVIRA, Art i artistes..., p. 37-38, però no havien donat
a conèixer aquest fragment que mostra, novament, el gran prestigi que tenia Antoni Queralt –mestre de la Seu–
en el món de la construcció de la Tortosa del final del segle XV i l’inici del XVI.
24 M. FALOMIR, Arte en Valencia..., doc. 19; A. ZARAGOZÁ, Arquitectura gótica..., p. 166-167.
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la ciutat durant l’Edat Mitjana i el Renaixe-
ment, eren traslladades per via fluvial des de
les pedreres de Flix (primer fins al port de Ta-
marit, a Tortosa, i després fins a peu d’obra).28

En aquest cas, consta que havien estat talla-
des pel pedrapiquer de Flix Domingo de na
Lexà o Leixà (Lleixà?), potser en col·laboració
amb el seu germà Pere29 (f. 21r, 22v, 24r-v,
25v, 26v, 27r, 35v). Aquest estallador, amb la
seua porta, va resultar afectat per una cres-
cuda del riu a la tardor del 1505 i va ser
adobat per l’abans citat obrer de vila Antoni
Vinader i pels pedrapiquers Guillem Lombart
i Jeroni Giraut (f. 12r).

A banda d’altres treballs i persones, que pre-
sentem a la transcripció del llibre d’obra i que
no cal comentar in extenso,30 apareix en
aquest document (agost del 1504) un tal Joan
Llopis, o Joan Llopis menor (f. 5v, 20v). En
cap cas s’afirma que es tracta d’un pedrapi-

de Tortosa25 que s’encarregaren de “llivellar”
la sèquia abans de l’inici de les obres (f. 17r).
Antoni Vinader, obrer de vila de Tortosa a qui
abans hem vist ajudant el mestre Queralt a
adehenar e apuntar la fahena de dita cèquia,
va col·laborar amb Pere Negre en les tasques
d’anivellament (f. 17v), les quals, segurament,
van ser revisades per Antoni Queralt, que hi
va donar el seu vist-i-plau (f. 17v).

Però, com és lògic, el paper dels pedrapi-
quers en aquesta mena d’obres, més enllà de
casos especials com el de Queralt, era el de
preparar i posar les pedres dels estalladors.
El 1504 els encarregats de fer aquest treball,
a Aldover, van ser Jeroni Esteve, àlies Giraut,
un important pedrapiquer francès actiu a Tor-
tosa des de la dècada de 1490,26 i el mestre
Diego de Úbeda, castellà i, significativament,
també actiu a València.27 Les pedres, com va
succeir en la major part de les grans obres de

25 Exercien aquest càrrec, malgrat que oficialment havia desaparegut a la dècada de 1470, a l’inici del segle XVI
(AHCTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Llibre de Clavaria, 105 (1r lligall). f. 4v). Sobre els ponters tortosins de
la Baixa Edat Mitjana, cfr. J. VIDAL, Les obres de la ciutat..., I, p. 491-503.
26 Aquest mestre, actiu durant més de trenta anys a Tortosa, va ser responsable, entre altres treballs, de les re-
formes de la llotja portades a terme vers el 1507-1508 (J. ALANYÀ, “L’Almodí o llotja de Batea (Segle XIV)”, dins La
Vila Closa, 50 (1998), p. 157) i, juntament amb Menaud de Pedi, del campanar i el portal major de l’església del
convent de Sant Francesc de la ciutat (ca. 1513-1515) (J. VIDAL, “Assaig de panorama...”, p. 194-195).
27 Cfr. J. VIDAL, “Assaig de panorama...”, p. 162. Cfr. una visió general sobre l’arquitectura gòtica a Úbeda a L. GIL

MEDINA, Arquitectura religiosa de la Baja Edad Media en Baeza y Úbeda, Granada, 1994.
28 Sobre l’extracció i transport de la pedra de Flix fins a Tortosa cfr, especialment, V. ALMUNI, L’obra de la Seu de
Tortosa (1345-1441), Tortosa, 1991, passim.
29 El canonge Alanyà (“L’Almodí...”, p. 157), a partir de documents llatins, cita aquest pedrapiquer i el seu germà
Pere com “de na Lega”, grafia que he respectat en altres treballs.
30 Es tracta dels fusters Pere Joan (collidor de les pecúnies de l’administració de les obres de la sèquia), Joan
Custurer (de Mallorca, ven tres fusts per a fer un bastiment) i Joan Bernat, del mestre d’aixa Antoni Taraçona i de
l’obrer de vila Pere [Puyant] (i potser Pere Cartiana i Joan Uguet, àlies Brull). També hi apareix l’important argen-
ter Domingo Bernat.

Sector convent
de Bellpuig

atribuït a Llopis.
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El llibre d’obres de la sèquia d’Aldover

Es tracta d’un llibre amb els comptes de la
construcció d’una sèquia a l’estret d’Aldover,
enquadernat amb pergamí, que conté 38 fulls
de paper numerats modernament. A la porta-
da, entre altres inscripcions posteriors, de la
mà dels arxivers Bayerri i Massip, apareix la
següent llegenda: Libre de la administració de
la nova sèquia comensada delà·l pont, al cap
del stret de Aldover, administrat per lo hono-
rable e discret en Miquel Sanç, notari, pro-
curador [en] lo present any de la ciutat de
Tortosa, en l’any Mil D e quatre. Al catàleg de
l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’E-
bre apareix entre els llibres d’obra de la ciutat
amb el número 18.35 Com que hi ha diversa
documentació inventariada amb aquest ma-
teix número, he optat per citar-lo com a Llibre
d’Obres Públiques, 18 (2n lligall).36 A l’apèn-
dix documental d’aquest treball publiquem, a
més, un parell de referències sobre aquesta

quer i, de fet, podríem estar davant d’un pa-
gès documentat a la ciutat durant les pri-
meres dècades del segle.31 A més, la seua
actuació en aquesta obra sembla que no va
ser gaire gloriosa, ja que és citat a la docu-
mentació a causa que havia agredit al cap de
dena Pere Balaguer, arran d’un desacord so-
bre el salari d’un treballador de la sèquia.
Tanmateix, cal no descartar completament la
possibilitat que aquest Joan Llopis menor si-
gui el pedrapiquer que apareix contínuament
vinculat a Queralt a la documentació lleidata-
na. És a dir, cal no descartar que sigui, se-
gons l’assenyada hipòtesi de Joan Yeguas,32

l’autor de la primera galeria del claustre del
convent de Sant Bartomeu de Bellpuig i de
l’hospital de Santa Maria de Montblanc.33 En
ambdós casos es tracta d’obres de regust
molt valencià i relacionables, sens dubte,
amb la manera del cercle de Pere Compte,34

en el qual Antoni Queralt va haver de tenir un
important pes específic.

31 Cfr., per exemple, AHCTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Llibre de Clavaria, 110 (1r lligall). f. 17v (1524).
32 J. YEGUAS, “Obres al convent...”, passim. El mateix autor fa una síntesi del que se sap sobre aquest mestre a
“Escultura al pla d’Urgell entre 1500 i 1640. Notes d’arquitectura”, dins Urtx, 19 (2006), p. 156-157.
33 Sobre aquest edifici cfr. A. CONEJO, “L’antic hospital de Santa Maria de Montblanc”, dins Locus Amoenus, 6
(2002-2003), p. 129-143.
34 Cfr. A. ZARAGOZÀ, ; “El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: Pere Compte...”;
Arquitectura gótica..., p. 161 ss. La Dra. E. Liaño ha observat la mateixa influència en algunes obres de la Seu de
Tarragona. Cfr. E. LIAÑO, “La catedral de Tarragona”, dins L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura, I. Catedrals, mo-
nestirs i altres edificis religiosos, 1, Barcelona, 2002, p. 346-355.
35 J. MASSIP, Inventari de l’Arxiu Històric de Tortosa (2 vol.), Tarragona, 1995, I, p. 662.
36 Cfr. les consideracions que faig sobre els llibres d’obra de la ciutat a J. VIDAL, Les obres de la ciutat..., I, p. 28-31.

Portada llibre d’obres
de la sèquia/referència
a Queralt al llibre
d’obres.
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sada per mestre Domingo Bernat, pesador de
les monedes, en presència de dits magnífichs
procuradors, mossèn Pere e Joan Jordà, e mi,
notari, restaria vers lo que ha rebut dit mos-
sèn Oliver CLV lliures, XV sous, VI. —— CLV
ll XV s VI.

||f. 3r

Rebudes ffetes37 per lo dit honorable en Mi-
quel Sanç, notari e procurador de la present
ciutat, lo present any de Mill e sinch-cents e
quatre, com a clavari e receptor de les pe-
cúnies avents respecte e proceÿdes e axí
mateix exegides per a la administració e fà-
brica de dita sèquia, les quals a rebudes per
mans de mestre Pere Johan, fuster, collidor
de aquelles.

Primo, digous, a XXV de giner 1504, posà en
rebuda lo dit honorable en Miquel Sans, nota-
ri e clavari sobre dit, que dita jornada rebé de
mestre Pere Johan, fuster, collidor sobre dit,
nou lliures, moneda barchinonesa corrent en
la present ciutat, per ell exhegides e rebudes
dels dits imposats, a raó de II sous per cascú,
juxta lo memorial li fonch donat de les perso-
nes contengudes en aquell en recompensa
de deenes. E per ço, renunciant, etcètera, li’n
fermà àpocha presents per testimonis lo ho-
norable en Loÿs Corder e en Miquel Merino,
texidor, ciutadans de la dita e present ciutat
de Tortosa. —— VIIII ll s.

Item, posà més en rebuda lo dit honorable en
Miquel Sans, notari e clavari sobre dit, que di-
luns, a V de febrer de dit any 1504, rebé del ve-
nerable clero de la seu de Tortosa, per mans
dels venerables mossèn Steve Vallobar, curat, e
mossèn Ffrancesch Vicent, preveres de dita
ciutat, sis lliures moneda barchinonesa corrent
en dita ciutat, e són en paga e prorata de
aquells XII ducats que dit venerable clero ha of-
ferts donar graciosament38 per a la fàbrica e ex-
periència de dita cèquia, e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpoca presents los honora-
bles39 micer Johan Vello e mossèn Johan Jor-
dà, ciutadans de Tortosa. —— VI ll s.

||f. 3v

Item, posà més en rebuda lo dit en Miquel
Sans, notari e clavari sobre dit, que dimecres,
a VII de dit mes de febrer de dit any, rebé del
venerable Capítol de la seu de dita ciutat, per
mans del venerable mossèn Ffrancesch Cor-
der, canonge e artiacha de Corbera, aquells
dotze ducats, valents XIIII lliures, VIII diners
moneda barchinonesa corrent en dita ciutat,

estructura que es conserven entre les anota-
cions dels llibres de clavaria de la ciutat.

Normes de transcripció

Tenint en compte que es tracta de documents
escrits en català, per transcriure’ls he tingut en
compte, bàsicament, les normes proposades
pel departament de paleografia i diplomàtica
de la Universitat de Barcelona. Aquests són
els punts bàsics que he observat:

1. La màxima fidelitat al text ha estat el criteri
bàsic de transcripció.

2. S’han seguit els criteris actuals de puntua-
ció, separació de paraules, ús de majúscu-
les i minúscules i accentuació.

3. S’ha regularitzat l’ús de la u i la v, de la i i
de la j.

4. S’ha normalitzat l’ús del guionet i de l’a-
pòstrof.

5. S’ha utilitzat el punt volat per tal de separar
les elisions que avui no tenen equivalència
gràfica.

6. S’ha utilitzat el claudàtor per indicar lletres
o paraules de lectura dubtosa o directa-
ment il·legibles que s’han interpretat, i tam-
bé en els casos en què no s’ha pogut resti-
tuir el text original. Llavors s’han posat
punts suspensius entre claudàtors.

Document 1

1504, gener � 1506, gener. Tortosa.

Llibre d’obres de la sèquia d’Aldover.

AHCTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Lli-
bre d’Obres Públiques, 18 (2n lligall).

||f. 1v

Primo, disapte, a XXVII de juliol de 1504,
posà en rebuda lo magnífich mossèn Ffran-
cesch Oliver, ciutadà, que dita jornada rebé
dels magnífichs procuradors de la present
ciutat aquelles CL lliures, moneda barchino-
nesa, foren manlevades dita jornada per los
dits magnífichs procuradors e persones ele-
tes per la fàbrica de la cèquia de l’honorable
micer Pere Giner, doctor en leys, per a obs e
fàbrica de dita cèquia. E més, de l’altra part,
rebé per mans de l’honorable en Joan Jordà,
VI lliures, VII sous, VI, les quals restaven en
lur poder de aquells diners tenia per dita ciu-
tat per causa de la necessitat de forments,
que és per tot CLVI lliures, VII sous, VI, de les
quals, deduÿts e levats XII sous manquaren
de dita quantitat per les minves com fos pe-

37 Segueix e, ratllat.
38 graciosament, interlineat.
39 Segueix en Johan Jordà, interlineat.
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but del dit venerable clero, per mans del dit
mossèn Ffrancesch Vicent, prevere, XXIIII
sous, los quals de voluntat sua havie donats a
mestre Ffrancesch Bruch en paga e prorata
de la fahena e [forat] de la cèquia. E per ço,
renunciant, etcètera, ne fermà àpoca pre-
sents per testimonis mossèn Joan Ycart e lo
honorable en Joan Bosch, mercader, ciuta-
dans de Tortosa. —— I ll IIII s.43

Item, dimarts, a XVIII del dit mes e any, lo dit
honorable en Miquel Sans, en dit nom, con-
fessa haver rebuts del dit mestre Pere Joan,
fuster, col·lector sobre dit, II lliures, IIII sous,
VI, de dita moneda, de les pecúnies per ell
exhigides del dit memorial dels dits II sous
imposats per dita ciutat. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpoca presents per testi-
monis mossèn Pere Rosselló, prevere e co-
mensal de la seu, e mossèn Joan Bonet, ciu-
tadà de Tortosa. —— II ll IIII s VI.

Item, disapte, a XXVIIII del dit mes e any, lo
dit en Miquel Sans, en dit nom, confessa ha-
ver rebuts del dit mestre Pere Joan, col·lec-
tor sobre dit, XX sous de dita moneda, de les
pecúnies per ell exhigides del dit memorial
dels dits II sous imposats per dita ciutat. E
per ço, renunciant, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis mossèn Joan Arbonès,
prevere, e en Joan Bosch, mercader, de Tor-
tosa. —— I ll s.

Item, digous, a XVIII de juliol de dit any, posà
més en rebuda lo dit honorable receptor e cla-
vari I lliura, de una part, que dix mestre Ffran-
cesch Bruch són XV jorns rebé per mans del
dit mestre Pere Joan, fuster, dels diners de dit
memorial; e de altra part, I lliures, VIII sous
que, axí mateix, dix són X jorns rebé per
mans del magnífich en Gonzalo Garidell, pro-
curador en cap, les quals lo dit mossèn pro-
curador rebé de dit clavari aprés les hagué
bestretes de les restes donades a rebre per lo
dit Pere Joan dels II sous propasada; e de al-
tra part, XVIIII sous exhigits fins en dita jorna-
da ensemps ab les dites II lliures, VIII sous del
dit mossèn procurador, que és per tot IIII lliu-
res, VII sous. —— IIII ll VII s.

||f. 4v

Item, diluns, a XXVIIII de juliol de dit any, lo dit
honorable receptor e clavari posà en rebuda
aquelles XII lliures de dita moneda que dit
jorn rebé del magnífich mossèn Ffrancesch
Oliver, receptor de la ciutat, de aquelles pecú-
nies que lo dit mossèn Oliver té de la dita ciu-

les quals lo dit venerable Capítol havie gra-
ciosament offertes donar per a la fàbrica e
experiència de dita cèquia. E per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà al dit venerable
Capítol presents per testimonis mossèn
Guillem Guerau, comensal, e mossèn Nicho-
lau Barberà, preveres de dita seu. —— XIIII
ll VIII s.40

Item, posà en rebuda lo dit honorable recep-
tor e clavari que diumenge, a XI dels dits mes
e any, rebé del dit mestre Pere Joan, fuster e
col·lector predit, sis lliures de dita moneda, de
les pecúnies per ell exhigides del memorial de
II sous imposats per dita ciutat a d’algunes
persones en reconpensa de les deenes. E per
ço, renunciant, etcètera, li’n fermà àpocha
presents per testimonis en Joan Ferrer, laura-
dor, e Ffrancesch Bruch, torner, de Tortosa.
—— VI ll s.

