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1. Introducció i metodologia 

El tema en el que vull desenvolupar la meva recerca són les estructures polítiques 

medievals, centrant-me en una institució municipal en particular: el Consell de Cent de la ciutat 

de Barcelona a principis del segle XV. Per realitzar aquesta tasca he cercat en els arxius que 

aquest organisme va produir, utilitzant-los com la font d‟estudi. L‟elecció de la cronologia a 

investigar per tant, ha estat la Baixa Edat Mitjana, ja que el Consell fou establert al segle XIII i 

va anar adquirint la seva forma característica durant el XIV i el XV, mantenint la seva força fins 

el segle XVIII, moment en el que va ésser dissolt, com a conseqüència de l‟aplicació del Decret 

de Nova Planta (1716). 

He escollit el regnat de Martí l‟Humà per la seva rellevància, no tan cap a la pròpia 

institució sinó pel delicat moment històric, hereu de grans problemes socio-econòmics del segle 

anterior com la Pesta, les grans fams i les guerres, sobretot les acumulades en territori italià 

insular. Hi ha acord en considerar  que sota el seu govern la Corona gaudeix d‟una certa 

recuperació, però les finances es troben força deteriorades: la tresoreria reial està en bancarrota i 

l‟administració municipal no viu unes condicions gaire diferents. Donat que es tracta d‟una 

recerca amb un temps molt limitat, he escollit un any en particular amb el propòsit de continuar 

amb l‟estudi de tot el regnat en el projecte de Doctorat. L‟elecció de la data de 1410 òbviament 

no és a l‟atzar: coincideix amb la mort del monarca, últim rei de la dinastia del Casal de 

Barcelona, i s‟ha escollit amb la intenció de veure si la defunció del sobirà i la situació crítica 

que viu la Corona d‟Aragó per la qüestió successòria, afecta d‟alguna manera al funcionament 

regular de la institució, i de retruc a la ciutat en sí.  

Aquest Treball Final de Màster doncs, es basa en la transcripció i l'estudi del manuscrit 

1B XI 34 que forma part dels fons de Clavaria, i que fa referència al segon exercici 

administratiu del Consell de Cent -ja que normalment la seva gestió era anual o es dividia en 

dos períodes de sis mesos cadascun- que consta de l'agost de 1410 al gener de 1411. Aquesta 

recerca per tant, té l‟objectiu d‟analitzar en profunditat una font municipal del període baix-

medieval, però sense un metodologia tancada, ja que l‟observació dels diferents documents 

custodiats a l‟Arxiu Municipal de la Ciutat de Barcelona, ens ha permès percebre la possibilitat 

de fer una lectura del manuscrit a diversos nivells, també com a font de quotidianitat. En 

conseqüència, s'ha intentat anar més enllà del simple anàlisi de les finances locals per a aquell 

període o el funcionament del Consell o de la pròpia Clavaria, que configura una part important 

del propi treball. Com que l‟interès radicava en veure quin va ser l‟impacte d‟un esdeveniment 

de gran envergadura com és la mort del rei en l‟organització municipal, i aquesta entenc que es 

indissoluble de la vida dels propis ciutadans, s‟ha contemplat l‟oportunitat d‟analitzar també, la 

vida quotidiana a partir de les accions que porta a terme el Consell sobre el municipi. Per tant, 
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m‟interessava aclarir si qüestions com les obres públiques, les festivitats, el control del comerç i 

el control marítim o altres aspectes com el nomenament i el pagament dels càrrecs públics es 

podien haver vist afectats per la preparació del funeral del monarca, la seva absència i la d‟un 

hereu, que suposà la convocatòria i reunió d‟un Parlament al mateix municipi. Hem de tenir en 

compte que tot plegat podia comportar un canvi en el ritme de la ciutat, així com més entrades i 

sortides de gent forana i dels propis barcelonins del que era habitual. 

Així doncs, el treball està dividit en tres parts: a) la transcripció i un petit anàlisi 

codicològic que es troba al final del mateix en forma d‟annex; b) una contextualització i 

presentació del període i de la institució, així com un estudi del finançament del municipi; i 

finalment c) una anàlisi de les conseqüències de la mort del monarca sobre la ciutat utilitzant 

com a font les despeses que el Consell sufragà durant aquest període. Tot això ha estat possible 

gràcies a com està organitzat el propi manuscrit ja que recull informació molt detallada, és a dir, 

a cada entrada especifica de forma molt acurada a què i a qui es destinen els diners que mou el 

clavari. Si ens hem decidit per aquest document en concret és degut a que el manuscrit 

immediatament anterior  -1B XI 33- no comparteix les mateixes característiques, ja sigui perquè 

no s‟ha conservat sencer i li manquen el primer o primers quaderns, sobretot on hi havia l‟índex, 

o bé perquè no es va realitzar amb intenció de que fos tan detallat com el 34 –no s‟hi llegeixen 

entrades tan riques en detalls, i la majoria no porten l‟any de l‟àpoca o quan van ésser pagades-. 

A més, la lletra té un traç menys net i elaborat i no hi consta si el van revisar posteriorment. No 

hi ha comentaris sobre la mort del rei, els preparatius del funeral o del Parlament, ja que aquest 

comença el setembre del 1409 i acaba amb algunes referències a gener del 1410 i per tant, es fa 

evident que manca el volum dels sis mesos corresponents a la malaltia i mort del rei.  Al nostre 

volum -l‟1B XI 34- trobem que el Consell paga despeses endarrerides de mesos abans, cosa que 

ens fa pensar que el llibre de clavaria d‟entre febrer i juliol de 1410 podria haver-se perdut o 

simplement no es va arribar a escriure. 
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2.1 La Baixa Edat Mitjana a la Corona d’Aragó 

 