Item, diumenge, a XVIII de febrer de dit any,
posà més en rebuda dit honorable clavari,
XXXX sous rebé del dit mestre Pere Joan,
fuster e collidor sobre dit, de les pecúnies per
ell exhigides del dit memorial, e per ço, re-
nunciant, etcètera, li’n fermà àpoca presents
per testimonis Jachme Camps e Miquel Car-
lar, lauradors de Tortosa. —— II ll s.

Item, posà més41 lo dit honorable clavari en
receptor en rebuda, que diumenge, a tres de
mars de dit any, rebé del dit mestre Pere
Joan, collidor de dites pecúnies, I lliura, XII
sous per ell exhigides de dit memorial. E per
ço, renunciant, etcètera, li’n fermà àpoca pre-
sents per testimonis lo honorable en Joan
Bosch, mercader, e Miquel Merino, texidor, de
Tortosa. —— I ll XII s.

Item, diluns, a XXVIIII de abril de dit any, lo
dit honorable mossèn Miquel Sans, notari,
en lo nom predit, rebé del dit honorable cle-
ro, per mans del dit venerable mossèn Ste-
ve Vallobar, prevere e curat de dita seu, III
lliures, XVIIII sous, e són en paga e prorata
de aquells XII ducats que dit venerable cle-
ro a oferts donar graciosament per a la fà-
brica de dita cèquia. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per tes-
timonis los honorables en Joan Bosch y
mossèn Ramon Jordà, ciutadans de Torto-
sa. —— III ll XVIIII s.42

||f. 4r

Item, diluns, a III de juny de dit any, lo dit en
Miquel Sans, en dit [nom], confessa haver re-

40 En el marge esquerre: Capítol.
41 Segueix [en data], ratllat.
42 En el marge esquerre: clero.
43 En el marge esquerre: clero.
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leys, e en Joan Ferrer, laurador, de Tortosa.
—— XXIIII ll s.

Item, divendres, a XXX de dit mes e any, lo dit
honorable clavari posà en rebuda aquelles
XXIIII lliures de dita moneda que dita jornada
rebé del dit mossèn Oliver de les pecúnies té
de dita ciutat per a obs e fàbrica de dita cè-
quia, que foren manlevades del dit honorable
micer Pere Giner. E per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpoca presents per testimonis
en Ffrancesch Girart e Miquel Merino, ver-
guers, de Tortosa. —— XXIIII ll s.

Item, divendres, a sis de setembre de dit any,
lo dit honorable clavari posà en rebuda aque-
lles XV lliures de dita moneda que dita jorna-
da rebé del dit mossèn Oliver de les pecúnies
té de dita ciutat per a obs e fàbrica de dita cè-
quia, que foren manlevades del dit honorable
micer Pere Giner, e per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpoca presents per testimo-
nis46 en Ffrancesch Girart e Miquel Merino,
verguers, de Tortosa. —— XV ll s.

Item, dijous, a XII de dit mes e any, lo dit ho-
norable clavari posà en rebuda aquelles XX
lliures de dita moneda que dita jornada rebé
del dit mossèn Oliver de les dites pecúnies
manlevades per a obs de dita cèquia. E per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca pre-
sents per testimonis lo honorable en Joan
Bosch, mercader, e en Joan Ferrer, laurador,
de Tortosa. —— XX ll s.

Item, divendres, a XX de dit mes, lo dit honora-
ble clavari posà en rebuda aquells XXX sous
que disapte, a XII de juliol pasat, 1504, de or-
dinació dels dits magnífichs dos procuradors, e
de voluntat sua, mossèn Ffrancesch Vicent,
prevere, per la dita raó, havie donats a l’hono-
rable en Joan Bosch, mercader, administrador
dels fets e negocis de dita cèquia en prorata de
lurs treballs. E per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpoca presents per testimonis mossèn
Berthomeu Montornès e en Perot Breçó, mer-
cader, de Tortosa. —— I ll X s.47

||f. 5v

Item, dijous, a XXXI de octubre de dit any, lo dit
honorable clavari posà en rebuda aquells XII
sous rebé d’en Joan Lopis, que dimecres, a XIIII
de agost de dit any, de ordinació dels magnífichs
dos procuradors e persones de la cèquia, havia
donats a la dona d’en Pere Balaguer, cap de de-
ena, per algun socors del dan a ell fet per dit Lo-
pis sobre fors de dita cèquia. —— ll XII s.

tat per obs e fàbrica de la cèquia,44 que foren
manlevades de l’honorable micer Pere Giner.
E per ço, renunciant, etcètera, li’n fermà àpo-
ca presents per testimonis lo discret en Joan
Pallarès, notari, e en Pere Vinader, laurador,
de Tortosa. —— XII ll s.45

Item, divendres, a II de agost de dit any 1504,
lo dit honorable receptor e clavari posà en re-
buda aquelles XII lliures de dita moneda que
dit jorn rebé del dit magnífich mossèn Ffran-
cesch Oliver, receptor de la ciutat, de aque-
lles pecúnies que lo dit mossèn Oliver té de
la dita ciutat per a obs e fàbrica de la dita cè-
quia, que foren manlevades de l’honorable
micer Pere Giner. E per ço, renunciant, etcè-
tera, li’n fermà àpocha presents per testimo-
nis los honorables en Miquel Prats e [Antoni]
Gomar, mercaders, ciutadans de Tortosa.
—— XII ll s.

Item, divendres, a VIIII de dit mes e any, lo dit
honorable receptor posà en rebuda aquelles
XXIIII lliures de dita moneda que dit jorn rebé
del dit magnífich mossèn Ffrancesch Oliver,
receptor de dita ciutat, de aquelles pecúnies
que dit mossèn Oliver té de aquella per a obs
e fàbrica de dita cèquia, que foren manleva-
des del dit honorable micer Pere Giner. E per
ço, renunciant, etcètera, li’n fermà àpocha
presents per testimonis los honorables en
Pere Cerdà, mercader, e en Bernat Tarascó,
patró de leny, de Tortosa. —— XXIIII ll s.

Item, disapte, a XVII de dit mes e any, lo dit
honorable receptor posà en rebuda aquelles
XXIIII lliures de dita moneda que dita jornada
rebé del dit mossèn Ffrancesch Oliver, recep-
tor de dita ciutat, de aquelles pecúnies que dit
mossèn Oliver té de aquelles per a obs e fà-
brica de dita cèquia, que foren manlevades
del dit honorable micer Pere Giner. E per ço,
renunciant, etcètera, ne fermà àpoca pre-
sents per testimonis mossèn Loÿs Corder e
micer Pere Forcadell, ciutadans de Tortosa.
—— XXIIII ll s.

||f. 5r

Item, dimecres, a XXI del dit mes e any, lo dit
honorable receptor posà en rebuda aquelles
XXIIII lliures de dita moneda que dita jorna-
da rebé de dit mossèn Ffrancesch Oliver,
[que] té de dita ciutat per a obs e fàbrica de
dita cèquia, que foren manlevades del dit ho-
norable micer Pere Giner. E per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpoca presents per
testimonis mossèn Pere Sans, [studiant] en

44 Segueix que, ratllat.
45 En el marge esquerre: Oliver.
46 Segueix mossèn, ratllat.
47 En el marge esquerre: clero.



136

Curto, de dites pecúnies, VI lliures, VII sous,
VI, e són per lo cost de LI pals de ferre, a raó
de II sous VI pals, d’ell foren comprades per
obs de dita cèquia. E per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimonis
lo honorable en Antoni Albiach, mercader, e lo
dit Ffrancesch Girart. —— VI ll VII s VI.

Item, dit jorn lo dit Joan Ferrer confessa haver
rebudes dels dits magnífichs dos procura-
dors, per mans del dit mossèn Curto, de dites
pecúnies, II lliures, XVIIII sous, e són per
XXXVIIII hòmens, ab dos majorals, tenguts dit
jorn a la dita cèquia. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà [àpoca] presents per tes-
timonis lo discret en Loís Palau, scrivent,
menor, e lo dit Ffrancesch Girart. —— II ll
XVIIII s

Item, diluns, a XXV de dit mes, mestre Ra-
mon Capdepons, menescal, confessa haver
rebut de dits magnífichs dos procuradors,
per mans del dit mossèn Curto, II lliures, XI
sous, V, e són per quatre peces noves havie
fetes al corroner per a obs del forat de dita
cèquia, e aserar e luciar aquells. E per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpoca, etcètera,
presents per testimonis lo discret en Ffran-
cesch Palau, notari, e lo dit Ffrancesch Gi-
rart. —— II ll XI s V.

||f. 7v

Item, dit jorn lo dit Joan Ferrer confessa haver
rebuda dels dits magnífichs dos procuradors,
per mans del dit mossèn Curto, de dites pe-
cúnies, I lliura, XVI sous, X, com a compliment
de III lliures, VI sous, X que pujaven XXXVIIII
hòmens e una dona, ab III majorals, tenguts
dit jorn a la cèquia; hagués rebuts dit Ferrer
de mestre Joan Uguet XXX [sous]. E per ço,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis mestre Domingo Bernat,
argenter, e Miquel Merino, verguer. —— I ll
XVI s X.

Item, dimarts, a XXVI de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut dels dits magní-
fichs dos procuradors, per mans del dit mos-
sèn Curto, de dites pecúnies, III liures, VI
sous, X, per XXXVIIII hòmens e una dona, ab
III majorals, tenguts dit jorn a dita cèquia. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca
presents per testimonis mossèn Miquel Dez-
prats e lo dit Ffrancesch Girart. Com aqí ne

Item, posà en rebuda lo dit honorable clavari
aquelles cent lliures, moneda barchinonesa,
que en lo mes de setembre prop passat foren
per dita ciutat manlevades, per a obs e mes-
ter de dita cèquia, de la sua claveria, com a
curadora de sos fills; de les quals, deduïts
XXIIII sous, se retengué per lo salari del con-
tracte, rebé dit clavari LXXXXVIII lliures, XVI
sous. —— LXXXXVIII ll XVI s.

||f. 6v

Ací desús se mostrarà la distribució feta de
aquelles cinquanta lliures, moneda barchino-
nesa, que per los magnífichs mossèn Gonza-
lo Garidell e mossèn Joan Giner, dos dels48

procuradors de la present ciutat, havents po-
der de les persones eletes per lo exercici de
la cèquia, foren manlevades del magnífich en
Steve Curto, ciutadà, per a obs de dita cè-
quia,49 les quals los dits magnífichs dos pro-
curadors distribuïren e pagaren per mans50

del51 dit52 magnífich en Steve Curto,53 en la
manera següent:54 —— L ll s.

||f. 7r

Primo, dijous, a XXI de noembre, 1504, en
Joan Ferrer, majoral de dita cèquia, confessa
haver reebudes dels dits magnífichs dos pro-
curadors, per mans del dit mossèn Steve Cur-
to, de les dites L lliures d’ell manlevades, II
lliures, XI sous, VI, e són per los jornals de
XXX hòmens e huna dona, ab la demesia de
dos majorals tenguts a la cèquia dit jorn. E per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca pre-
sents per testimonis Ffrancesch Girart e Mi-
quel Merino, verguers, de Tortosa. —— II ll XI
s VI.

Item, divendres, a XXII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer, en dit nom, confessa haver rebut dels
dits magnífichs dos procuradors, per mans
del dit mossèn Curto, de dites pecúnies, III
lliures, II sous, VIII, e són per dita raó, per
XXXVII hòmens, ab la demesia de tres majo-
rals tenguts dit jorn a la cèquia. E per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpoca presents
per testimonis los dits Girart e Merino, ver-
guers. —— III ll II s VIII.

Item, disapte, a XXIII del dit mes, lo honorable
en Pere Forcadell, mercader de dita ciutat,
confessa haver rebudes dels dits magnífichs
dos procuradors, per mans del dit mossèn

48 dos dels, interlineat.
49 Segueix en la manera següent, ratllat.
50 mans, interlineat.
51 s, rascada.
52 s, rascada.
53 en Steve Curto, interlineat.
54 Des de los dits magnífichs dos procuradors... el text està sobre escrit i modificat diverses vegades.
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quia. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpoca presents per testimonis los honorables
en Pere Albiach, mercader, e Joan Vespin,
apotecari, de Tortosa. —— IIII ll VII s VIII.

Item, dimarts, a III de deembre de dit any
1504, lo dit Joan Ferrer confessa haver rebut
dels dits magnífichs dos procuradors, per
mans del dit mossèn Curto, lliures, XVII sous,
per X hòmens ab un majoral tenguts dit jorn a
la dita cèquia. E per ço, renunciant, etcètera,
fermà àpocha presents per testimonis los ho-
norables en Arnau Steve e en Antoni Canyi-
çar, mercaders, de Tortosa. —— ll XVII s.

Item, dimecres, a IIII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebuts dels dits magní-
fichs procuradors, per mans del dit mossèn
Curto, III lliures, VII sous, VIII per XXXX hò-
mens e III majorals tenguts dit jorn a la dita
cèquia. E per ço, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis en Joan
Peris, saboner, e Miquel Merino, altre verguer.
—— III ll VII s VIII.

||f. 8v

Item, dijous, a V de dit mes, lo dit Joan Ferrer
confessa haver rebut dels dits dos procura-
dorts, per mans del dit mossèn Curto, II lliu-
res, XVII sous, VIII, per XXXIIII hòmens, ab III
majorals, tenguts dit jorn a la dita cèquia. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis en Jacme Calbet e
Miquel Merino, verguer. —— II ll XVII s VIII.

Item, diluns, a VIIII de dit mes, lo dit Joan Fe-
rrer confessa haver rebut dels dits magnífichs
dos procuradors, per mans del dit mossèn
Curto, II lliures, XIII sous, IIII a compliment de
XXXV hòmens, ab III majorals, tenguts a la
dita cèquia, y, en cars, a compliment de les di-
tes L lliures manlevades del dit mossèn Cur-
to. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis los dits Ffran-
cesch Girart e Miquel Merino, verguers de dita
ciutat. —— II ll XIII s IIII.

||f. 9v

Ací dejús se mostrarà la distribució faedora
de aquelles L lliures que vuy, divendres, a VIII
de agost 1505, foren per los magnífichs mos-
sèn Steve Curto, mossèn Loís Corder e mos-
sèn Pere Forcadell, procuradors dit any de
dita ciutat, manlevades del magnífich en Gui-
llem Ramon Jordà, ciutadà, en virtut del po-
der a ells donat per les honorables persones
de la cèquia, per obs de aquella eletes, de
les quals lo dit mossèn Steve Curto, de vo-

sia feta fe de dita confessió de dit Ferrer per
lo discret en Ffrancesch Palau, notari, dita jor-
nada. —— III ll VI s X.

Item, dimecres, a XXVII de dit mes, lo dit
Joan Ferrer confessa haver rebuts dels dits
magnífichs dos procuradors, per mans del dit
mossèn Curto, de dites pecúnies, IIII lliures,
III sous, VI per XXXXVIIII hòmens e una
dona, ab III majorals, tenguts dit jorn a dita
cèquia. E per ço, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpoca presents per testimonis mossèn
Joan Bonet e lo dit Ffrancesch Girart. —— IIII
ll III s VI.