No ens estendrem gaire en aquest capítol, ja que més endavant es parlarà amb més 

precisió de les crisis dels segle XIV, les guerres i el paral·lel desenvolupament urbà. Aquí 

doncs, donarem les idees principals per poder situar en el seu context històric, el regnat de Martí 

l‟Humà. Primerament, hem de tenir en compte que el concepte d‟època baixmedieval no 

emmarca un món estàtic on sorgeixen una sèrie de fenòmens que es reprodueixen a tot arreu 

iguals i al mateix temps, ans al contrari, tot i relacionar aquest terme amb el de „crisi‟, el 

desenvolupament històric a l‟Occident europeu durant els últims segles de l‟Edat Mitjana és 

divers i ple de aspectes particulars. Tot i així, sí que és possible veure-hi un aspecte general en 

tots els territoris: la pèrdua demogràfica causada o bé per la fam, per la guerra o per la pesta, i a 

vegades per totes tres coses alhora. Aquesta conjuntura va suposar la cerca d‟estratègies noves 

per racionalitzar la producció, incrementant la productivitat del treball, contribuint a 

l‟especialització del producte i la integració econòmica regional, que amb el pas del temps 

aniria donant lloc a fórmules fiscals que responien a les necessitats de la gestió dels mercats i el 

comerç. Alhora l‟assentament de les monarquies i el paper que juguen en l‟equilibri 

internacional, ple de conflictes bèl·lics també és un factor molt important a tenir en compte, ja 

que aquestes necessitaven cada cop més capital per emprendre les seves campanyes i en 

conseqüència incrementaren la pressió fiscal, sobretot als municipis. Aquests però, redreçaren la 

situació per a poder treure avantatge, a canvi de la seva contribució econòmica els municipis 

anaven guanyant autonomia. 

 

La Catalunya de principis del 1400 és hereva del segle immediatament anterior en el 

qual la societat catalana coneix greus crisis demogràfiques causades per la manca d‟aliments 

bàsics –sobretot el gra‒, la pesta i les guerres, en particular les que es van dur a terme contra  

Castella, Gènova i Mallorca, a més de patir altres conflictes bèl·lics amb França i l‟intent de 

conquesta de l‟illa de Sardenya. Tot plegat va ocupar les responsabilitats de seguretat i protecció 

tant municipal com senyorial, impulsant alhora, un augment de la pressió fiscal que conduí als 

governs de les ciutats a caure en endeutaments progressivament majors. “Davant d‟aquestes 

dificultats [...] de la davallada demogràfica i de la disminució del poder adquisitiu, cal cercar 

fórmules per a revitalitzar l‟agricultura, incrementar la producció artesanal, sobretot tèxtil, i 

mantenir el vigor comercial.”
1
 

La causa principal del factor de la crisi frumentària és el fet de que les societats 

medievals centren les seves dietes en la trilogia del pa, el vi i la carn, essent el primer element el 

més important de tots i que en cas de males collites –com la gravíssima del 1333-, provocava 

                                                           
1Balcells, A.(2004): Història de Catalunya.Ed. Esfera de los libros, Barcelona.p.247 
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grans caresties a les viles i ciutats, i en conseqüència una inestabilitat que es tarda en redreçar.
2
 

A més, les males collites es succeeixen en el temps, cada pocs anys hi sorgeixen de noves, que 

molts cops són compartides per territoris molt extensos com la crisi de 1376 a tota la 

Mediterrània. Hem de tenir en compte també, que les males collites generen manca 

d‟aprovisionament i per tant l‟increment dels preus, que moltes vegades són agreujats pels 

intents especulatius sobre el gra, qüestió que es prenen molt seriosament els governs locals, 

abastint-se ells de forment per poder repartir-lo en situacions d‟emergència. Aquestes 

malnutricions en la població a més, deixen als seus membres vulnerables a les epidèmies, que 

amb l‟arribada de la Pesta el 1348, dóna lloc a situacions catastròfiques.
3
 

Pel que fa al comerç, el cas català i en concret el barceloní, els mercaders van jugar un 

paper força rellevant dins el desenvolupament històric, ja que gràcies sobretot a l‟evolució de la 

indústria drapera, Barcelona s‟havia presentat com una competidora comercial –tot i que com 

apunta Del Treppo, aquesta es veurà sempre al darrere de Gènova o Venècia-, però que a finals 

del segle XIV comença a afeblir-se a causa de les fallides bancàries. Per un costat, el progrom 

de 1391 va irrompre la normalitat del municipi, per l‟altre l‟intent d‟obtenir un paper més potent 

en el govern de la ciutat per part dels mercaders i menestrals va provocar tensions en 

l‟estructura interna del municipi, ja que aquests no només volien ésser part del Consell de Cent 

sinó també de l‟executiu,
4
 que acabarà desembocant en els conflictes de la Biga i la Busca. 

Veiem doncs, com a partir del segle XIII les relacions amb la monarquia s‟estabilitzen 

en un sistema en el qual les elits urbanes custodien els interessos particulars, intentant-los fer 

coincidir amb el monarca i d‟aquesta manera preservar les pròpies inversions, amb l‟objectiu 

final d‟aconseguir concessions que beneficiïn les activitats municipals. Per tant, pretenen 

adquirir els privilegis necessaris que garantissin exempcions fiscals, consolidant les activitats 

econòmiques i socials, i afermant alhora la capitalitat regional. D‟aquesta manera també 

milloraria el sistema jurídic i judicial dels ciutadans, fomentant la protecció i ordenació de 

l‟espai urbà i, per extensió, es progressi en l‟assentament i consolidació de les institucions de la 

ciutat amb capacitats legislatives pròpies. Aquest seria el reconeixement del poder municipal 

que s‟originaria en la reunió dels ciutadans més destacats escollits anualment –són els cònsols, 

jurats, paers o consellers- però mantenint la crida oberta al conjunt de la ciutadania.  

S‟estructura així la institució municipal per excel·lència, el Consell de Cent, al que se li suma 

                                                           
2Riera Melis, A. (2007): Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en las ciudades catalanas 

durante la Baja Edad Media, en H.R. Oliva y  P. Benito (eds), Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la 

Edad Media, Sevilla, Publicaciones de la Universidad. pp. 125-159. 
3Balcells: Història de Catalunya..., p. 248 
4Carrère, C. (1978): Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi,  Ed. Curial: Barcelona, volum 2. p. 