Item, dit jorn los dits magnífichs dos procura-
dors donaren e pagaren a mi, Jerònim55 Si-
meó Ferrús, notari, de dites pecúnies, per
mans del dit mossèn Curto, de una part XX
sous, per lo salari del contracte de aquelles
CL lliures foren manlevades, per obs de dita
cèquia, de l’honorable micer Pere Giner, juris-
te; e de altra part altres XX sous per lo salari
del contracte de les damunt dites L lliures
manlevades del dit mossèn Curto per obs de
dita cèquia; que són, per tot, XXXX sous, com
axí fos stat fos stat concordat per los dits
magnífichs dos procuradors ab mi, dit notari,
feta gràcia del restant. —— II ll s.

||f. 8r

Item, dijous, a XXVIII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut dels dits magní-
fichs dos procuradors, per mans del dit mos-
sèn Curto, de dites pecúnies, III lliures, XI
sous e X, per XXXXII hòmens e una dona e
III majorals tenguts dit jorn a la dita cèquia. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis los dits Ffran-
cesch Girart e Miquel Merino, verguers. ——
III ll XI s X.

Item, divendres, a XXVIIII del dit mes, mestre
Miquel Scolà, sparter, confessa haver rebut
dels dits magnífichs dos procuradors, per
mans del dit mossèn Curto, de dites pecú-
nies, III lliures, V sous, VII, e són per lo cost
de cabaços havien donats per obs de dita cè-
quia, segons lur compte donat, qui stà en cu-
bertes del present libre. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpoca presents per testi-
monis los dits Ffrancesch56 Girart e Miquel
Merino, verguers. —— III ll V s VII.

Item, dit jorn, lo dit Joan Ferrer confessa ha-
ver rebut dels dits magnífichs dos procura-
dors, per mans del dit mossèn Curto, de dites
pecúnies, IIII lliures, VII sous, VIII, per LII hò-
mens e III majorals tenguts dit jorn a dita cè-

55 Segueix Ferrús, ratllat.
56 Segueix [Segarra], ratllat.
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sous, e són per los jornals de XVIIII hòmens,
ab la sua demesia, tenguts dit jorn a dita cè-
quia. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
[àpoca] presents per testimonis en Ffran-
cesch Girart e Miquel Merino, verguers. —— I
ll XII s.

||f. 10v

Item, divendres, a XXII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit mossèn
Curto I lliura, VIII sous, VIII, e són per los jor-
nals de XVII hòmens, ab la demesia d’ell com
a majoral, feren faena dit jorn a dita cèquia. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca
presents per testimonsi Ffrancesch Girart e
Miquel Merino, verguers. —— I ll VIII s VIII.

Item, diumenge, a XXIIII de dit mes, lo dit
Joan Ferrer confessa haver rebut del dit mos-
sèn Curto I lliura, VIIII sous, e són per los jor-
nals de XVII hòmens, ab la demesia d’ell y
d’en Guillem Calbo, majorals, que ahir disap-
te, a XXIII, feren faena a la cèquia. E per ço,
renunciant, etcètera, ne fermà àpoca pre-
sents per testimonis lo honorable en Perot
Castell, ciutadà, e en Antoni Amella, laurador,
de Tortosa. —— I ll VIIII s.

Item, diluns, a XXV de dit, lo dit Ferrer con-
fessa haver rebut del dit mossèn Curto I lliura,
XII sous, IIII, e són per los jornals de 19 hò-
mens, anb la demesia de dos majorals, ten-
guts dit jorn a la dita cèquia. E per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpoca presents per
testimonis lo discret en Pere Ros, notari, e
mestre Ffrancesch Serra, ferrer, de Tortosa,
ciutadans. —— I ll XII s IIII.

Item, dimarts, a XXVI de dit mes, lo dit Ferrer
confessa haver rebut del dit mossèn Curto I
lliura, VIIII sous, e són per los jornals de XVII
hòmens, ab la demesia de dos majorals, ten-
guts dit jorn a la cèquia. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà [àpoca] presents per testi-
monis mestre Miquel Scolà, sparter, e Ffran-
cesch Girart, verguer. —— I ll VIIII s.

Item, dit jorn, lo dit mestre Miquel Scolà, spar-
ter, confessa haver rebut del dit mossèn Cur-
to, de ordinació de mossèn Ffrancesh Oliver,
altre dels qui tenen càrrech de les coses de
dita cèquia, qui present [era], de una part VI
sous per lo cost de dues dotzenes [de] caba-
ços d’espart; dix lo dit Ferrer, qui present era,
havie preses d’ell la darrera vegada feren
faena en dita cèquia en l’any passat, e ara,
novament, tornant a dita faena, VI dotzenes,
valents XVIII sous; que per tot feya I lliura, IIII

luntat e consentiment dels dits lurs conprocu-
radors, fonch receptor e féu los pagaments
de aquelles en la forma e manera següent:
—— L ll s.
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Primo, dijous, a XIIII de agost 1505, en Joan
Ferrer, laurador, majoral de la faena de la cè-
quia, en dit nom, confessa haver rebut del
magnífich en Steve Curto, receptor de les di-
tes L lliures manlevades per obs de dita cè-
quia del dit Guillem Ramon Jordà, II lliures,
XVIIII sous, IIII, e foren per57 los jornals de
aquells XXXV hòmens ab ell, com a dit majo-
ral, feren fahena a dita cèquia, per tres jorns,
comensant dijous, a VII de dit mes; diven-
dres, a VIII de dit; e disapte, a VIIII del mateix
mes, a raó de I sou, VIII lo dia per home y ell
4 diners més.58 E per ço, renunciant, etcète-
ra, ne fermà àpoca presents per testimonis
los discrets en Bernat Xies, notari, e Loís Pa-
lau menor, scrivent, de Tortosa. —— II ll
XVIIII s IIII.

Item, dit jorn, lo dit Joan Ferrer confessa ha-
ver rebut del dit mossèn Steve Curto, receptor
de dites pecúnies, V lliures, IIII sous, VIII, e fo-
ren per los jornals de LXII hòmens, ab ell com
a majoral, tenguts per quatre dies a dita cè-
quia, ço és, diluns propassat, a XI de dit mes
de agost; dimarts, a XII de dit; dimecres, a XIII
de dit; dijous, a XIIII de dit mes. E per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpoca presents
per testimonis los dits en Bernat Xies, notari,
e Loís Palau, scrivent, de Tortosa. —— V ll IIII
s VIII.

Item, dimecres, a XX de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit mossèn
Curto, de una part, I lliura, X sous, IIII, e foren
per los jornals de XVIII hòmens, e d’ell com a
majoral, tenguts disapte, a XVI de dit mes, a
la cèquia. E de altra part, IIII lliures, VII sous,
VIII per los jornals de LII hòmens, ab dit ma-
joral, tenguts a dita cèquia tres jorns, ço és,
diluns, a XVIII de dit mes; dimarts, a XVIIII, e
de dit jorn de dimecres, a XX de dit mes. E de
altra part, I lliura, I sous en part de paga dels
treballs de Alí [Xuntado] e Papazeyt, que fan
faena en dita cèquia. Que suma per tot VII lliu-
res, II sous. E per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpoca presents per testimonis lo hono-
rable en Pere Cerdà, mercader, e mestre Vi-
cent Ferrer, sastre, ciutadans de Tortosa. ——
VII ll II s.

Item, dijous, a XXI de dit, lo dit Ferrer confes-
sa haver rebut del dit mossèn Curto I liura, XII

57 Segueix aquells, ratllat.
58 a raó de I sou, VIII lo dia per home y ell 4 diners més, interlineat.
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mens, ab la dita demesia de dits majorals,
tenguts dit jorn a dita cèquia. E per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpoca presents per
testimonis mossèn Simó Gomis, prevere, e en
Loís Palau, notari. —— I ll IIII s IIII.

Item, dijous, a IIII de dit mes, lo dit Ferrer
confessa haver rebut del dit mossèn Curto
XVIIII sous, IIII, e són per los jornals de XI
hòmens, ab la dita demesia de dits majorals,
tenguts dit jorn a dita sèquia; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpoca presents
per testimonis lo60 honorable en Pere Cerdà,
mercader, e Jerònim Solà, scuder de mos-
sèn Oliver. —— ll XVIIII s 4.

Item, dit jorn, mestre Gabriel Serralta, ferrer,
confessa haver rebut del dit mossèn Curto I
lliura, VI sous, e són per lo aserar e luciar cer-
ta ferramenta per obs de dita cèquia, segons
lo compte donat per aquell e vist per los dits
mossèn Oliver e Jordà. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpoca presents per testi-
monis en Guillem Gil, laurador, e Loís Palau
menor, scrivent, de Tortosa. —— I ll VI s.

||f. 11v

Item, dimecres, a X de dit mes, lo dit Joan Fe-
rrer confessa haver rebut del dit mossèn Cur-
to, de una part, I lliura, IIII per lo cost de dos
mànechs foren mesos en dues exades de dita
ciutat per a lavorar en lo dit forat; e de altra
part per oli e cotó se despengueren en cre-
mar fent la faena en dit forat per los moros, IIII
sous, IIII; que per tot [suma] V sous, VIII di-
ners. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpoca presents per testimonis lo honorable
en Loís Fulleda, mercader, e Nadal Merino,61

teixidor, de Tortosa. —— ll V s VIII.

Item, dijous, a XI de dit mes, Alí [Xuntado] e
Omat Papazeyt, moros de Miravet, confessa-
ren haver rebut de dit mossèn Steve Curto
LXXVI sous restants a ells a pagar62 de
aquells C sous pujaven63 dues mesades, ço
és, una per cascú d’ells, a raó de L sous lo
mes, comensant a XI de agost propasat, e fi-
niren a deu del mes de setembre, dins lo qual
temps feren faena en lo forat de dita cèquia,
com la resta a compliment aguessen rebuda
per mans de Joan Ferrer64. E per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpoca presents per
testimonis en Ramon Bertran, botiguer, de
Tortosa, e Omat Bernadella, pagès moro de
dit loch de Miravet. —— III ll XVI s.

sous. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpoca presents per testimonis lo honorable
en Gaspar Maella e Ffrancesch Girart. —— I
ll IIII s.

Item, dimecres, a XXVII de dit mes, lo dit Fe-
rrer confessa haver rebut del dit mossèn Cur-
to, de dites pecúnies, I lliura, V sous, VIII, e
són per los jornals de XV hòmens, ab la de-
masia de dits dos majorals, tenguts dit jorn a
dita cèquia. E per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpoca presents per testimonis los dits
Ffrancesch Girart e Miquel Merino, verguers,
de Tortosa. —— I ll V s VIII.

||f. 11r

Item, divendres, a XXVIIII de dit mes, lo dit
Joan Ferrer confessa haver rebut de dit mos-
sèn Curto I lliura, XII sous, VIII, e són per los
jornals de XVIIII hòmens, ab la demesia de59

tres majorals, tenguts dit jorn a dita cèquia. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca
presents per testimonis en Loís Gil, mercader,
e en Joan Ortís, [habitant] en Tortosa. —— I ll
XII s VIII.

Item, disapte, a XXX de dit mes, lo dit Ferrer
confessa haver rebut del dit mossèn Curto I
lliura, XII sous, VIII, e són per los jornals de
altres XVIIII hòmens, ab la demesia de dits
majorals, tenguts dit jorn a la dita cèquia,
presents per testimonis Ffrancesch Girart,
verguer, e Pere Monbrú, corredor. —— I ll XII
s VIII.

Item, diluns, lo primer de setembre de dit any,
lo dit Ferrer confessa haver rebut del dit mos-
sèn Curto I lliura, VIIII sous, IIII, e són per los
jornals de XVII hòmens, ab la demesia de dits
III majorals, tenguts dit jorn a la dita cèquia. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca
presents per testimonis Ffrancesch Girart e
Miquel Merino, verguers. —— I ll VIIII s IIII.

Item, dimarts, a II de dit mes, lo dit Ferrer con-
fessa haver rebut del dit mosèn Curto XVIIII
sous, IIII, e són per los jornals de XI hòmens,
ab la demesia de dits III majorals, tenguts dit
jorn a dita cèquia. E per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpoca presents per testimonis
los dits Girart e Merino. —— ll XVIIII s IIII.

Item, dimecres, a III de dit mes, lo dit Ferrer
confessa haver rebut del dit mossèn Curto I
lliura, IIII sous, IIII per los jornals de XIIII hò-

59 Segueix III, ratllat.
60 Segueix s, ratllada.
61 Segueix verguer, ratllat.
62 restants a ells a pagar, interlineat. Abans e foren a compliment, ratllat.
63 Segueix los, ratllat.
64 com la resta a compliment aguessen rebuda per mans de Joan Ferrer, interlineat.
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del riu e altres aygües se era descarnada. E
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca
presents per testimonis [Bernat] Castellar, es-
parter, e Miquel Merino, verguer de Tortosa.
—— ll X s.

Item, dimecres, a XVIIII de dit [mes], mestre
Miquel Scolà, sparter, confessa haver revut
del dit mossèn Curto I lliura, VIIII sous, VI, e
són per lo cost de 9 dotzenes y mija de caba-
ços d’espart que en Joan Ferrer, laurador e
majoral de la cèquia prengué de lur casa per
a obs e mester de dita cèquia, que per tot són
los XXVIIII sous, VI. E per ço, renunciant, et-
cètera, ne fermà àpoca presents per testimo-
nis en Pere de Res, librater, e Ffrancesch Gi-
rart, verguer, de Tortosa. —— I ll VIIII s VI.

Item, dijous, a XXVII de dit mes, mestre Gui-
llem Lombart e mestre Jerònim Giraut, pedra-
piquers, confessaren haver rebut del dit mos-
sèn Curto, ço és, lo dit Lombart VIII sous, per
dos dies, e lo dit Giraut XII sous, per tres dies,
havien fet faena en tornar lo branchal de la por-
ta de dita cèquia, que per tot és XX sous. E per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpoca pre-
sents per testimonis Ffrancesch Girart e Mi-
quel Merino, verguers, de Tortosa. —— I ll s.

Item, dit jorn, mestre Antoni Vinader, obrer de
vila, confessa haver rebut del dit mossèn Cur-
to I lliura, X sous per reducció feta per mos-
sèn Joan Jordà, administrador de la cèquia, e
són per fusta, jornals d’ell e dels ajudants e
bèstia en tornar a fer lo pont sobre la dita cè-
quia, qui travessa lo camí de Sent Bernabeu.
E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà [àpo-
ca] presents per testimonis los dits Ffran-
cesch Girart e Miquel Merino, verguers. —— I
ll X s.

||f. 12v

Item, diluns, al primer de deembre, any sobre
dit en Andreu Timoneda, menor de dies, lau-
rador, confessa haver rebut del mossèn Cur-
to, per deliberació del dit mossèn Joan Jordà,
VII sous, e foren per dos cafiços de cals havie
venuda per obs66 de tornar lo lindar de la cè-
quia, que la crescuda de l’aygua havie desfet.
E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
ca presents per testimonis mestre [Bernat]
Castellar, sparter, e Ffrancesch Girart, ver-
guer, de Tortosa. —— ll VII s.

Item, dijous, a XVIII de dit [mes], lo honorable
en Antoni Miquel Barbarosa, mercader de dita
ciutat, confessa haver rebut del dit mossèn
Curto, de ordinació del dit mossèn Joan Jor-
dà, qui present era, V sous, VI per lo cost de

Item, dit jorn, Fomat Cahecí, calafat moro, de
la present moreria de dita ciutat, confessa ha-
ver rebut del dit mossèn Curto II sous per los
treballs de calafatar la porta novament posa-
da en dita cèquia. E per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpoca presents per testimonis
Ffrancesch Girart e Fomat Gaceni, laurador
moro de dita moreria; rebé aquelles de ordi-
nació del dit mossèn Ffrancesch Oliver, qui
present era. —— ll II s.

Item, divendres, a XII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit mossèn
Curto, de una part, II sous per la demesia de
IIII diners ultra los XX diners per jornal rebe-
ren tres majorals per dos jorns, ço és, diven-
dres, a V de dit, e disapte pasat, a VI; e I sous,
VIII per un jornal de hun moro apellat Omat
Bernadella, que ajudà als dits [Xontado] e Pa-
pazeyt, e I sou, IIII per altres dies, dos per la
demesia de dos majorals; que per tot [suma]
V sous, dels quals, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis Pere
Pinyol, laurador, e Loís Palau, scrivent, menor
de dies. —— ll s.