171 
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un clavari i controladors del racional per a la comptabilitat municipal, un servei d‟escrivania i 

un ganivet jurídic.
5
 

“De fet, el reconeixement de governs municipals es generalitza el 1283 perquè els 

burgesos també aprofiten la conjuntura de la crisi siciliana per condicionar l‟ajut econòmic ofert 

al monarca a la generalització del sistema i a la confirmació d‟una àmplia autonomia per al 

govern de la ciutat de Barcelona, que ja tracta de capitalitzar el moviment municipalista. 

L‟establiment de governs municipals permet al rei tenir interlocutors permanents per a les seves 

creixents demandes d‟ajut armat i sobretot executiu.”
6
 

 

2.2 El regnat del rei Martí l’Humà 

El 29 de juliol de 1356 va néixer el monarca a Perpinyà, essent el segon fill del rei Pere 

el Cerimoniós i d'Elionor de Sicília. La succesió al tron estava destinada al seu germà, Joan el 

Caçador, i per tant a ell, l‟infant Martí, el van dotar del patrimoni corresponent a un príncep, 

prometent-lo l‟any 1361, amb Maria de Luna, la pubilla de la família més rica del regne 

d‟Aragó. No obstant, les núpcies no es portaren a terme a Barcelona fins onze anys després, el 

1372, quan Martí ja tenia 16 anys i Maria en tenia 15. Del matrimoni nasqueren quatre fills, 

però només el primogènit, Martí, nascut cap el 1376, va arribar a l‟edat adulta. Després 

d‟enviduar el 1406, Martí l‟Humà es tornà a casa amb Margarida de Prades per intentar 

aconseguir més descendència. Pel que fa el caràcter del sobirà sembla que era tranquil i molt 

devot –els seus coetanis el coneixien amb el sobrenom de l‟‟Eclesiàstic‟- i amb tendències a 

negociar. Desafortunadament no gaudia de bona salut, empitjorant-se la seva condició física 

durant els últims anys de vida.
7
 

El 1387 se li va concedir el títol de Duc de Montblanc, que ostentà fins a esdevenir rei. 

Amb la mort sobtada del seu germà el 1396, Martí va convertint-se en rei d‟Aragó, de València, 

de Mallorca, de Sardenya, comte de Barcelona, de Rosselló i de Cerdanya. A més, va ésser 

comte d‟Empúries el 1402 i de nou entre 1407 i 1410, així com rei de Sicília a la mort del seu 

fill el 1409. El seu regne durà 14 anys, morint el 30 de maig de 1410 amb 54 anys. Quan va 

arribar al poder ja havia acumulat experiència com a governant degut al fet d‟anar ocupant alts 

càrrecs públics, sobretot el de lloctinent general del seu germà Joan,i a Sicília com a dirigent de 

l‟illa reclamant el dret sobre aquesta de la dinastia catalana, i de la seva mare Elionor.
8
 

                                                           
5Balcells: Història de Catalunya...., p.223 
6Ídem. p.224 
7Ferrer i Mallol M.T. (2001): El rei Martí I l’Humà. (1396-1410). CSIC.Barcelona.p.65 
8Ídem.p.65 
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El monarca es trobà una situació social molt complexa en el seu ascens al tron: els 

últims anys del regnat de Joan I havien estat plens de conflictes entre el rei i les ciutats i viles 

del reialenc. Hi havia tres causes principals que havien produït tensions entre ells, com són el 

problema econòmic –sobretot l‟estat deplorable de la tresoreria reial hereva de les guerres de 

Pere el Cerimoniós-, la ineficient administració de la justícia i l‟abundant poder que havien 

adquirit els consellers i els assistents de la monarquia, que procuraven que el rei estigués apartat 

de la vida política –com veiem a les inculpacions contra ells en el judici posterior a la mort del 

sobirà-.
9
 

Els consellers municipals de Barcelona i València es van ocupar d‟aquest procés 

judicial, al·legant la mala gestió del patrimoni reial que quedava va dur a la ruïna total a la casa 

reial a més de la pèrdua de castells i viles d‟importància estratègica, una situació que va arribar 

fins el punt que l‟enterrament del difunt va haver de pagar-se empenyorant una imatge d‟or i 

altres joies de la monarquia per poder portar-ho a terme. Així doncs, el rei Martí es va trobar 

amb el patrimoni de la monarquia alienat i ple de deutes, a més del fet que els seus propis 

recursos del ducat de Montblanc havien estat emprats en les accions realitzades a l‟illa de 

Sicília.
10

La problemàtica siciliana va ésser un factor que marcà aquest inici de regnat, ja que no 

es va solucionar ni quan l‟hereva real del tron de l‟illa, Maria de Sicília fou casada el 1390 amb 

el fill de l‟Humà, Martí el Jove. Dos anys després, el matrimoni va intentar imposar-se a l‟illa 

per controlar-la, cosa que va desembocar en una guerra. La resolució d‟aquesta, com hem vist, 

va arruïnar al monarca, que va romandre a l‟illa fins deixar-la suficientment pacificada per a que 

pogués governar el seu fill.
11

  

La reina Maria de Luna per la seva part, com a regent va tenir el suport de Barcelona i 

de la Diputació del General de Catalunya,
12

 que conjuntament van haver de fer front a les 

manipulacions de la reina vídua Violant i el seu embaràs fictici, a més de les campanyes per 

pacificar les terres occitanes i les reivindicacions monàrquiques del comte de Foix, que estava 

casat amb la filla de Joan I. Aquest últim esdeveniment va acabar amb la pèrdua dels dominis 

sota control del comte fins la mort del mateix el 1398, quan va començar un acostament dels 

successors del comte cap a la monarquia, retornant-los part dels béns confiscats -tret de de 

Castellví de Rosanes i de Martorell, que es van unir al municipi de Barcelona pel lligam del 

carreratge-.
13

 

                                                           
9Ferrer i Mallol, M.T.(1962): Les relacions del rei Martí l’Humà amb la ciutat de Barcelona. CSIC. Barcelona .p.1 
10Ídem. p. 2 
11Ferrer i Mallol: El rei Martí I l’Humà..., p.67 
12 Javierre Mur, A. L (1941): María de Luna, reina de Aragón, CSIC, Barcelona. 
13Ferrer i Mallol: El rei Martí I l’Humà..., p.66 
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La reina va haver d‟afrontar el procés mencionat més a dalt contra els antics consellers i 

oficials del rei Joan, 38 en total, destacant figures com el governador de Catalunya, el 

vicecanceller, el protonotari o el secretari reial –en aquell moment era Bernat Metge- a causa de 

la insistència de les ciutats i viles del reialenc. Se‟ls acusava d‟haver confabulat per aconseguir 

el poder de governar segons els seus interessos, d‟haver-se enriquit gràcies a la seva posició 

pública i a l‟acceptació de suborns en matèria d‟administració i de justícia, d‟entre altres 

delictes. Finalment el rei els va absoldre entre el 1397 i 1398, tret del pagament d‟alguna multa 

en algun cas i en altres fins i tot els va tornar la seva funció en la cancelleria, com a Bernat 

Metge a la secretaria reial.
14

 

Quan el sobirà va decidir iniciar el viatge cap als seus estats peninsulars, la reina Maria 

de Luna es va veure obligada a posar a la disposició de la Diputació del General de Catalunya la 

vila de Montblanc i les relíquies que restaven en poder de la monarquia, com a garantia del 

préstec de 40.000 florins que el Principat feia al monarca perquè sortís de Sicília. El municipi de 

Barcelona a més, havia aprofitat la situació límit de les finances reials per negociar la compra 

del castell d'Arrahona amb la vila de Sabadell, el castell i vila de Terrassa i les viles de Tàrrega i 

Vilagrassa, per 25.500 lliures, el 1391.
15

 Poc després Barcelona va obtenir del monarca els 

castells d'Elx i Crevillent, a València, per 50.000 florins.
16

 

Durant el viatge de tornada, el sobirà decidí fer una breu estada a Sardenya i Còrcega, 

per assentar les posicions catalanes. També va anar a visitar al papa Benet XIII a Avinyó per 

debatre amb ell la problemàtica sobre el Cisma que dividia l'Església.
17

Un cop a la península es 

veu forçat a demanar ajuda als consellers barcelonins per poder mantenir la seva dignitat com a 

monarca, a la que la ciutat es va mostrar reticent. Això va comportar que el rei Martí prengués 

una dràstica decisió: recuperar el patrimoni monàrquic i la jurisdicció i poder reial, fins i tot si 

això significava provocar conflictes amb algunes poblacions que havien anat adquirint grans 

privilegis a costa de la mala  salut fiscal de la tresoreria reial.
18

 

En termes generals, pot dir-se que el regnat del rei Martí va ésser una època d‟una certa 

recuperació i estabilització del poder reial. Aquesta tasca la va portar a terme en dos períodes: el 

primer centrat en la reincorporació patrimonial a la gestió monàrquica, declarant-lo inalienable 

                                                           
14Ferrer i Mallol:  El rei Martí I l’Humà..., p.66 
15Bertran Roigé, P.(2013): La ciutat de Barcdelona, senyora de Vilagrassa a l’Urgell (1391-1460),  en “A l‟entorn de 

la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Murgé i Vives”, CSIC, Barcelona, p. 153-169. 
16Ferrer i Mallol: Les relacions del rei Martí..., p.2 
17Ferrer i Mallol:  El rei Martí I l’Humà..., p.67 
18Ferrer i Mallol: Les relacions del rei Martí..., p.3 
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l‟any 1399, amb la recuperació a més, de les jurisdiccions empenyorades; i una segona etapa en 

la que intentà aconseguir el restabliment dels impostos i rendes cedits.
19

 

Altres aspectes a tenir en compte de la seva regència són les seves actuacions a nivell 

internacional en les que no hi aprofundirem, com la defensa de l‟espai marítim català contra els 

pirates barbarescos; l‟ajut continu enviat per auxiliar el papa Benet XIII contra les amenaces 

franceses, i donar-li suport quan era necessari, ja que la Corona era favorable a la causa 

d‟Avinyó, d‟entre altres raons perquè el papa era familiar de la muller del rei; i la protecció dels 

enclavaments comercials catalans a l‟illa de Sardenya, ja que la resta del territori insular 

romania sota control dels jutges d‟Arborea. Una de les solucions temporals que es van trobar 

per solucionar el cas sard, fou la reunió d‟un donatiu pagat a partir del parlament que el rei va 

reunir a Tortosa el 1400, amb les ciutats marítimes dels seus territoris. Durant tres anys es 

protegirien les posicions catalanes a l‟illa, sempre que no es protegís a cap corsari, la reforma 

del govern insular fos efectiva i l‟expulsessin als comerciants italians que es trobessin a territori 

català, els quals solien fer operacions bancàries que entorpien l‟economia catalana i també 

perquè eren els principals competidors dels mercaders del Principat. Tot i així, el monarca no va 

poder mantenir aquesta última condició i el 1402 va promulgar la llibertat de comerç dels 

italians però amb algunes condicions com el pagament d‟un impost especial. En aquest 

parlament de Tortosa a més, es va aconseguir redactar un acord de pau amb Gènova, que es 

signà el 1402, amb l‟objectiu de parar la guerra marítima entre aquesta ciutat i els catalans –tot i 

que no sempre es respectava-.
20

 

A la península Ibèrica, el rei Martí va signar un tractat de pau amb Navarra l‟any 1399, 

incloent-hi el matrimoni del seu fill –vidu de Maria de Sicília-, amb Blanca de Navarra. Pel que 

fan les tenses relacions amb Castella, hi succeeixen alts i baixos a causa de diversos litigis com 

el de la confiscació del patrimoni al marquès de Villena –cosí de Martí l‟Humà- per part del rei 

castellà, o els desacords sobre els impostos sobre el comerç que va tancar les fronteres entre 

1403 i 1409 –però amb intervals d‟obertura-. Per altra banda, la Corona d‟Aragó no va 

participar a la guerra entre Castella i Granada, signant amb aquesta última, un tractat de pau 

l‟any 1405. En aquest acord es milloraven les condicions de comerç i la facilitació  del pas 

marítim. A més, es van pactar la creació de germandats entre les comunitats sarraïnes i 

cristianes mantenir la protecció de les fronteres. Amb França també es signà un tractat l‟any 

1406 per normalitzar la qüestió de les represàlies recíproques.
21

 