Item, dimarts, a XVI de dit mes, en Jacme Sto-
pinyà confessa haver rebut del dit mossèn Cur-
to II sous, e foren per los treballs de pujar les
portes de la cèquia al forat de aquella ab lur
barcha. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpoca presents per testimonis mossèn Miquel
Prats e mossèn Antoni Boteller. —— ll II s.65

||f. 12r

Item, dimarts, a 30 de setembre, sobre, lo dit
Joan Ferrer confessa haver rebut del dit mos-
sèn Curto XI sous, e són per la demesia de ell
e dos altres majorals, a raó de IIII diners dia
ultra los XX diners de lurs jornals, per XI jorns
havien fets a dita cèquia. E per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpoca presents per testi-
monis Ffrancesch Girart e Miquel Merino, ver-
guers. —— ll XI s.

Item, diluns, a 6 de octubre, donà e pagà lo dit
mossèn Steve Curto a mi, Jerònim Simeon
Ferrús, notari, XX sous, de les pecúnies de
dita maneluta, e foren per lo salari del con-
tracte per mi rebut de la dita manleuta de
dites L lliures manlevades per obs de dita
cèquia. —— I ll s.

Item, diluns, a XVII de noembre, mestre Anto-
ni Vinader e mestre Guillem Lombart confes-
saren haver rebut del dit mossèn Steve Curto,
de ordinació de mossèn Joan Jordà, qui pre-
sent era, X sous per los treballs de adobar la
porta e lindars de la cèquia que per l’ayguada

65 En el marge esquerre: o.
66 Segueix del, ratllat.
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Item, dimarts, a XVI del dit mes e any, donà
e pagà lo dit honorable clavari, a·n Pere de
Res, librater, per los treballs de mans e cost
del pregamí per fer lo present libre, I sou, VI.
—— ll I s VI.

||f. 17v

Item, digous, a XXV del dit mes e any, donà e
pagà a mestre Vicent Ferrer, sastre, III sous
per lo cost e preu de les sardines arengades
comprà a la gent que anà a fer fahena, lo dit
dia del gloriós Sanct Vicent, a la dita cèquia.
—— ll III s.

Item, divendres, a XXVI del dit mes e any,
mestre Antoni Vinader confessa haver rebut
del dit honorable clavari XVI sous, e són per
lo salari e traballs de quatre dies, a raó de IIII
sous dieta, havie vagat ab lo dit mestre Pere
Negre en lo livellar de dita cèquia, dels quals,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis lo discret en Bernat Xies,
notari e·n Miquel Merino, texidor, ciutadans de
Tortosa. —— ll XVI s.

Item, dimarts, a XXX del dit mes e any, mes-
tre Antoni Queralt, pedrapiquer, confessa ha-
ver rebut de dit honorable clavari II lliures,
VIII sous, e són en remuneració de diversos
treballs havie haguts e sostenguts en una e
dues vegades havie livellat e mirat lo camí e
via de dita cèquia, del qual restave content,
de les quals, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis Ffrancesc
Girart e Miquel Merino, verguers, de Tortosa.
—— II ll VIII s.

Item, disapte, a III de febrer e any predit 1504,
mestre Luch, àlies Ramon Colom, palafanguer,
qui porta lo magisteri de la fàbrica e experièn-
cia de dita ciutat, confessa haver rebut del dit
honorable clavari IIII lliures VI sous en la ma-
nera següent: ço és, per ell a·n Gabriel Serral-
ta, ferrer, XVIII sous; a mossèn Montornès, I
lliura, IIII sous,70 e ell, dit mestre Luch, I lliura,
IIII sous; al dit mossèn Montornès, XX sous, les
quals dites IIII lliures, VI sous lo dit mestre Luch
havie de haver fins en dita jornada en paga de
lurs dietes e ajudants. E per ço, renunciant, et-
cètera, ne fermà àpocha presents per testimo-
nis Ffrancesch Girart e Miquel Merino, ver-
guers de Tortosa. —— IIII ll VI s.

Item, dimarts, a VI del dit mes e any, lo hono-
rable mossèn Bartomeu Montornès, procura-
dor del dit mestre Luch, en aquell nom, con-
fessa haver rebut del dit honorable clavari e

un fust havie pres d’ell en Joan Ferrer per a la
dita cèquia. E per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpoca presents mossèn Pere Jordà e
Ffrancesch Girart, verguer, de Tortosa, per
testimnis. —— ll V s VI.

Item, divendres, a 9 de giner D VI, donà e
pagà lo dit mossèn Curto, de ordinació del dit
mossèn Joan Jordà, qui·m dix a mi, notari, a
n’Andreu Sans, laurador, qui prometera sis di-
ners per una stona féu faena, ço és, que cavà
en lo sòl de la cèquia per67 la entrada de la ay-
gua havie feta en dita cèquia en la crescuda
del riu. —— ll s VI.

Item, dimecres, a XXI de dit [mes], lo honora-
ble en Pere Forcadell confessa haver rebut
del dit mossèn Curto VI sous, III, e foren per
lo cost e preu de hun libant e trunelles d’ell fo-
ren preses per a obs de refermar lo pontal de
dita cèquia, lo qual, per la crescuda de la ay-
gua darrera perillava de pedre’s. E per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpoca presents
per testimonis lo honorable en Gabriel Gue-
rau,68 mercader, e mestre Martí Navarro, pe-
rayre, ciutadans de Tortosa. —— ll VI s III.

||f. 17r

Dates ffetes e pagades per lo dit honorable en
Miquel Sanç, notari, com a receptor e clavari
de les pecúnies de dita sèquia sobre dit, en la
forma e manera que·s segueixs:

Primo, dimarts, a XVI de giner 1504, mestre
Pere Negre e Simon Negre, mestres d’aixa,
jermans, confessaren haver rebut del dit ho-
norable en Miquel Sans, notari e clavari sobre
dit, ço és, lo dit Pere Negre, vint sòlidos, e lo
dit Simon Negre, IIII sòlidos, per sis dietes e
salari de aquelles havien vagat e treballat en
lo livell, e continuar aquell per dites dietes, ço
és, per lo dit Pere Negre, cinch dietes, e una
per lo dit69 Simon Negre, que és per tot XXIIII
sous. E per ço, renunciant, etcètera, ne fer-
maren àpocha presents per testimonis los ho-
norables micer Pere Amich e en Loÿs Corder,
ciutadans de Tortosa. —— I ll IIII s.

Item, digous,a XXV del dit mes e any, donà e
pagà lo dit honorable en Miquel Sans a·n
Joan Mijavila, flaquer, VIIII sous, VI, per lo
preu e cost de sis peses de pà, a raó de I
sous, VII pesa, les quals d’ell foren compra-
des per a compliment de la despesa de la
gent anà a fer fahena, lo dia del gloriós Sanct
Vicent, a la dita cèquia; rebé aquelles present
mi, notari, lo dit Mijavila. —— ll VIIII s VI.

67 Segueix féu, ratllat.
68 Segueix Guerau, repetit.
69 Segueix per, ratllat.
70 Segueix e ell, ratllat.
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Jachme Camps e Miquel Carlar, lauradors de
Tortosa. —— III ll s.

Item, dimecres, a XXI de febrer, e any sobre
dit, en Bernat Tarascó confessa haver rebut
deld ti honorable clavari III lliures de dita mo-
neda, les quals són per lo cost e preu de una
dotzena e mija de pales de ferre d’ell foren
comprades per al lavor e expericència de la
fàbrica de dita cèquia; e per ço, renunciant, et-
cètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis en Jachme Riba e Joan Revull, major
de dites, laurador, de Tortosa. —— III ll s.

||f. 18v

Item, dit jorn, lo dit honorable mossèn Bertho-
meu Montornès, en dit nom, confessa haver
rebut del dit honorable receptor e clavari I lliu-
ra, IIII sous, e són en paga prorata de les dites
e treballs per lo dit mestre Luch, son principal,
fetes en la dita cèquia, e axí, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimonis
en los honorables en Joan Corder e en Mateu
Breçó, ciutadans de Tortosa. —— I ll IIII s.

Item, diluns, a XXVI del dit mes de febrer, lo
dit mestre Ffrancesch Bruch, confessa haver
rebut del dit honorable receptor e clavari XXX
sous, e són per la causa e rahó damunt dita,
dels quals, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis en Jaume
Fuster, procurador de causes, e Miquel Meri-
no, texidor, de Tortosa. —— I ll X s.

Item, dimarts, a XXVII del dit mes e any, lo dit
honorable mossèn Berthomeu Montornès, en
lo dit nom, confessa haver rebut del dit hono-
rable clavari e recpetor III lliures, VI sous, e
són a compliment de totes les dietes, salaris
e treballs que lo dit mestre Luch,71 lur princi-
pal, ensemps ab sos companyons, hagués fe-
tes e fets en al cèquia e fàbrica de aquella fins
al disapte abans de Carnestoltes propassa-
des. E per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis los honora-
bles mossèn Miquel Dezprats e mossèn Joan
Jordà, ciutadans de Tortosa. —— III ll VI s.

Item, diumenge, a III de mars de dit any, lo dit
mestre Bruch confessa haver rebut del dit ho-
norable receptor e clavari I lliura, II sous per la
causa e rahó damunt dita, e per los treballs per
la setmana pasada, e per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimonis
lo honorable en Joan Bosch, mercader, e Mi-
quel Merino, texidor, de Tortosa. —— I ll II s.

Item, divendres, a XXII de dit mes, lo dit mes-
tre Antoni Queralt confessa haver rebut del dit
honorable clavari e receptor, de una part, IIII

receptor, II lliures, XVIII sous, e son en paga
e prorata del salari e dietes per los treballs de
la fàbrica de dita cèquia; e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis en Ffrancesch Girart e Miquel Merino,
verguers. —— II ll XVIII s.

||f. 18r

Item, diumenge, a XI de febrer, any sobre dit,
mestre Francesch Bruch, corroner, confessa
haver rebut del dit honorable clavari e receptor
tres lliures de dita moneda, en sta manera, ço
és: II lliures, X sous de comptants, e X sous
que per ell havie donats a mestre Gabriel Se-
rralta, ferrer, en paga en prorata de la ferra-
menta li havie de fer e havie feta per al lavor e
exercici del forat e ubertura s’avie principada
en la dita cèquia, les quals dites III lliures són
en paga e prorata de aquelles XXXX lliures
per preu de les quals lo dit Bruch és tengut y
obligat de fer dita ubertura e forat, juxta forma
e tenor dels capítols fets entre dita ciutat y ell;
e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis en mossèn Ber-
thomeu Montornès, ciutadà, e Joan Ferrer,
laurador, de Tortosa. —— III ll s.

Item, dit jorn, lo dit mossèn Berthomeu Mon-
tornès, en dit nom, confessa haver rebut del
dit honorable clavari e receptor I lliura, XIIII
sous, ço és, XXIIII sous de comptants e al
dit son principal, de una part; II sous per al
mànech de la palafangua; e VIII sous en
paga e prorata de lurs salari e dietes; e per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis en Joan Ferrer, lau-
rador, e lo dit Ffrancesch Bruch, corroner.
—— I ll XIIII s.

Item, dimarts, a XIII dels dits mes e any, lo dit
mossèn Montornès, en dit nom, confessa ha-
ver rebut del dit honorable clavari e receptor,
XX sous, e són en paga e prorata del salari e
dietes del dit mestre Luch, son principal de la
fahena en la dita cèquia, dels quals, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis Ffrancesch Girart e Miquel Merino,
texidor, verguers de Tortosa. —— I ll s.

Item, diumenge, a XVIII del dit mes e any, lo
dit mestre Ffrancesch Bruch confessa haver
rebut del dit honorable clavari III lliures de dita
moneda en sta manera, ço és: II lliures, X
sous que per ell havie donats a mestre Se-
rralta, en paga en porrata de la ferramenta li
havie de fer e havie feta per al lavor e expe-
riència del forat e ubertura havie principiada
en dita cèquia, e son en paga e prorata de les
dites XXXX lliures; e axí, renunciant, etcètera,
ne fermà àpocha presents per testimonis en

71 Segueix confessa ratllat.
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lliures, VI sous, VI, e són per lo salari de aquells
XVIIII jorns, a raó de IIII sous, VI jorn, comen-
sant72 del dia que partí de Leyda per a venir a
acabar de livellar y adehenar la dita cèquia,
que són dits XVIIII jorns; e de altre part, VI
sous, VIII per loguer de la mula de dos dies de
venir e altres dos dies de tornar a Leyda, que
és tot IIII lliures, XII sous, II, de les quals, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis lo honorable en Loÿs Manuel,
mercader, e mestre Antoni Vinader, obrer de
vila, ciutadans de Tortosa. —— IIII ll XII s II.

Item, dit jorn, mestre Antoni Vinader, obrer de
vila, confessa haver rebut del dit honorable re-
ceptor e clavari, de una part I lliura, XVI sous
per lo salari de aquells VIIII jorns, a raó de IIII
sous dia, havie treballat ab lo dit mestre Que-
ralt en lo adehenar e apuntar la faena de dita
cèquia, e de altre part VIIII sous per los tre-
bals de sou en dits dies, que és tot II lliures, V
sous; e axí, renunciant, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis en Loÿs Manuel e lo dit
mestre Queralt. —— II ll V s.

||f. 19r

Item, dimarts, a XXVI de mars de dit any,
donà e pagà lo dit honorable clavari e recep-
tor al dit mestre Ffrancesch Bruch, segons
aquell dix a mi, notari, XX sous en sta mane-
ra, ço és: ja abans IIII sous, e lo dit present dia
XII sous, e IIII sous se havia retengutns per lo
ferrer que li havia fea la ferramenta, los quals
dits XX sous són en paga e prorata del dit
preu del forat de dita cèquia. —— I ll s.

Item, divendres, a XXVIIII del dit mes e any, lo
dit Ffrancesch Bruch confessa haver rebut del
dit honorable receptor e clvari, per la rahó da-
munt dita, I lliura, IIII sous, dels quals renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis en Joan Roqua e en Joan Steve, fil
de Arnau Steve. —— I ll IIII s.

Item, dimarts, a XIIII de maig de dit any, donà
e pagà lo dit honorable clavari e receptor, pre-
sent mi, notari, a mestre Francescot Ferrer,
sastre, com a cap de deena, I sou, VIII, per or-
dinació73 de sos companyons, per hun jornal
fet per en Guillem Calbo en lo trast del dit Fe-
rrer per mestre Pere Daroca, sabater, atès
que frare Darocha, son germà, havie posats
XV sous, no a volgut posar lo dit jornal. —— ll
I s VIII.

Item, dijous, a XXIII de maig, lo dit Ffran-
cesch Bruch, confessa haver rebut del dit ho-

norable74 receptor e clavari, per la rahó da-
munt dita, II lliures, VIII sous; rebé aquelles
de ordinació dels magnífichs mossèn [Gui-
llem] Garidell e mossèn Joan Giner, dos dels
procuradors de dita ciutat; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis los honorables mossèn Mi-
quel Prats e Antoni [...], ciutadans de Torto-
sa. —— II ll VIII s.

Item, diluns, a III de juny del dit any, lo dit
Ffrancesch Bruch confessa haver rebut del dit
honorable clavari e receptor, per la rahó da-
munt dita, I lliura, IIII sous; rebé’ls de ordina-
ció de l’honorable mossèn Joan Giner, procu-
rador de dita ciutat, absents lurs companyons;
e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis mossèn Joan
Ycart e en Joan Bosch, mercader, ciutadans
de Tortosa; rebé aquells per mans de mos-
sèn75 Ffrancesch Vicent, prevere, per lo vene-
rable clero. —— I ll IIII .

||f. 19v

Item, dimecres, a XII de juny de dit any, lo ho-
norable en Joan Bosch, mercader de dita ciu-
tat, confessa haver rebut del dit honorable
clavari e recptor III lliures, III sous, VI, les
quals serviren, segons dix, per a obs de pa-
gar cabaços de palma y despart e palles de
ferre presos de diverses gents per al lavor e
exercici de dita cèquia, segons lo compte que
ell ne porta; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis lo mag-
nífich Pere Amich e en Ffrancesch Girart, al-
tre verguer, de Tortosa. —— III ll III s VI.