                                                           
19Ferrer i Mallol: El rei Martí I l’Humà..,p. 67. De la mateixa autora, El patrimoni reial i la recuperació dels 

senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, “Anuario de Estudios Medievales”, 

7 (1970-71), p. 351-491 
20Ferrer i Mallol: El rei Martí I l’Humà..., p.68 
21 Ídem.p.69 
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Els últims anys de la vida del rei van estar marcats per les bandositats nobiliàries que es 

van anar fomentant a València i a Aragó, que solien acabar en manifestacions de violència. A 

València les forces es dividien entre els Vilaragut i els Centelles, lluita que va portar el 1407 a 

la mort del governador del regne, Ramon Boïl. A la zona aragonesa la disputa era entre la 

família Luna i els Urrea, per intentar sufocar la situació el rei envià a Jaume d‟Urgell com a 

lloctinent general a Aragó el 1408. No obstant, no ho va poder aconseguir, i de fet es va acabar 

enemistant amb els Urrea. “Aquestes divisions de la noblesa valenciana i aragonesa varen ser 

decisives en la resolució del problema successori a la mort del rei Martí, perquè la inclinació 

d'algun dels bàndols per Jaume d'Urgell va determinar que la part contrària es negués a donar-li 

suport i cerqués un altre pretendent.” 
22

 

El segon capítol per solucionar el problema pel control de Sardenya va esdevenir amb la 

convocatòria de les Corts catalanes a Perpinyà iniciades el 1406.
23

 Allà es va atorgar una 

donació suficient cap al monarca per a que realitzés una expedició a Sardenya i reprimís les 

constants revoltes que costaven milers de florins a la Corona. Així, doncs, fou enviat a l‟illa el 

fill del rei, Martí el Jove l‟any 1408, armat amb un estol sicilià al que s‟hi sumà un temps 

després la flota catalana. “La batalla decisiva es lliurà el 26 de juny de 1409 a Sanluri, on els 

sards foren derrotats. La joia per la victòria es transformà en dolor al cap de pocs dies, a causa 

de la mort sobtada de Martí el Jove, que havia contret la malària.” 
24

 

Aquella convocatòria de Corts va passar de Perpinyà a Sant Cugat, i d‟allà a Barcelona, 

fent-se cada cop més urgent l‟assumpte de la successió dinàstica, que no es va poder solucionar 

a causa de la mort del sobirà. Tal i com indica en el nostre manuscrit, en aquelles Corts 

participaren els ciutadans barcelonins Ferrer de Gualbes, Francesc Marquet de Palou, Marc 

Turell, Joan Ros, Joan Fivaller i Bernat des Pont i que van ésser remunerats amb 27 lliures i 10 

sous, les quals los dits Consellers ab Consell de prohomens plen poder del Consell de Cent 

jurats de la dita Ciutat, los han tatxades en paga e satisfacció de molts e grans treballs a la 

cosa pública del Principat de Cathalunya e especialment del braç de les ciutats e viles reyals 

del dit Principat e asseyaladament d’aquesta Ciutat profitoses per ells sostinguts per espay de 

V meses o entorn qui comensaren a córrer a VIII del mes de janer prop passat, e finiren en la fi 

del mes de maig que finà la Cort per lo senyor Rey.
25

  Les Corts es tancaren amb la mort del 

monarca i el designi no gaire clar de que el successor havia d‟ésser escollit per justícia. Aquesta 

decició d‟últim moment va venir donada per la intervenció d‟una comissió que deia anar en nom 

                                                           
22Ferrer i Mallol: El rei Martí I l’Humà..., p.70. També Masià de Ros, Angels (1997): El dissortat comte d’Urgell, 

Edit. R. Dalmau, Barcelona. pp. 10-15. 
23 Garrido i Valls, J.(2010): Vida I regnat de Martí I. L’últim rei del casal de Barcelona, Ed. R. Dalmau, Barcelona. 

p. 299. 
24Ferrer i Mallol: El rei Martí I l’Humà..., pp.70-71 
25F.148r. 
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de les Corts catalanes, i que estava encapçalada per Ferrer de Gualbes conjuntament amb altres 

alts membres de la cort reial. Aquestes visitaren al rei en el seu llit de mort i li formularen “la 

pregunta „Senyor plau-vos que la succesió de vostres regnes e terres aprés obte vostre 

pervingue a aquell que per justícia deurà pervenir, e que·n sia feta carta pública?‟”
26

 

 

 

2.3 La figura reial i la seva mort 

Com hem vist, els trets principals de la Baixa Edat Mitjana podrien resumir-se amb el 

desenvolupament urbà, els seus factors socioeconòmics, la consolidació de la monarquia i les 

continues crisis financeres i socials. Ara bé, el lligam entre el municipi i el rei té la seva pròpia 

dimensió, més enllà de la realitat entre un conjunt d‟habitants i el seu cap polític; el lligam 

existent s‟ha d‟explicar a partir del vincle jurídic que els condiciona a assistir-se mútuament. 

D‟aquesta manera, el món urbà i la monarquia han de trobar camins per a entendre‟s i 

complementar-se per fer coincidir els diferents interessos de la manera més beneficiosa per 

ambdues parts. Com explica F. Sabaté a la Introducció del seu Lo senyor rei és mort!: “els 

municipis reialencs esdevenen el principal bastió del poder reial. Però aquests súbdits del 

monarca tenen els propis interessos, en virtut dels quals apamen i posen preu al suport a la 

corona. [...] La confluència d‟aquest plantejament assoleix punts de contacte farcits de 

simbolisme, transvasant significats i intencionalitats sobre moments prou rituals com són els 

generats entorn a la mort del rei.”
27

 

La mort de personatges importants afecta la vida quotidiana dels habitants dels 

municipis, ja que cessen les activitats diàries mentre duren les exhibicions públiques de dol, que 

culminen amb una convocatòria per la celebració del funeral: els habitants es reuneixen per 

realitzar solemnes processons que acabaven en exèquies a l‟església més rellevant de la ciutat. 