Item, dimarts, a XVIII del dit mes e any, lo dit
mestre Ffrancesch Bruch confess haver rebut
del dit honorable clavari e receptor, per la
rahó damunt dita, de ordinació dels dits dos
magnífichs procuradors, II lliures, IIII sous,
VI; e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis mossèn Pere
Rosselló, prevere e comensal de la Seu, e
mossèn Joan Bonet, ciutadà de Tortosa. ——
II ll IIII s VI.

Item, disapte, a XXVIIII del dit mes e any, lo dit
mestre Ffrancesch Bruch confessa haver re-
but del dit honorable clavari e receptor, per la
dita rahó, de ordinació dels dits dos magní-
fichs procuradors, XX sous; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis mossèn Joan Arbonès, prevere, e
lo honorable en Joan Bosch, mercader de Tor-
tosa. —— I ll s.

72 comensant, interlineat.
73 Segueix ns, ratllat.
74 Segueix síndich, ratllat.
75 Segueix Joan, ratllat.
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Item, dijous, a XVIII de juliol de dit any, lo dit
mestre Ffrancesch Bruch confessa haver rebut
del dit honorable clavari e receptor, per la dita
rahó, de ordinació dels dits dos magnífichs pro-
curadors, de una part I lliura, que dix són quin-
ze jorns rebé per mans de mestre Pere Joan,
fuster; e de altra part II lliures, VIII sous, que dix
són deu jorns rebé per mans de del magnífich
en Guiamó Garidell, procurador en cap, les
quals dit mossèn procurador rebé de dit clavari
aprés los hagué bestrets; e de altra part, XVIIII
sous que dit dia rebé de comptants, e són dels
diners procehïts del memorial dels dits dos sò-
lidos;76 que per tot pren suma de IIII lliures, VII
sous, de les quals, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis los discrets
en Benet Rius e en Ffrancesch Palau, notaris,
ciutadans de Tortosa. —— IIII ll VII s.

Item, diluns, a XXVIIII de dit mes e any, lo dit
Ffrancesch Bruch confessa haver rebut del dit
honorable clavari e receptor, per la dita rahó,
de ordinació de mossèn Ffrancesch Oliver e
mossèn Jordà, III lliures, XII sous; e axí, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis mossèn Miquel Prats e en Do-
mingo Guàrdia, mercader, ciutadà de Tortosa.
—— III ll XII s.

||f. 20r

Item, dimecres, a II de agost, e any predit
1504, donà e pagà lo dit honorable clavari e
rector a n’Andreu Casanella, macip de ribera,
qui present era, X sous, e són per los treballs
que lur companya havia sostenguts en desca-
rregar aquelles deu pedres que foren trame-
ses de Flix per a obs e mester de dita cèquia.
—— ll X s.

Item, dit honorable mestre Miquel Scolà, spar-
ter, confessa haver rebut del dit honorable cla-
vari e recptor, en paga e prorata de cabaços
havie donats per a la fàbrica de dita cèquia, II
lliures, VIII sous; e axí, renunciant, etcètera,
ne fermà àpocha presents per testimonis en
Domingo Gomar e en Pere Navets, calsater,
de Tortosa. —— II ll VIII s.

Item, diumenge, a IIII de dit mes, lo dit Ffran-
cesch Bruch confessa haver rebut del dit ho-
norable clavari, per la dita rahó, I lliura, VII
sous, los quals, de voluntat sua, havia do-
nats a·n Pere de Casp per lo loguer de
XXXVI jorns havie tengut un asse seu per a
la dita cequia; e per ço, renunciant, etcètera,
ne fermà àpocha presents per testimonis lo
honorable en Jachme Prades, mercader, e
mestre Joan Sterol, boter, ciutadans de Tor-
tosa. —— I ll VII s.

Item, dimarts, a VI del dit mes e any, en
Joan Ferrer e en [...] Jordà, lauradors, con-
fessaren haver rebut del dit honorable clava-
ri, de una part, VII lliures, X sous per los jor-
nals de LXXXX hòmens que serviren a la
cèquia, a raó de I sous, VIII per home, per III
dies, e II sous per la demesia dels majorals,
e I sou, I per una corda fonch comprada per
a obs de dita cèquia; e de altra part, V lliu-
res, III sous, IIII per LXII hòmens a dit preu,
per dos dies, e II lliures per la demesia de
dits majorals; e de altra part, per XXXVII hò-
mens, a dit preu, III lliures, II sous, VIII, per
hun jorn, e I sou, IIII per la demesia de dits
majorals que feren fahena en dita cèquia;
que pren suma tot de XVI lliures, I sou, V, de
les quals, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis en Pere [Pu-
yant], obrer de vila, e Joan Vidal, laurador,
de Tortosa. —— XVI ll I s V.

Item, dijous, a VIII del dit mes e any, lo dit
Ffrancesch Bruch confessa haver rebut del dit
honorable clavari, de ordinació dels [magní-
fichs procuradors] e de mossèn Joan Jordà,
per la rahó damunt dita,77 XXIIII sous, dels
quals, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis lo discret en Pere
Pruner, notari, e en Ffrancesch Girart, ver-
guer, de Tortosa. —— I ll IIII s.

||f. 20v

Item, disapte, a X del dit mes e any, en Joan
Ferrer e en Miquel Carlar, lauradors de dita
ciutat, dos dels majorals de dita cèquia, con-
fessaren haver rebut del dit honorable clavari
e receptor VII lliures, V sous, VIII, y són per los
jornals y loguers de LXXXV hòmens que tre-
ballaren a la cèquia XIIII dies, ço és, dime-
cres, dijous o divendres propassats, a raó de
I sous, VIII per home, e IIII sous per la deme-
sia dels majorals, que foren quatre, que per
tot són les dites VII lliures, V sus, VIII, de les
quals, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis en Berthomeu Pas-
qual e Joan Sayès, lauradors de dita ciutat.
—— VII ll V s VIII.

Item, diumenge, a XI de dit mes e any, mestre
Guillem Cabrera, corder, confessa haver re-
but del dit honorable clavari e receptor IIII
sous, VI, e són per lo cost e preu de aquelles
V lliures mija de corda de acot d’ell fonch
comprada per al messurar de les heretats ha-
vien de fer en Pere Gostantí, Joan Bonfill e
Antoni Covet, e per ço, renunciant, etcètera,
ne fermà àpocha presents per testimonis
Ffrancesch Girart e Miquel Merino, verguers,
de Tortosa. —— ll IIII s VI.

76 Segueix e per ço, renunciant, etcètera, ne, ratllat.
77 dita, interlineat.
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XXXXVI hòmens e una dona tenguts lo di-
sapte aprés, a la mateixa raó, ab la demesia
de III majorals, tot, III lliures, XVIII sous, VI;
que és per tot VIII lliures, II sous, IIII; de les
quals, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis mestre Jerònim Gi-
rart e Diego Úbeda, pedrapiquers, de Torto-
sa. —— VIII ll II s IIII.

Item, diluns, a XVIIII del dit mes e any, donà e
pagà lo dit honorable clavari e receptor, al
magnífich mossèn Joan Giner, procurador
terç de dita ciutat, XX sous, per cinch roves de
pa havie donat al dit Ffrancesch Bruch, a raó
de IIII sous rova, y eren de aquell pa ere so-
brat a la dita ciutat del socros de la ribera per
causa dels moros; rebé aquell persent mi, no-
tari. —— I ll s.78

Item, dimarts, a XX del dit mes e any, lo dis-
cret en Bernat Xies, notari, féu fe a mi, notari,
com dit jorn en Domingo de na Lexà, de Flix,79

havie confessat haver agut e rebut del dit ho-
norable clavari e receptor II lliures, VIII, y eren
en paga e prorata dels treballs havie aguts e
sostenguts en lo tallar les pedres per al sta-
llador de la dita sèquia. E axí, renunciant, et-
cètera, li’n fermà àpoca presents per testi-
monis en Pere Cervelló, de dit loch, e Miquel
Merino, verguer de Tortosa. —— II ll VIII s.

||f. 21v

Item, dit jorn, lo dit en Bernat Xies, notari, féu
fe a mi, notari, com dit jorn en Pere Cervelló,
de Flix, havie confessat haver agut e rebut del
dit honorable clavari I lliura, X sous, que eren
per lo nòlit e port de sis pedres havie portades
de dit loch per a obs e messió de la dita cè-
quia ab la sua barqua; e axí, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimonis
Domingo de na Lexà, de dit loch, e Miquel
Merino, verguer, de Tortosa. —— I ll X s.

Item, dit jorn, en Joan Ferrer, laurador, altre
majoral, confessa haver agut e rebut del dit
honorable clavari VIIII lliures, IIII sous, e són
per los jornals de LVIII hòmens e una dona
tenguts ahir, diluns, a dita cèquia, a dita raó,
ab la demesia de IIII majorals; e per
XXXXVIIII hòmens e una dona80 tenguts lo dit
jorn de dimarts a dita cèquia, a dita raó, e dits
majorals; e axí, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis en Antoni Se-
rra, hoste de correus, e en Jaume Camps,
laurador, de Tortosa. —— VIIII ll IIII s.

Item, dijous, a XXII de dit mes e any, lo dit en
Joan Ferrer, altre de dits majorals, confessa

Item, dimecres, a XIIII de dit mes e any, donà
e pagà lo dit honorable receptor e clavari,
present mi, notari, als dits magnífichs dos
procuradors, XII sous, los quals, procehint
deliberació per los dits magnífichs procura-
dors e prohòmens de la dita cèquia, foren pro-
vehits ésser dats a·n Pere Balaguer, cap de
deena, en algun socors del dan emal segons
se deya de colps a ell donats per en Joan Lo-
pis menor, per demanar-li lo loguer de hun
home li havie logat per a la cèquia, los quals
dits XII sous foren donats a la muller del dit
Balaguer per dits procuradors present mi, no-
tari, per absència de lur [...]. —— ll XII s.

Item, dit jorn, lo dit en Joan Ferrer, laurador, al-
tre dels majorals de dita sèquia, confessa haver
agut e regut del dit honorable receptor e clavari
XI lliures, XVII sous, IIII, y són per los jornals y
loguer de CXXXX hòmens e una dona a dita
rahó, compresa la demesia dels majorals que
treballaren en la dita cèquia per III dies, ço és,
diluns, dimarts e dimecres posats, compresos
aquells LXX sous havie ja rebuts lo diluns pasat,
primer dia dels dits tres; e per ço, renunciant, et-
cètera, ne fermà àpocha presents per testimonis
mossèn Miquel de Mijanques e mossèn Vicent
Peris, de València. ——- XI ll XVII s IIII.

||f. 21r

Item, disapte, a XVII de dit mes e any, donà e
pagà lo dit receptor, present mi, notari, a·n
Bernat Tarascó, qui present era, XIIII sous, e
són per lo nòlit de dues grans peses de pe-
dres que ell havie bestrets a Caydús, moro,
per dit nòlit de Flix fins a la present ciutat, per
a obs de dita cèquia. —— ll XIIII s.

Item, diumenge, a XVIII de dit, mestre Jerò-
nim Giraut e Diego de Úbeda, pedrapiqués,
confessaren haver agut e rebut del dit hono-
rable receptor e clavari XXXIIII sous, ço és,
per lo dit Diego XIIII sous, per los treballs de
tres dies [...] de ajudar a piquar les pedres per
al stallador de dita cèquia; e per lo dit Giraut,
XX sous per V jorns per dita rahó; que és per
tot dits XXXIIII sous, dels quals, renunciant,
etcètera, ne fermaren àpocha presents per
testimonis en Joan Ferrer e Nicolau Jordà,
lauradors de Tortosa. —— I ll XIIII s.

Item, dit jorn, en Joan Ferrer, Nicolau Jordà,
Miquel Carlar e Guillem Carbó, majorals de
dita cèquia, confesaren haver agut e rebut del
dit honorable clavari, per los jornals de
XXXXVIIII hòmens e una dona tenguts en dita
cèquia lo dimecres passat, a dita raó, ab la
demesia d’ells, IIII lliures, III sous, X, e per

78 En el marge esquerre: corroner.
79 Segueix que, ratllat.
80 dona, interlineat.



146

dita cèquia, contenent que vingués vista dita
letra; dels quals, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis mestre
Miquel Guimerà, sabater, e Joan Steve, laura-
dor, de Tortosa. —— ll IIII s.

Item, diluns, a XXVI de dit mes e any, lo dit en
Joan Ferrer confessa haver rebut deld it ho-
norable clavari IIII lliures, V sous, II, e són per
cinquanta hòmens e una dona tenguts dit dia
a la dita cèquia, ab la demesia de IIII majorals
a dita raó, que totes dites IIII lliures, V sous, II;
de les quals, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis en Grabriel
Sans, mercader de Vilalba, e en Jaume Cal-
bet, laurador, de Tortosa. —— IIII ll V s II.

||f. 22v

Item, dimarts a XXVII de dit mes e any, lo dit
en Joan Ferrer confessa haver rebut del dit
honorable clavari III lliures, V sous, VI, e són
per los jornals de XXXVIII hòmens e una
dona, ab la demesia de quatre majorals, ten-
guts a la dita cèquia, dita jornada, a dita raó,
fan dites III lliures, V sous, VI, de les quals,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis mossèn Nicolau Valentí,
prevere, e Pere Ardèvol, laurador, de Tortosa.
—— III ll V s VI.

Item, dijous, a XXVIIII de dit mes e any, lo dit
Joan Ferrer confessa haver agut e rebut del
dit honorable83 clavari, III lliures, XIII sous per
los jornals de XXXXIII hòmens, ab la deme-
sia dels dits IIII majorals, a dita raó, tenguts
dit dia a la fàbrica de dita cèquia; e és per tot
dits III lliures, XIII sous; de les quals, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis en Baltazar Vilar, parayre, e
Francesc Coll, baxador, ciutadans de Torto-
sa. —— III ll XIII s.

Item, dit jorn, lo dit Martí Sanxo confessa ha-
ver agut e rebut del dit honorable clavari VIII
sous, e són a compliment de aquells XII sous
li foren promesos per lo camí havie de fer ab
la letra de la present ciutat a Leyda, a mestre
Antoni Queralt, per causa de dita cèquia; e
portà resposta de aquell; e per ço, renunciant,
ne fermà àpocha presents per testimonis en
Ffrancesch Girart e Miquel Merino, verguers,
de Tortosa. —— ll VIII s.

Item, disapte, a XXXI de dit mes e any, lo dit
mestre Dieguo Úbeda, pedrapiquer, confessa
haver agut e rebut del dit honorable clavari XV
sous per IIII jornals que menys una ora e mija
havie treballat en obrar les pedres restants

haver rebut del dit honorable clavari VII lliu-
res, VI sous, X, e foren per los jornals de
XXXXVIII hòmens e una dona tenguts ahir,
dimecres, a dita cèquia, ab la demesia de IIII
majorals; que tot pren dita suma de dites VII
lliures, VI sous, X; de les quals, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis en Jacme Camps, laurador, e en Mi-
quel Joan, parayre de Cervera, habitant en
Tortosa. —— VII ll VI s X.

Item, divendres, a XXIII de dit mes e any, lo
dit Ffrancesch Bruch confessa haver hagut e
rebut del dit honorable clavari I lliura, I sous,
IIII, e són per obs de pagar de una part a·n
Joan Mijavila XIII peses de pa, e a na Pero-
na, III peses, a raó de I sou, IIII pesa, fan dits
XXI sous, IIII; e foren en paga e prorata del
preu de dit forat de dita cèquia; dels quals,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis mossèn Pau Ros, bene-
ficiat in sede, et Miquel […], monge de dita
seu. —— I ll I s IIII.

||f. 22r

Item, disapte, a XXIIII de dit mes e any, en Pere
Gostantí, Joan Bonfill e en Antoni Covet, laura-
dors de la present ciutat, confessaren haver
agut e rebut del dit honorable clavari XII sous,
ço és, per la porció de cascú dells 4 sous per
dos dies de cascú havien entès e treballat en
lo mesurar de les terres campes e vinyes que
s’an de regar de la cèquia; e axí’n fermaren
àpocha presents per testimonis de la ferma
dels dits Joan Bonfill e Antoni Covet, que allí
fermaren,81 foren mestre Miquel Scolà, sparter,
e Miquel Gassià, laurador de Tortosa; e de la
ferma de dit Gostantí, que dit dia fermà, foren
lo discret en Pere Rius, notari, e metre Antoni
Joan, àlies Tarragoní. —— ll XII s.

Item, dit jorn, lo dit en Joan Ferrer confessa
haver82 rebut del dit honorable clavari III lliu-
res, II sous, VIII, e són per los jornals de
XXXVII hòmens tenguts ahir divendres a dita
cèquia, ab la demesia de tres majorals, a dita
raó, que per tot dites III lliures, II sous, VIII, de
les quals, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis los dits mestre
Miquel Scolà, sparter, e Miquel Gassià, laura-
dor, de Tortosa. —— III ll II s VIII.

Item, diumenge, a XXV de dit mes e any, Mar-
tí Sanxo, fill d’en Domingo Sanxo, confessa
haver agut del dit honorable clavari IIII sous, e
són en ajuda del camí havie de fer fins a Ley-
da, ab una letra de la present ciutat, dirigida a
mestre Antoni Queralt per causa e fets de la

81 Segueix mestre, ratllat.
82 Segueix rebut, ratllat.
83 Segueix Ffrancesch, ratllat.
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rador, e Joan Rodagués, hostaler, ciutadans
de Tortosa. —— III ll XVIII s.

Item, dimarts, a III de dit mes e any, en Joan
Farnós, laurador de la Galera, e cap de la
deena del trast del dit loch per la present ciu-
tat donat de la cèquia, confessa haver agut e
rebut del dit honorable clavari VIII sous, VI; e
són per a obs de pagar I rova malla de pa
havie comprat de la viuda Bellmunta, a raó
de I sou, V rova, per socors e ajuda de la
gent tenia al dit trast dit dia, e aguessen aca-
bada lur vituala, e se’n volien tornar, lo que
fora stat dexar la faena sens acabar; e per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis lo honorable en Joan
Bosch, mercader, e Miquel Scolà, sparter.
—— ll VIII s VI.

||f. 23v

Item, dit jorn, lo dit en Joan Ferrer confessa
haver agut e rebut del dit honorable clavari II
lliures, XVI sous, IIII; e són per los jornals de
XXXIII hòmens, ab la demesia de IIII majo-
rals, a dita raó tenguts dit jorn en dita cèquia;
e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis en Joan Martí e
Jaume Martí,85 macips de ribera,86 de Torto-
sa. —— II ll XVI s IIII.

Item, dimecres, a IIII de setembre de dit any,
na Sussanna, muller d’en Martí Climent, con-
fessa haver agut e rebut del dit honorable cla-
vari V sous, VI; e són per lo preu de una rova
farina que ella havie donada a la germana del
corroner, de ordinació del magnífich procura-
dor ters; e per ço, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis mossèn
Manuel Cerdà e mestre Jaume Bondia, boter,
de Tortosa. —— ll V s VI.87

Item, dijous, a cinch de dit mes e any, lo dit
mestre Miquel Scolà, sparter, confessa ha-
ver agut e rebut del dit honorable clavari II
lliures, VII sous, III; e són per lo cost e preu
de aquells cabaços havie donats per a obs e
mester de dita cèquia en lo mes de agost
propasat, segons lur compte, lo qual stà en
cubertes del present libre; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis mossèn Miquel Desprats e
mestre Pere de Res, librater, de Tortosa. —
— II ll VII s III.

Item, dit jorn, mestre Pere de Res, librater,
confessa haver agut e rebut del dit honorable
clavari I sous per los treballs de fer dos libres

per al stallador de dita cèquia, ensemps ab
mestre Jerònim Giraut, de les quals ores fer-
mà àpocha presents en Gabriel Sans, de Vi-
lalba, e Gabriel Pomar, laurador, de Panísco-
la. —— ll XV s.

Item, dit jorn, mestre Miquel Scolà, sparter,
confesas haver agut e rebut del dit honorable
clavari XXI sous, VIIII diners, e són a compli-
ment de aquelles III lliures, VIIII sous, VIIII qui
eren los preus dels cabaços presos d’ell per
lo honorable en Joan Bosch, serviren, segons
lo compte fet per dit Bosch, per a obs dels
trasts donat als ciutadans; dels quals, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis lo dit Gabriel Sans, de Vilalba, e
mestre Diego d’Úbeda, pedrapiquer, de Torto-
sa. —— I ll I s VIIII.

||f. 23r

Item, dit jorn, mestre Joan Monge, arrendador
del pes de la farina de la present ciutat, con-
fessa haver agut e rebut del dit honorable cla-
vari I lliura, VII sous, VI, e són per lo preu de
V sous VI roves havie donades per a obs e
mester del dit Ffrancesch Bruch, corroner, co-
mensant a pendre dimecres propasat fins dita
jornada, com en aquella ne rebés dues roves
per lo diluns primer vinent; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis lo honorable en Domingo Gomar,
mercader, e Miquel Merino, altre verguer, de
Tortosa. —— I ll VII s VI.84

Item, dit jorn, lo dit en Joan Ferrer confessa
haver agut e rebut del dit honorable clavari,
de una part, III lliures, XVIIII sous, VIII per los
jornals de XXXXVII hòmens ahir divendres
tenguts a la dita cèquia, ab la demesia de
quatre majorals a dita raó; e de altra part IIII
lliures, VI sous, IIII per los jornals de LI hò-
mens ab dits majorals tenguts dit jorn de di-
sapte, a dita cèquia, a dita raó; prenen suma
de VIII lliures, VI sous, de les quals, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis lo honorable en Joan Bosch, mer-
cader, e en Antoni Serra, hoste de correus,
de Tortosa. —— VIII ll VI s.

Item, diluns, a II de setembre de dit any 1504,
lo dit Joan Ferrer confessa haver agut e rebut
del dit honorable clavari III lliures, XVIII sous;
e són per los jornals de XXXXVI hòmens ab
la demesia dels quatre majorals tenguts dit
dia, a la dita cèquia, a la dita raó; de les quals,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis en Pere Malengua, lau-

84 En el marge esquerre: corroner.
85 e Jaume Martí, interlineat.
86 Segueix [...], ratllat.
87 En el marge esquerre: corroner.
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de VI majorals que disapte pasat foren a la
dita cèquia; e de altra part, IIII lliures, V
sous, IIII per L hòmens, ab la demesia de VI
majorals, foren dit dia de diluns a la dita cè-
quia; que per tot són VIII lliures, XII sous; e
per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis en Ffrancesch
Climent e en Pere Gostantí, laurador, de
Tortosa. —— VIII ll XII s.

Item, dimarts, a X de dit mes, en Pere Gos-
tantí confessa haver agut e rebut del dit hono-
rable clavari, de una part, XVIII sous havie re-
buts lo darrer de agost pasat per III dietes d’ell
e sos companyons de mesurar les heretats; e
de altra part, XXIIII sous havie rebuts a III de
dit mes de setembre per per IIII dites, ço és, II
que li’n restaven e II de dit mes; e més, a XVIII
sous rebé la present jornada per III dietes que
li eren degudes fins dit dia; que tot són III lliu-
res, axí per ell com per dits lurs companyons
fins lo diluns abans,90 que fermà dita àpocha;
e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis en Jaume
Camps, laurador, e Ffrancesch Girart, laura-
dor, de Tortosa. —— III ll s.

||f. 24v

Item, diluns, a VIIII de dit mes e any, jatsie
ací·s continue en Joan Mijavila, flaquer, con-
fessa haver agut e rebut del dit honorable cla-
vari XIII sous, VI per lo cost de II roves e una
pesa de pa, a raó de VI sous rova, havie do-
nades al dit corroner; e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per tes-
timonis mestre Guillem Socarrats, texidor, e
Antoni Casanella, sabater, de Tortosa. —— ll
XIII s VI.91

Item, dijous, a XII de dit mes e any, lo dit Joan
Ferrer confessa haver agut e rebut del dit ho-
norable clavari, de una part, III lliures, XIIII
sous, VI, per XXXXIII hòmens e una dona, ab
la demesia de sis majorals, que dimarts, a X
de dit [mes],92 foren a dita cèquia, a dita raó;
e de altra part, I lliura, XIII sous, IIII, per los
jornals de XX hòmens serviren axí en fer lo
loch per asentar les pedres del stallador com
per carregar aquelles en un pontó e pujar
aquell fins al forat de dita cèquia; e IIII diners
per dos hòmens anaren ahir a esgotar dit
pontó, que perillava de aygua, no se n’entràs
ab dites pedres en lo riu; que per tot pren
suma de V lliures, XI sous, X; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis lo honorable en Joan Bosch, mer-

per a escriure lo mesurar de les heretats
que·s fa per en Pere Gostantí, Joan Bonfill e
Antoni Sonet, de aquelles se regaran de dita
cèquia;88 e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis los dits
mossèn Miquel Desprats e mestre Miquel
Scolà, sparter, de Tortosa. —— ll I s.

Item, divendres, a VI de dit mes e any, lo dit
en Joan Ferrer, en dit nom, confessa ahver
agut e rebut del dit honorable clavari, de una
part, III lliures, VI sous, IIII per los jornals de
XXXVIIII hòmens, ab la demesia de quatre
majorals, a la dita raó, tenguts ahir digous a
dita cèquia; e de altra part IIII lliures, XVIII
sous, IIII, e són per los jornals de LVIII hò-
mens, ab la demesia de sis majorals, a dita
cèquia; que suma y és tot VIII lliures, IIII sous,
VIII, de les quals, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis mossèn
Tomàs Cubells, donzell, e en Gabriel Palau,
vehí de Arenys, habitant en Tortosa. —— VIII
ll IIII s VIII.
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Item, disapte, a VII de dit mes e any, lo dit
mestre Joan Monge, arrendador del dit pes
de la farina, confessa haver agut e rebut del
dit honorable clavari I lliura, VII sous, VI, e són
per lo preu de 5 roves farina, a raó de 5 sous,
6 rova, havie donades per a obs e mester del
dit corroner, comensant dimarts propasat e
finí dita jornada de disapte; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis mestre Joan Balaguer, metge, e en
Pere Martí, àlies de les flors, mercader de Tor-
tosa. —— I ll VII s VI.89

Item, dit jorn, mestre Jerònim Giraut, pedrapi-
quer, confessa haver agut e rebut, del dit ho-
norable clavari, XV sous per IIII jorns menys
una hora e mija havie treballat en obrar les
pedres restants per a dit stallador de la cè-
quia, ensemps ab lo dit mestre Dieguo, los
quals dits XV sous dit clavari, de voluntat sua,
se retingué en prorata del loguer de les cases
hon de present stava; e per ço, renunciant, et-
cètera, li’n fermà àpocha presents per testi-
monis mossèn Miquel de Mijanques e mos-
sèn Ffrancesch Martí, ciutadans de Tortosa.
—— ll XV s.

Item, diluns, a VIIII de dit mes e any, lo dit
Joan Ferrer confessa haver agut e rebut del
dit honorable clavari, de una part, IIII lliures,
VII sous, e són per LI hòmens e la demesia

88 de aquelles se regaran de dita cèquia, interlineat.
89 En el marge esquerre: corroner.
90 lo diluns abans, interlineat. Abans en dita jornada, ratllat.
91 En el marge esquerre: corroner.
92 dimarts, a X de dit, interlineat. Abans dita jorn, ratllat.
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laurador, de la Fatarella, habitant en Tortosa.
—— IIII ll s IIII.

Item, dimecres, a XVIII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit honorable
clavari IIII lliures, V sous, e són per los jornals
de cinquanta hòmens, ab la demesia de cinch
majorals tenguts dit jorn a la dita cèquia; e per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis mossèn Guillem Gue-
rau, prevere, e mossèn Joan Burguès, ciutadà
de Tortosa. —— IIII ll V s.

Item, digous, a XVIIII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit honorable
clavari, de una part, IIII lliures, XIII sous, IIII, e
són per los jornals de LV hòmens, ab la de-
mesia de cinch majorals, a dita raó, tenguts
dit jorn a la dita cèquia; e de altra part, VI
sous, IIII per lo cost de VIIII mànechs de exa-
des, e una luciada, a raó de VIII diners mà-
nech; fan totes dues per sumes VIIII lliures,
XVIIII sous, VIII; de les quals, renunciant, et-
cètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis mossèn Joan Garidell e mossèn Joan
Burguès, ciutadans de Tortosa. —— VIIII ll
XVIIII s.94

||f. 25v

Item, divendres, a XX de dit mes, lo honorable
en Joan Bosch, mercader, de la present ciu-
tat, administrador elet per la dita ciutat sobre
los fets e negocis de la cèquia de aquella, en
dit nom, confessa haver rebut del dit honora-
ble clavari, de una part, XXX sous que disap-
te, a XIII de juliol de dit any 1504, rebé per
mans de mossèn Ffrancesch Vicent, prevere,
en prorata de la ajuda [que] lo venerable cle-
ro fa en dita cèquia; e de altra part, XX sous
per mans del dit honorable clavari; que per tot
[suma] II lliures, X sous, e són en prorata de
lurs treballs; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis lo ho-
norable en Perot Breçó, mercader, e en Joan
Vespin, apotecari, de Tortosa. —— II ll X s.

Item, diumenge, a XXII de dit mes, mestre
Ffrancesch Bruch confessa haver rebut del dit
honorable clavari I lliura, XVII sous, IIII, e són
per a obs de pagar VII roves de farina, a raó
de V sous, IIII rova, les quals, segons dix, li fo-
ren proveïdes ésser-li donades fins a diumen-
ge primer vinent, qui·s comptarà XXVIII de dit
[mes], e açò en prorata de lur stall e o preu
del forat; e per ço, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis mestre
Joan Cerdà, assaunador, e mestre Tomàs Fe-
rrús, sparter, de Tortosa. —— I ll XVII s IIII.95

cader, e en Antoni Serra, hoste de correus,
ciutadans de dita ciutat. —— V ll XI s X.

Item, disapte, a XIIII de dit, en Joan Ferrer
confressa haver rebut del dit honorable clava-
ri, de una part, IIII lliures, III sous, VIII per los
jornals de XXXXVIIII hòmens, ab la demesia
de VI majorals, a dita raó, tenguts ahir, que
era divendres, a dita cèquia; e per LVIIII hò-
mens, ab la demesia de dits majorals, tenguts
dit dia de disapte a dita cèquia, al mateix
preu, V lliures, 4; que per tot és VIIII lliures, IIII
sous; de les quals, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis lo ho-
norable en Ffrancesch Martí e mestre Gabriel
Serralta, ferrer, de Tortosa. —— VIIII ll IIII s.

Item, dit jorn, mestre Gabriel Serralta, ferrer,
confessa haver rebut del dit honorable clava-
ri, per lo cost e preu de sis exades de ferre
havie fetes per a obs e mester de dita cèquia,
en les quals entraren LVIII lliures de ferrer,
que a raó de X diners per liura fan II lliures,
VIII sous, IIII; de les quals, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimo-
nis lo dit en Joan Ferrer, laurador, e mestre
Antoni Joan, àlies Tarragoní, perayre, de Tor-
tosa. —— II ll VIII s IIII.

||f. 25r

Item, diluns, a XVI de dit mes e any, lo dit
mestre Joan Monge confessa haver rebut del
dit honorable clavari I lliura, XIII sous; e són
per lo preu de VI roves de farina, a raó de V
sous, VI rova, havie donades al dit corroner
fins disapte propasat; e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis Ffrancesch Girart e Miquel Merino,
verguers, de Tortosa. —— I ll XIII s.93

Item, dit jorn, lo dit en Joan Ferrer confessa
haver rebut del dit honorable clavari III lliures,
III sous, VIII, e són per los jornals de XXXVII
hòmens, ab la demesia de sis majorals, a dita
raó, tenguts dit jorn a la cèquia; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis en Gabriel Palau, veÿ de
Arenys, e en Loís Palau, scrivent, de Tortosa.
—— III ll III s VIII.