Trobem doncs, que per les seves conseqüències a nivell social, la mort reial és un dels 

esdeveniments més significatius de la vida de les poblacions baixmedievals. Aquesta cerimònia 

es porta a terme a partir d‟unes fórmules particulars consolidades amb el temps i que es 

reprodueixin a tot el territori, afermant els lligams entre els municipis i, en el nostre cas, la 

figura monàrquica. En aquest sentit, els continguts dels rituals van més enllà de la religiositat, 

tot i aquesta és el fil conductor.
28

 

                                                           
26Canellas Anoz, B. (2010): Actas de los Parlamentos de Catalunya y Aragón tres la muerte de Martín el Humana y 

del Compromiso de Caspe y elecció de Fernando de Antequera. A ”La Corona de Aragón en el centro de su historia.” 

Zaragoza .p. 12 
27Sabaté, F. (1994): Lo senyor Rei és mort! Actitud i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la 

mort del monarca. Universitat de Lleida. p.11 
28Sabaté, F. (2003): Cerimònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya Baixmedieval. Episodis de la Història 

333/334. Ed. R. Dalmau, Barcelona. pp 5-6 
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Quan hi havia un vincle entre el municipi i el rei, com en el cas de Barcelona, la 

defunció i fins i tot la previsió d‟aquest esdeveniment, es vigilaven amb molt d‟interès, sobretot 

si tenim en compte els efectes que es podien ocasionar. La notícia de la malaltia o pèssima salut 

del monarca s‟anava transmetent en forma de rumors, -en gran mesura gràcies als viatgers com 

mercaders i traginers-,entre la població. Per tant era usual que al territori on es trobava el rei es 

fes la sol·licitud per la intervenció divina a favor del personatge a través de pregàries i 

processons religioses. A nivell municipal, els diferents governs intenten aconseguir informació 

fidedigna sobre la salut del rei, normalment, a través d‟alguna figura pública rellevant com el 

governador general. La informació fora de Barcelona, s‟aconsegueix enviant missatgeries 

especials o posant-se en contacte amb algun representant que podien tenir a la cort o a 

Barcelona.
29

 

Quan la mort no apareix de forma natural sinó que esdevé de forma inesperada
30

, no hi 

ha rumors previs però si sospites i temors posteriors, a més de precipitar les activitats 

cerimonials, sobretot incrementant les missatgeries entre localitats per difondre les notícies 

gràcies a una eficient xarxa d‟ordinació del territori. D‟aquesta manera, la transmissió oficial de 

la notícia és totalment essencial per a poder portar a terme les cerimònies fúnebres vàlides 

corresponents.
31

En aquest sentit, Barcelona agafa la prerrogativa d‟informar de la mort, tot i que 

normalment s‟encarregaven els membres de la cort, el canceller o el governador general, 

provocant l‟arribada de notificacions paral·leles dels consellers barcelonins i les altres autoritats 

públiques, apareixent en relativament molt poc temps en tot el territori català. En la mort de 

Martí l‟Humà, s’envia a Francesc Burgues qui per part de la dit Ciutat, anaensemptsab lo 

honrat en Ramon Çavall qui ana per lo General de Cathalunya al Compte de Urgell qui era en 

Aragó.
32

 Quan ja s‟ha oficialitzat, conseqüentment s‟inicien els procediments per realitzar el 

funeral i la resta de cerimònies.
33

 

A nivell de la població, la notícia oficial es ressol en expressar el sentiment de dol i la 

realització dels actes rituals de forma col·lectiva i participativa. Les ciutats i viles reials a més, 

tocaven a sometent per a que els habitants deixessin les seves respectives activitats i sortissin al 

carrer a compartir el dolor i les mostres de fidelitat al monarca, trencant d‟aquesta manera amb 

la quotidianitat. Això últim suposava l‟aturada de botigues i obradors, usualment durant els dies 

de dol –uns tres dies-, o com a mínim durant els dies en que es realitzessin les cerimònies 

                                                           
29Sabaté:Cerimònies fúnebres..., pp. 7-9 
30 Com la de Joan I al bosc de Foixà el 1396. 
31Sabaté:Cerimònies fúnebres..., pp. 9-11 
32Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní (DACB), Barcelona, 

1892-1975, vol. I,p.167 
33Sabaté: Cerimònies fúnebres..., pp. 13-14 
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oficials. A més, tampoc es poden donar senyals d‟alegria ni practicar balls o jocs, qüestions 

llargament disposades a les ordenances municipals.
34

 

El conjunt d‟actes rituals que es porten a terme per les exèquies del difunt doncs, es 

justifiquen en el fet d‟atorgar un servei d‟ajut al senyor per part dels seus súbdits a partir del 

sistema religiós de l‟època. D‟aquesta manera, el monarca podrà arribar a la glòria més 

ràpidament gràcies a que la població entén que hi ha un vincle amb el monarca mort, demostrant 

la seva fidelitat cap a ell.
35

A més, la representació mortuòria com si el cos fos present al mateix 

temps a diferents indrets del país, ens ajuda a albirar sobre com es conformen els fonaments 

humans i regionals del poder del rei. Tot i així, no hem d‟oblidar que si aquestes cerimònies es 

realitzen no és per manament reial, sinó perquè les organitza el municipi que paga l‟últim adéu 

al monarca.
36

 

No obstant, el cas de Barcelona té unes certes particularitats degudes al fet de tractar-se 

de la capital. La consolidació total al segle XIV de les sòlides relacions entre els membres de la 

cancelleria reial i els familiars del monarca amb el Consell de Cent de la ciutat, fa que el 

municipi mantingui una posició preferent primer, en oferir serveis per pal·liar la malaltia del 

sobirà
37

, i després en organitzar l‟enterrament de les despulles del rei. Les autoritats municipals 

condueixen les celebracions, mentre el cos del monarca es embalsamat i exposat en un cadafal, 

amb els draps d‟or i la lluminària convenient.
38

 Un altre aspecte molt important és que hi ha un 

desdoblament de les cerimònies fúnebres a Barcelona: trobem un primer ritus funerari pagat 