Item, dimarts, a XVII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit honora-
ble clavari IIII lliures, sous, IIII, e són per los
jornals de XXXXVII hòmens, ab la demesia
de sis majorals, a dita raó, tenguts dit jorn a
la cèquia; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis en
Pere Albiach, mercader, e en Pere Urgell,

93 En el marge esquerre: corroner.
94 Sens dubte, manca alguna concepte en aquest compte.
95 En el marge esquerre: corroner.
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de latra part, III lliures, XVIII sous, X, e són
per los jornals de XXXXVI hòmens e una
dona, ab la demesia de IIII majorals, tenguts
ahir dimecres a dita cèquia; e més, IIII lliures,
III sous, X per los jornals de XXXXVIIII hò-
mens e una dona, ab la demesia de IIII ma-
jorals, tenguts dit jorn de digous a dita cè-
quia, a dita raó; és tot XI lliures, II sous, X, de
les quals, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis mossèn Joan
Garidell e mossèn Bernat Dionís, ciutadans,
de Tortosa. —— XI ll II s X.

Item, disapte, a XXVIII de dit mes, mestre
Garcia de [...], ferrer, confessa haver rebut del
dit clavari XII sous, e són per lo cost de VIII
lliures acer havie meses en lo acerar dos
pichs per al corroner; fermà àpocha presents
per testimonis mossèn Tomàs Climent, ca-
nonge, e Miquel Pasqual, dormitorer de la
Seu de Tortosa. —— ll XII s.

Item, diumenge, a XXVIIII de dit mes, lo dit
Joan Ferrer confessa haver rebut de dit clava-
ri, de una part, III lliures, XVIII sous, VI, e són
per los jornals de XXXXVI hòmens e una dona,
ab la demesia de tres majorals, tenguts lo di-
vendres propasat a dita cèquia; e de altra part,
IIII lliures, III sous, VI, e són per los jornals de
XXXXVIIII hòmens e una dona, ab la demesia
de tres majorals, a dita raó, tenguts ahir disap-
te a dita cèquia; que tot pren suma de VIII lliu-
res, II sous; de les quals, renunciant, etcètera,
ne fermà àpocha presents per testimonis en
Jaume Bonfill, laurador, e Ffrancesch Girart,
verguer, de Tortosa. —— VIII ll II s.

||f. 26v

Item, dit jorn, en Antoni Taraçona, mestre d’ai-
xa, per si per en Jerònim Figuerola, mestre d’ai-
xa, confessa haver rebut de dit clavari XX sous,
e són per dos dies e mig cascun d’ells havie tre-
ballat en carregar les pedres en un pontó e por-
tar aquelles al stallador e forat de dita cèquia, e
tornar dit pontó a la present ciutat; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis lo honorable en Joan Bosch,
mercader, e Miquel Ferrer, laurador de Vall-de-
roures, habitant en Tortosa. —— I ll s.

Item, dit jorn, lo honorable en Joan Bosch
confessa haver rebut del dit honorable clavari
I lliura, XVII sous, IIII, e són per VII roves de
farina, a raó de 5 sous, 4 rova, havie de com-
prar per al corroner per tota la primera set-
mana de octubre primer venidor; e per ço,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis en Antoni Taraçona,
mestre d’aixa, e lo dit Miquel Ferrer, de Vall-
de-roures. —— I ll XVII s IIII.

Item, dit jorn, lo dit honorable en Joan Bosch,
en dit nom, confessa haver rebut del dit hono-
rable clavari I lliura, VI sous, e són en prorata
de lurs treballs com administrador de dita cè-
quia; e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis los dits Joan
Cerdà e Tomàs Ferrús. —— I ll VI s.

Item, dit jorn, mestre Antoni Queralt confes-
sa haver rebut del dit honorable clavari VIIII
lliures, XI sous VI, e són axí per lo loguer de
la mula, per dos dies de venir de Leyda ací
perfets de la dita cèquia, e despesa de aque-
lla, e dies per tornar-la alà; e, axí mateix, per
los jornals d’ell e joves havien feta faena e
treballat fins en dit jorn en dita cèquia, se-
gons per sos jornades stà scrit en hun comp-
te donat per dit mestre Antoni. E per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpoca presents
per testimonis mestre Joan Cerdà e Tomàs
Ferrús. —— VIIII ll XI s VI.

Item, dit jorn, lo dit Joan Ferrer confessa ha-
ver rebut del dit honorable clavari IIII lliures,
XVIIII sous, IIII, e són per los jornals de LVIII
hòmens e una dona, ab la96 demesia de cinch
majorals, a dita raó, e per lo loguer de una sà-
rria, tenguts lo divendres propasat a dita cè-
quia; e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis mestre Anto-
ni Queralt e en Andreu Timoneda, menor de
dites, laurador, de Tortosa. —— VIIII ll XI s VI.

||f. 26r

Item, dit jorn, en Andreu Timoneda, menor de
dies, confessa haver rebut del dit honorable
clavari, de una part, III sous per lo preu de hun
cafís de cals; e de altra part, VI [diners] per lo
port de aquell havie fet al loch a hon era mes-
ter per al lavor de dita cèquia; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis mestre Antoni Queralt e en Joan
Ferrer, laurador, de Tortosa. —— ll III s VI.

Item, diluns, a XXIII de dit mes, lo dit Joan Fe-
rrer confessa haver rebut del dit honorable
clavari III lliures, VII sous, IIII, e són per los
jornals de XXXX hòmens, ab la demesia de
dos majorals, a dita raó, que dit jorn foren ten-
guts a dita cèquia; e per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimonis
mossèn Antoni Abella e mossèn Joan Gari-
dell, ciutadans de Tortosa. —— III ll VII s IIII.

Item, digous, a XXVI de dit mes, lo dit en
Joan Ferrer confessa haver rebut del dit ho-
norable clavari, de una part, III lliures, sous,
II, e són per los jornals de XXXV hòmens e
una dona, ab la demesia de tres majorals
tenguts dimarts propasat a la dita cèquia; e

96 e una dona, ab la, interlineat. Abans ab la, ratllat.
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loguer de la mula de ací a Leyda e dies del
mateix fins allà, e 4 sous havie pagat a hun
moro nomenat Berga per lo port de 4 pedres
havie pujades de ací al stallador; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha, presents
per testimonis mossèn Joan97 de Soldevila e
lo honorable en Joan Cerveró, mercader, ciu-
tadans de Tortosa. —— I ll IIII s.

Item, diluns, a VII de dit mes, en Jaume Sto-
pinyà, pagès, confessa haver rebut del dit
clavari VIII sous, e són per lo port e nòlit de
VII pedres havia pujades ab la sua barca de
la present ciutat fins al stallador; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis los honorables en Loís
Corder e en Pere Albiach, mercaders, de
Tortosa. —— ll VIII s.

Item, dit jorn, lo dit Ffrancesch Bruch confes-
sa haver rebut del dit clavari cinch lliures, les
quals lo mateix dia, per los magnífichs dos
procuradors e persones eletes de la cèquia
foren proveÿdes ésser-li donades per ell a
l’honorable en Joan Bosch,98 e açò per a so-
córrer en alguna part als hòmens e faynés99

que ell tenia a fer lo forat de dita cèquia; les
quals, de voluntat sua, havia donades al dit en
Joan Bosch per a fer dit socors, segons era
stat deliberat, fent-se rebedor dit corroner de
aquelles, en paga e prorata del preu de dit fo-
rat; e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis mossèn Joan
Ycart e mestre Simó Negre, mestre d’axa,
ciutadans de Tortosa. —— V ll s.

Item, dit jorn, en Simó Negre e Pere Negre,
jermans, mestres d’aixa, confessaren haver
rebut del dit clavari II lliures, XVIIII sous, e són
per los jornals, listons, claus de fer la porta
per al stallador de dita cèquia, e per dues sca-
les, un cayrat e per un jornal de fer l’astacada,
segons tot apar en un compte per aquells do-
nat, lo qual serà en cubertes de aquest libre;
e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis lo honorable en
Loís Gil, mercader, e mestre Lorens Galí,
sparter, de Tortosa. —— II ll XVIIII s.

Item, dit jorn, lo dit Ffrancesch Bruch confes-
sa haver rebut del dit honorable clavari I lliura,
XV sous, e són per lo cost e preu de VII roves
farina, a raó de V sous rova, les quals li havien
a servir per a fer dita faena fins a diumenge
primer vinent; e per ço, renunciant, etcètera,
ne fermà àpocha presents per testimonis lo
honorable en Joan Bosch, mercader, e en
Simó Negre, mestre d’aixa, ciutadans de Tor-
tosa. —— I ll XV s.

Item, divendres, a II de octubre de dit any,
mestre Antoni Queralt, pedrapiquer, confessa
haver rebut del dit honorable clavari V lliures,
II sous, VIIII, e són per los jornals d’ell, dit
mestre Antoni, e dels ajudants ab ell a la fae-
na de dit cèquia, per al stallador, comensant
diluns, que·s comptava a XXIII de setembre
propassat, e finí diluns, a XXX de dit mes, se-
gons apar tot per ses jornades continuat en
hun compte per aquell donat, lo qual ha en les
cubertes del present libre; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis lo discret en Ffrancesch Palau, no-
tari, e Miquel Merino, altre verguer de Tortosa.
—— V ll II s VIIII.

Item, dit jorn, en Jaume Bonet, serrador, con-
fessa haver rebut del dit clavari IIII sous, e són
per sis fils havie serrats ab en Jaume Garcés
de tres fusts per a la porta del stallador de dita
cèquia; e per ço, renunciant, etcètera, ne fer-
mà àpocha presents per testimonis mossèn
Miquel Dezprats e mossèn Steve Curto, ciuta-
dans de Tortosa. —— ll IIII s.

Item, dijous, a III de dit mes, lo magnífich en
Joan de Soldevila, ciutadà, confessa haver re-
but del dit honorable clavari XVII sous, e són
per lo cost e preu de tres fusts [vintens] que d’ell
foren presos per a fer la porta del stalldor de
dita cèquia; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis lo discret
en Ffrancesch Palau, notari, e Miquel Merino,
altre verguer, de Tortosa. —— ll XVII s.

Item, dijous, a III de dit mes, lo dit Joan Ferrer
confessa haver reubt del dit clavari, de una
part, II lliures, XV sous, VIII, e són per los jor-
nals de XXXII hòmens e una dona, ab la de-
mesia de III majorals, e per traure III fusts de
l’aygua en terra, per a la porta del stallador,
tenguts diluns propasat a dita cèquia; e més,
III lliures, XVI sous, IIII per XXXXV hòmens, ab
la demesia de IIII majorals, tenguts dimarts
aprés a dita cèquia; e més, IIII lliures, VI sous,
per LI hòmens e demesia de III majorals ten-
guts dimecres aprés a dita cèquia; e més, IIII
lliures, VIII sous, per LII hòmens e demesia de
IIII majorals tenguts dit jorn de dijous a dita cè-
quia; que per tot són XV lliurs, VI sous, de les
quals, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis mossèn Joan Ycart e
en [...], ciutadans de Tortosa. —— XV ll VI s.

||f. 27r

Item, diumenge, a VI de dit mes, lo dit mestre
Antoni Queralt confessa haver rebut del dit
honorable clavari I lliura, IIII sous, e són per

97 Segueix e d, ratllat.
98 Segueix per, ratllat.
99 Segueix del dit, ratllat.
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són per lo loguer de una portadora e una
cassa de ferrer d’ell fonch aguda per a obs e
mester de dita cèquia; e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per tes-
timonis lo dit en Joan Bosch e en Bernat Ta-
rascó. —— ll II s VIII.

||f. 28r

Item, dimarts, a XXVIIII de dit mes e any, lo
honorable en Johan Bosch, mercader de dita
ciutat, confessa haver rebut del dit honorable
clavari I lliures, XV sous; e són per lo cost e
preu de VII roves farina havie preses per a
obs del dit corroner a XV de dit mes de octu-
bre; e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis los honora-
bles en Miquel Prats e en Benet Rius, notaris,
ciutadans de Tortosa. —— I ll XV s.100

Item, dimecres, a XXX de dit mes de octubre
de dit any, lo dit Joan Ferrer, en dit nom, con-
fessa haver rebut del dit honorable clavari, de
una part, II lliures, IIII sous, IIII, les quals ha-
vie rebudes a XV de dit mes per los jornals de
XXVI hòmens, ab la demesia de III majorals
tenguts a dita cèquia; e més, II lliures, XVI
sous, X, les quals, a XXI de dit mes havie re-
budes de dit clavari per los jornals de XXXIII
hòmens e una dona, ab la demesia de III ma-
jorals, tenguts a dita cèquia; e més, III lliures,
XII sous, VIII per los jornals de XXXXIII hò-
mens101 ab la demesia de dits III majorals que
dimarts, a xXII de dit mes de octubre havie re-
budes de dit clavari; que per tot pren suma de
VIII lliures, XIII sous, X, de les quals, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis los honorables mossèn Antoni Ma-
cip, prevere e comensal de la Seu, e en Benet
Rius, notari, de Tortosa. —— VIII ll XIII s X.

Item, dijous, a XXXI de dit mes e any, mestre
Gabriel Serralta, ferrer, confessa haver rebuts
del dit clavari XXX sous, los quals, a XXIII de se-
tembre propasat, de aquell rebé per lo corroner
per ferramenta li havia feta per a obs e mester
seu, per a llavor de dita cèquia; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis en Manuel del Campo e Joan Lexà,
ferrers, habitants ab lo dit Serralta. —— I ll X s.

||f. 34r

Primo, posà en rebuda lo dit mossèn Joan Gi-
ner que dijous, a XVIII de octubre 1504, rebé
del venerable clero de la Seu, per mans de
mossèn Ffrancesch Vicent, prevere, XXXV
sous, e són a compliment de aquells XII du-
cats lo dit clero havie offerts graciosament a
la fàbrica de la cèquia. —— I ll XV s.

||f. 27v

Item, dimarts, a VIII de dit mes, lo dit Joan Fe-
rrer confessa haver rebut del dit clavari, de una
part, III lliures, XI sous, e són per los jornals de
XXXXII hòmens, ab la demesia de III majorals
tenguts disapte propasat a dita cèquia; e més,
II lliures, I sou, VIIII, e són per mig dia feren fae-
na ahir diluns a dita cèquia XXXXVIIII hòmens
e una dona; que per tot pren suma de V lliures,
XII sous, VIIII; de les quals, renunciant, etcète-
ra, ne fermà àpocha presents per testimonis
mestre Tomàs Ferrús, sparter, e Gabriel Gaval-
dà, laurador, de Tortosa. —— V ll XII s 9.

Item, divendres, a XI de dit mes, lo dit Joan
Ferrer confessa haver rebut del dit honorable
clavari, de una part, VI sous, VI, e són per lo
cost de dos redons que serviren per a fer hun
pont en lo camí de Sent Bernabeu, sobre la
cèquia, per a passar la gent; e de altra part, II
lliures, XIII sous, VI, e són per los jornals de
XXXI hòmens e una dona, ab la demesia de
III majorals, a dita raó, tenguts dit jorn a la fae-
na de dita cèquia; e més, I sou per fer traure
VIII fusts de la aigua en terra, los quals havien
servit al pontó que pujà la pedra al stallador;
que per tot és III lliures, I sou, de les quals, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis lo honorable en Joan Bosch,
mercader, e en Bernat Orient, laurador, de
Tortosa. —— III ll I s.

Item, diluns, a XIIII de dit mes, en Joan Cus-
turer, fuster, de Malorques, de present en la
present ciutat per alguns negocis ocupat,
confessa haver rebut, de ordinació dels mag-
nífichs dos procuradors, XVIII sous, e són per
lo cost de tres fusts d’ell foren presos per a fer
hun bastiment per a pujar la pedra al dit sta-
llador, los dos dels quals són en ésser, l’altre
se’n portà l’aygua del riu, segons dix; e per ço,
renunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis l’honorable en Loís Ma-
nuel, mercader, e en Agostí Colomer, laura-
dor, de Tortosa. —— ll XVIII s.