íntegrament pels marmessors de la cancelleria reial, cerimònia que convoca el veguer convidant 

als càrrecs de la cort i oficials reials locals i regionals, a més de ciutadans il·lustres, i un 

determinat nombre de nobles i eclesiàstics. No obstant, encara que Martí l‟Humà va poder 

redreçar lleugerament la situació política de la monarquia, no ho va aconseguir per les seves 

finances. Tant és així, que la reina vídua, Margarida de Prades, es va trobar amb les arques 

reials buides i va haver de veure com els marmessors del rei empenyoraven les joies i els llibres 

de la monarquia per cobrir les despeses del funeral del seu marit.
39

 

El govern local però, aportà la ubicació de l‟esdeveniment–exercint el seu paper 

preeminent sobre la resta de poblacions del reialenc- i el seu ajut en el sentit organitzatiu, és a 

dir, escull els encarregats del trasllat del cos cap a la catedral de Barcelona i dels preparatius 

materials. En aquest primer monument funerari s‟hi veuen presents només els escuts reials a la 

roba i a la lluminària preparada. Uns dies després la ciutat ja està preparada per portar a terme la 

                                                           
34Sabaté: Cerimònies..., pp. 15-16 
35Ídem. p. 69 
36 Ídem. p.72 
37 Sabaté: Lo senyor Rei és mort!..., p.174 
38Ídem. pp. 176 
39 Duran i Cañameras, F.(1965): Margarida de Prades. Imp. Porcar, Barcelona.p.36 
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seva pròpia celebració mortuòria: Barcelona institueix l‟aniversari, expressant així la seva 

lleialtat cap al monarca, amb un segon monument i cerimònia pagades pel Consell de Cent, on 

òbviament hi són presents els escuts representatius del municipi.
40

 

Un cop finalitzat l‟aniversari la ciutat es disposa a traslladar les despulles del difunt al 

seu sepili definitiu, convocant una última processó on hi solen participar les diferents confraries 

amb gran lluminària i que va des de la catedral fins el lloc on es cedirà la custodia del cos als 

monjos de Poblet.
41

 No obstant, per Martí l'Humà, tot i haver manifestat la voluntat de descansar 

al costat del seu pare al panteó reial de Poblet, no va ser fins el 1460 que les seves despulles 

foren enviades al monestir, romanent a enterrat a la catedral de Barcelona fins aquell moment.
42

 

2.4 Conseqüències de la mort del rei Martí I: L’interregne 

Com hem comentat, Barcelona participa a tot el procés des de la preocupació per la 

malaltia del monarca, el trasllat del cadàver a la ciutat, els diferents rituals que es porten a terme 

al municipi i l‟enterrament al lloc destinat al descans final. En concret, la ciutat s‟encarrega dels 

actes exequials d‟elevat cost i que no suposen cap rendibilitat aparent, però que amb l‟apel·lació 

a la relació amb la monarquia, el municipi aconsegueix enfortir la seva imatge a tot el territori. 

Això és degut a que en la representació del funeral reial es distingeix l‟oferent, i d‟aquesta 

manera es visualitza el seu poder. Evidentment sense intenció de substituir l‟autoritat del sobirà, 

sinó incorporant aquesta als interessos del govern local, demostrant que les respectives 

posicions coincideixen.
43

 

Barcelona manifesta una posició preferent en tots els esdeveniments, intentant 

predominar sobre les representacions dels diversos poders que conformen el país. Aquesta 

actuació és d‟absoluta importància per a la ciutat, fins i tot si el rei no mort al propi municipi i 

se l‟ha de traslladar fins a Barcelona o si al funeral no hi pot assistir el fill i successor del 

monarca. “Des del govern local s‟interpreta que la capitalitat i preeminència assumida no és pas 

una mera conseqüència del fet que des de 1291 els òbits reials han sobrevingut a Barcelona [...i 

per tant] els consellers prefereixen entendre la prelació de Barcelona dins del conjunt de trets 

propis que defineixen i mantenen la puixança de la ciutat. És un signe de la capitalitat de la 

ciutat de Barcelona.”
44

 Forma part de la seva posició com a capital per tant, que Barcelona 

s‟ocupi del tractament del rei difunt i dels seus assumptes, tot i que aquesta última qüestió es 

complicarà força en el cas de Martí  l‟Humà. 

                                                           
40Sabaté: Lo senyor Rei és mort!..., pp. 178-179 
41Ídem. p. 181 
42Garrido: Vida i regnat de Martí I..., p. 289 
43Sabaté: Cerimònies fúnebres..., pp.73-74  
44Sabaté: Lo senyor Rei és mort!..., p.182 
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A més, un altre element de la capitalitat de Barcelona es defineix clarament amb 

l‟exigència d‟acceptar oficialment la legislació de tot Catalunya formulada pels consellers de 

Barcelona, convertint-se en una tradició el fet de jurar-la a la ciutat. El municpi doncs, es situa 

com a seu institucional que sobrepassa l‟entorn propi immediat, anant més enllà del poder 

socio-econòmic de la ciutat cap a un reconeixement polític.
45

 

D‟aquesta manera trobem que “en els diferents episodis del segle XV Barcelona seguirà 

exercint la capitalitat, com és ben clar en el mateix interregne que segueix a la mort de l‟Humà. 

D‟antuvi, en morir el rei sense haver designat hereu i essent-ne virtual successor el comte 

d‟Urgell, surten immediatament de Barcelona cap a trobar aquest, un representant de la 

Diputació i un altre de la ciutat de Barcelona. Igualment, la guerra civil, mig segle després, 

seguirà palesant la destacada posició capital de Barcelona.”
46

 

El problema successori es planteja doncs, a partir del fet que Martí el Jove no tenia fills 

legítims, per bé que el rei va intentar durant les últimes setmanes abans de perir, ratificar el seu 

net bastard, Frederic, com al seu candidat al tro sancionat per una junta de juristes. Calia no 

obstant, la legitimació del papa Benet XIII per corroborar-ho oficialment, però això no va 

arribar a passar. A més, el monarca havia nomenat al comte d‟Urgell, -casat amb la germana del 

sobirà-, lloctinent i governador general dels regnes, posició que habitualment ocupaven els 

hereus a la corona. Tot i que en cap moment el rei el va declarar com a successor, Jaume 

d‟Urgell veia els seus càrrecs com  un reconeixement implícit del seu dret a la successió, però 

en canvi tenia molts enemics entre les autoritats aragoneses i alguns prohoms catalans Ferrer de 