Item, dimarts, a XV de dit mes, en Bernat Ta-
rascó confessa haver rebut del dit clavari II
lliures, V sous, e són per lo cost e preu de una
dotzena e mija de pales de ferre, a raó de II
sous, VI pala, d’ell foren comprades per a obs
e mester de dita cèquia; e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis lo honorable en Joan Bosch, mercader,
e mestre Antoni Vinader, obrer de vila, de Tor-
tosa. —— II ll V s.

Item, dit jorn, mestre Antoni Vinader confes-
sa haver rebut de dit clavari II sous, VIII, e

100 En el marge esquerre: corroner.
101 Segueix que, ratllat.
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Item, dijous, a XXIIII de dit mes, lo dit Joan
Ferrer, en dit nom, confessa haver rebut del
dit mossèn Giner III lliures, XII sous, VIII, e
són per XXXXIII hòmens, ab la demesia de
dits tres majorals, a dita raó, tenguts dit jorn a
dita cèquia; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis en Ra-
mon Bertran, botiguer, e en Joan de Cardona,
sastre, de Tortosa. —— III ll XII s VIII.

Item, diluns, a IIII de noembre de dit any, lo dit
Joan Ferrer confessa haver rebut del dit ho-
norable mossèn Joan Giner III lliures, VII
sous, VIII, e són per XXXX hòmens, ab la de-
mesia de tres majorals, tenguts divendres, a
XXV de octubre propasat a dita cèquia; e III
liures, II sous, VIII per XXXVII hòmens, ab la
demesia de dits III majorals, tenguts a dita cè-
quia disapte, a XXVI de dit mes de octubre;
que per tot és104 VI lliures, X sous, IIII; e per
ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis lo honorable en Joan
Bosch, mercader, e mestre Domingo Bernat,
argenter, de Tortosa. —— VI ll X s IIII.

Item, féu fe a mi, notari, lo discret en Ffran-
cesch Galindo, notari, com a XVII del dit mes
de octubre de dit any 1504, Alí Pintado e Fo-
mat Pasageyt, moros de Miravet,105 confes-
saren haver rebut del dit mossèn Giner I lliu-
res, V sous, VI per raó de treballs per ells fets
fins en dita jornada en lo forat de la cèquia;
e axí, renunciant, etcètera, ne fermà àpocha
presents per testimonis en Ffrancesch Gi-
rart, altre verguer, e Omar Verdatiela, de Mi-
ravet. —— I ll V s VI.106

Item, dimarts, a XII de noembre sobre dit, lo
dit Joan Ferrer confessa haver rebut del dit
mossèn Giner XVII sous, VIII, e són per los
jornals de X hòmens a dita raó havien feta
faena al forat de dita cèquia; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis mossèn Bertomeu Montornès e en
Joan Bosch, mercader, de Tortosa. —— ll
XVII s VIII.

||f. 35v

Item, diumenge, a XV de dit mes, en Andreu
Timoneda, menor de dies, laurador, confessa
haver rebut del dit mossèn Giner V sous, e
són a compliment de aquells VII sous munte
la cals d’ell havien presa per a dita cèquia,
com los II sous agués rebut dels diners d’en
Ffrancesch Solà; e per ço, renunciant, etcète-
ra, ne fermà àpocha presents per testimonis

Item, posà en rebuda lo dit mossèn Giner que
a XX de dit mes rebé dels jurats de Alfara VIIII
lliures, e són per la ajuda de hun trast havie
fer en dita cèquia. —— VIIII ll s.

Item, posà en rebuda lo dit mossèn Giner, de
una part dix haver rebut d’en Ffrancesch Flan-
dina e sa sogra, na Perera, XVII sous restants
a donar al corroner; de n’Agostí Tarasona VIII
sous; de mestre Bertomeu Fuster, VII sous;
d’en Pere Vinader, VII sous; d’en Miquel Bur-
guès, texidor, VIII sous; d’en Joan Bernat, fus-
ter, VIII sous, VI; que per tot és III lliures, IIII
sous. —— III ll IIII s.

Item, posà en rebuda lo dit mossèn Giner que
divendres, a XV de noembre de dit any, rebé
d’en Ffrancesch Solà, ortolà, cal de deena, I
lliurs, 6 sous, 4. —— I ll VI s IIII.

Item, posà en rebuda lo dit mossèn Giner que
a XVIIII de deembre102 rebé d’en Pere Cartia-
no, per mans de Joan [...], XI sous, e són per
la sua deena restave a donar a la dita ciutat.
—— ll XI s.

Item, posà en rebuda dit mossèn Giner que
a XXXI de mars rebé dels jurats de Benifa-
llet XXV sous en prorata de aquells XXXI
sous han de donar a compliment de lur taxa.
—— I ll V s.

Item, posà en rebuda dit mossèn Giner que
lo primer de abril rebé d’en Jaume Sabater,
hun dels jurats de Aldover, II lliures, VI, dit dit
loch havie de donar a compliment del que
havien de fer ajuda a la dita cèquia. —— II ll
VI s.

Item, posà en rebuda que diluns, a XXVII de
dit mes, rebé de mestre Pere Cartiana I lliu-
res, V sous, e són en prorata de lur trast. ——
I ll V s.

||f. 35r

Primo, dimecres, a XXIII de octubre 1504, en
Joan Ferrer, laurador, altre dels majorals de la
faena de la cèquia, en dit nom, confessa haver
rebut de l’honorable mossèn Joan Giner, procu-
rador de dita ciutat, III lliures, II sous, VIII, e són
per los jornals de XXXVII hòmens, a raó de I
sou, VIII lo jorn, ab la demesia de tres majorals
tenguts dit jorn a dita cèquia; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis en Ffrancesch Girart e Miquel Meri-
no, verguers, de Tortosa. —— III ll II s VIII.103

102 deembre, interlineat. Abans febrer, ratllat.
103 En el marge esquerre: b. Giner.
104 Segueix VII, ratllat.
105 Segueix ho, ratllat.
106 En el marge esquerre: A.
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loch ha de ajuda en la fàbrica de dita cèquia;
e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà àpo-
cha presents per testimonis en Antoni Serra,
hoste de correus, e en Miquel Martí, de Vila-
nova de Meyà, studiant en arts en Tortosa.
—— II ll IIII s.107

||f. 36v

Benifallet

Primo, diluns, a XVI de setembre 1504, lo ho-
norable en Miquel Sans, clavari de les pecú-
nies de dita cèquia, posà en rebuda que dita
jornada rebé d’en Domingo Deona, hun dels
jurats de Benifallet, per mans del magnífich
en Joan Giner, procurador, III lliures, XVII
sous, e són en prorata de la ajuda dit loch fa
a la fàbrica de dita cèquia; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis en Ffrancesch Girart e Miquel Me-
rino, verguers de Tortosa. —— III ll XVII s.108

Item, divendres, a XI de octubre deid ti any, lo
dit honorable en Miquel Sans, en dit nom,
posà en rebuda que dita jornada rebé d’en
Domingo Deona, hun dels jurats de Benifallet,
per mans del dit magnífich en Joan Giner,
procurador, III lliures, XII sous, e són en pro-
rata de la ajuda que dit loch ha a la dita cè-
quia; e per ço, renunciant, etcètera, ne fermà
àpocha presents per testimonis mestre Mateu
Miralles, blanquer de Tortosa, e en Pere Fol-
quer, laurador, de Xerta. —— III ll XII s.109

||f. 37r

Perelló

Primo, diluns, a II de setembre 1504, rebé lo
magnífich en Joan Giner, procurador, lo pre-
sent any de la present ciutat, III lliures, XV
sous en paga e prorata de aquelles VIIII lliu-
res que lo dit loch del Perelló a ofertes do-
nar per lo trasta havie de fer; rebé aquelles
per mans d’en Bertomeu Riba, de dit loch.
—— III ll XV s.

Item, dimarts, a XXIIII de dit mes, rebé lo ho-
norable en Miquel Sans, clavari de dita cè-
quia, per mans d’en Bernat Guiemet, dels
Garidells, I lliura, V sous, e són per lo que ha-
vien de pagar en ajuda del trast, ensemps ab
lo Perelló, de dita cèquia; e per ço, renun-
ciant, etcètera, ne fermà àpocha presents per
testimonis mossèn Joan Garidell e mestre
Francí Revull, sastre, ciutadans de Tortosa.
—— I ll V s.110

Ffrancesch Girart e Miquel Merino, verguers,
de Tortosa. —— ll V s.

Item, diumenge, a VIII de deembre 1504, Alí
[Xuntado] e Fomat Papazeyt, moros de Mira-
vet, confessaren haver rebut del dit mossèn
Joan Giner I lliures, X sous per los treballs de
XVIII jorns los dos havien treballat en dita cè-
quia, a raó de I sou, VIII per dia; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis en Guillem Carbó, laurador, e
Fomat Bernadella, laurador moro de Miravet.
—— I ll X s.

Item, diluns, a VIIII de dit, en Joan Ferrer
confessa haver rebut delit mossèn Giner VI
sous, e són en prorata de XXXV hòmens ab
III majorals tenguts dit jorn a dita cèquia,
com la restant quantitat a compliment agués
rebuda de mossèn Steve Curto, dels diners
manllevats d’ell; e per ço, renunciant, etcète-
ra, ne fermà àpocha presents per testimonis
Ffrancesch Girart e Miquel Merino, verguers.
—— ll VI s.

Item, dimarts, a XVII de dit, lo dit Ferrer con-
fessa haver rebut del dit mossèn Giner IIII
sous, IIII per los treballs de IIII hòmens feren
faena a mig jorn en obrir alguns trasts de
dita cèquia per fer córrer e passar l’aygua
que cavalcava dits trasts per la gran crescu-
da del riu; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis mos-
sèn Joan Bonet e mossèn Steve Curto, ciu-
tadans. —— ll III s IIII.

Item, divendres, a XXXI de giner 1505, en
Pere de na Leixà, de Flix, confessa haver re-
but del dit magnífich en Joan Giner, II lliures,
VIII sous, que són a compliment de aquelles
setze pedres havie tallades per a obs de dita
cèquia; e a·n Pere Cervelló, aharis del dit
loch, IIII sous per lo descarregar dites pedres;
que per tot és II lliures, XII sous; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha presents
per testimonis en Ffrancesch Girart e Miquel
Merino. —— II ll XII s.

||f. 36r

Aldover

Primo, diluns, a VIIII de setmebre 1504, lo
honorable en Miquel Sans, clavari de les pe-
cúnies de la cèquia, posà en rebuda que dita
jornada rebé per mans de Tomàs Capcir, hun
dels jurats de Aldover, II lliures, IIII sous, e
són en prorata de aquelles [9] lliures lo dit

107 En el marge esquerre: Sans.
108 En el marge esquerre: Sans. Giner.
109 En el marge esquerre: Sans. Giner.
110 En el marge esquerre: Sans.
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Pagament de 2 lliures i 10 sous que la ciutat
de Tortosa fa a n’Alí Caidús per haver portat
pedres des de Flix fins a Tortosa per a la sè-
quia [d’Aldover].

AHCTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Lli-
bre de Clavaria, 105 (2n lligall). f. 6v.

Item, disapte, a XXVII de juliol de dit any, Alí
Caydús, moro de Miravet, confessa haver re-
but del dit magnífich receptor II lliures, X
sous, les quals són per nòlit de deu pedres
groses havie portades ab la barcha de Flix a
la present ciutat per a obs e mester de la cè-
quia, de les quals, renunciant, ne fermà àpo-
ca presents per testimonis mossèn Loís Cor-
der, ciutadà, e Fomat Babaro, moro de
Miravet. —— II ll X s.

Document 3

1512, febrer, 9. Tortosa.

Pagament de les 62 lliues i 10 sous que la
ciutat de Tortosa fa a la vídua de Pere Joan
Sibil corresponents a la condemna imposada
per la reial audiència a causa dels danys cau-
sats a les terres d’en Pere Canyiçar, cavaller,
per les obres de la sèquia iniciada a l’Estret
d’Aldover.

AHCTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Lli-
bre de Clavaria, 107 (3r lligall). p. 30.

Item, dit jorn, la senyora na Ysabel Sibil, ví-
dua, muller que fonch de mossèn Pere Joan
Sibil, quòndam, ciutadà de la present ciutat,
com havent dret, títol e causa de mossèn
Pere Canyiçar, cavaller, dels [dans], proce-
sos per aquell fets en les terres e posses-
sions sues per dita ciutat, per causa de la
cèquia comensada al cap del stret de Aldo-
ver, de la qual causa penja plet en la real au-
diència, confessa haver rebut del dit mossèn
clavari, de ordinació dels dits senyors de
procuradors e pròmens del redrez, aquelles
LXII lliures, X sous barchinoneses a ella, en
dit nom, ab sentència real adjudicats, a pa-
gar per la dita ciutat per la causa e rahó des-
sús dita, y en aquella dita ciutat era stada
condenada en donar e pagar a ella, en es-
mena de la íntegra satisfació de tots los dans
per ella en dit nom a dita ciutat en la dita real
audiència demanant. E per ço, renunciant,
etcètera, presents per testimonis en Miquel
Merino e Joan Domènech, verguers, de Tor-
tosa. —— LXII ll X s.

Item, divendres, a XI de octubre de dit any, lo
dit honorable clavari posà en rebuda que a
XXVII de setembre pasat rebé, segons dix,
per mans de n’Arnau Godols, del Perelló, III
lliures, XVII sous, V, e són en prorata de la
ajuda dit loch fa a dita cèquia; e per ço, re-
nunciant, etcètera, ne fermà àpocha pre-
sents per testimonis lo honorable en Bosc,
mercader, e en Joan Ferrer, laurador, de Tor-
tosa. —— III ll XVII s V.111

Xerta

Primo, divendres, a XI de octubre 1504, lo
honorable en Miquel Sans, clavari de les pe-
cúnies de la cèquia, posà en rebuda que dita
jornada rebé de n’Antoni Aznar e Joan Sun-
yer, jurats de Xerta, per mans del magnífich
mossèn Garidell, VIII lliures, XIIII112 sous; e
pochs dies abans IIII lliures, XVI sous, que
per tot és XIII lliures, X sous; e són per la aju-
da de hun trast e mig dita vila havia ofert de
fer en dita cèquia; e per ço, renunciant, etcè-
tera, ne fermà àpocha presents per testimo-
nis mestre Mateu Miralles, blanquer, de Tor-
tosa, e en Pere Folquer, laurador, de Xerta.
—— XIII ll X s.

||f. 37v

Primo, dimarts, a III de setembre 1504, en
Joan Ferrer, laurador, altre dels majorals de la
cèquia, confessa haver agut e rebut del dit
mossèn Joan Giner, de les dites pecúnies, II
lliures, VIII sous, II, e són per los jornals de
XXVIII hòmens e una dona, a raó dels dits I
sou, VIII, ab la demesia de dos majorals ten-
guts dit dia a dita cèquia; e per ço, renunciant,
etcètera, ne fermà àpocha presents per testi-
monis los honorables en Miquel Sans, notari,
e mossèn Pere Sans, fon fill, ciutadans de Tor-
tosa. —— II ll VIII s II.

Item, dijous, a cinch de dit mes e any, lo dit
Joan Ferrer, en lo dit nom, confessa haver
agut e rebut deld ti mossèn Joan Giner, de les
dites pecúnies, I lliura, V sous, VIII, e són per
los jornals de XV hòmens, ab la demesia de
dos majorals, a dita raó, tenguts dit jorn a la
dita cèquia; e per ço, renunciant, etcètera, ne
fermà àpocha presents per testimonis en
Joan Martí, macip de ribera, e mestre Miquel
Merino, sastre, de Tortosa. —— I ll V s VIII.

Document 2

1504, juliol, 27. Tortosa.

111 En el marge esquerre: Sans.
112 XIIII, interlineat. Abans VI, ratllat.