Gualbes, o el governador general del Principat, Guerau Alamany de Cervelló. Gualbes en 

particular, sembla haver estat l‟ideòleg del pla d‟enviar una comissió suposadament oficial –de 

les Corts Catalanes-, encapçalada per ell mateix, exigint al rei moribund que deixés constància 

de la forma en que havia d‟ésser escollit el seu successor: havia d‟ésser el candidat més idoni, la 

candidatura més justa.
47

 No obstant, a falta d‟una candidatura suficientment forta, s‟obrí un 

període d‟interregne que acabarà amb la proclamació del nebot del rei, Ferran d‟Antequera, al 

Compromís de Casp el 1412.
48

Arribar a aquest final emperò, no fou un camí fàcil, ja que durant 

els dos anys previs es patí una gravíssima crisi plena de tensions polítiques i fins i tot bèl·liques 

quan les tropes castellanes entraren als regnes de València i d‟Aragó com a represàlia de 

l‟assassinat de l‟arquebisbe de Saragossa.
49

 La diputació del General de Catalunya disposà un 

govern provisional amb un Parlament que anà de Montblanc a Barcelona, per finalment establir-

                                                           
45Sabaté: Lo senyor Rei és mort!..., p. 183 
46Ídem. p.185 
47Sabaté, F. (2003): per què hi va haver un Compromís de Casp?, “Els valencians en el Compromís de Casp i en el 

Cisma d‟Occident”, Inst. Alfons el Magnànim, València.pp. 45-119. 
48Ferrer i Mallol:  El rei Martí I l’Humà..., p.71 
49Soldevila, F. (1995): El compromís de Casp. 4ª edició. Ed. R. Dalmau, Barcelona.p.75 
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se a Tortosa el 1411, on es van presentar les candidatures del comte d‟Urgell i la del duc de 

Calàbria. A Aragó i València, ja hem vist més a dalt que la situació era radicalment tensa a 

causa de les lluites internes entre grans famílies i els seus partidaris.
50

 

Per solucionar definitivament la crisi i sense voluntat d‟entrar en debats historiogràfics, 

vista la situació insostenible per a tots els regnes implicats, es va organitzar un últim parlament, 

aquest general. En ell hi devien participar tres compromissaris de cada un dels regnes de la 

Corona, és a dir, nou en total, que es reunirien a la població de Casp per analitzar totes les 

candidatures i escollir a la fi el nou monarca.
51

 El 24 de juny de 1412 es va fer la votació 

sancionada posteriorment per tres notaris, un de cada regne.
52

 Catalunya havia enviat a 

l‟arquebisbe de Tarragona, qui va realitzar un vot molt significatiu: la meitat pel comte d‟Urgell 

i l‟altre per al duc de Gandia, ja que els considerava els més legítims per via masculina –a més, 

defensà que el regne de Sicília era herència de Frederic de Luna-. Guillem de Vallseca 

argumentà un discurs semblant al de l‟arquebisbe, però només votà a Jaume d‟Urgell. L‟últim 

enviat català, Bernat de Gualbes, gran enemic de la causa urgelista, va donar el seu vot a Ferran 

d‟Antequera. 

Els representants aragonesos, el bisbe d‟Osca, Francesc d‟Aranda i Berenguer de 

Bardaixí, votaren a tots tres a la candidatura del Trastàmara. Els valencians per la seva banda, 

Vicent Ferrer i el seu germà Bonifaci, votaren també per Ferran, i el tercer compromissari, Pere 

Bertran, no va voler involucrar-se i va al·legar manca de temps per estudiar cada candidatura i 

ésser capaç de discernir entre ells. Guanyà Ferran per sis vots, la seva proclamació com a sobirà 

fou el 28 de juny de 1412.
53

 

En el nostre treball ens interessen però, sobretot les conseqüències immediates: la 

convocatòria del Parlament de Barcelona del 1410. Un cop realitzades les exèquies, els 

consellers es van posar immediatament a deliberar sobre la qüestió successòria, decidint enviar 

en una missatgeria al síndic Francesc Burgués
54

 juntament dos altres càrrecs, Marc Turell, i 

Bonanat Pere per parlar amb el governador general, Jaume d‟Urgell, després d‟haver assistit aI 

ajust de prelats, barons, cavallers a hòmens de paratge e Síndichs de Ciutats e viles reyals del 

Principat de Cathalunya qui·s debia ésser a Cervera e aprés al Comte d’Urgell,
55

 a qui van 

intentar convèncer per a que no valgués el seu càrrec i per tant, que no utilitzés les seves tropes. 

Aquest fet provocaria a la llarga la derrota de la candidatura del comte. Tot i que no ens consta 

                                                           
50Canellas Anoz: Actas de los Parlamentos..., p.15 
51 Belenguer Cebrià, E. (2012): El com i el perquè del Compromís de Casp (1412). Història i debat, Ed. R. Dalmau, 

Barcelona.p.30 
52Canellas Anoz: Actas de los Parlamentos...,.p.13 
53Soldevila: El compromís de Casp..., pp.141-142 
54 F.90r 
55F.122v 
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la data concreta, sabem pel pagament que se li fa a Burgués, que aquest ajust es va portar a 

terme uns dies abans del 30 d‟agost, és a dir, els dies prèvies a la convocatòria de Parlament 

català que havia fet el governador de Catalunya. El dia 22 de juliol el governador decidí que es 

faria el dia 31 d‟agost a la població de Montblanc, potser intentant guanyar temps per a que 

papa legitimés a Frederic de Luna, cosa que no acabaria esdevenint més enllà de la seva 

legitimació com hereu de l‟illa de Sicília. 

Els representants barcelonins escollits pel Consell a la sessió del 23 d‟agost, per anar al 

Parlament de Montblanc foren els síndics Marc Turell, Guillem Oliver, Francesc Burgués, Joan 

Fivaller i Bonanat Pere, al primer dels quals, se l‟adelanten 357 lliures i 10 sous a repartir entre 

tots ells per acraïment d’açò que serà degut als dits síndichs e a l’escrivà qui va ab ells per 

rahó de la missatgeria a la qual són estats elets per lo Consell de Cent Jurats de la dita 

Ciutat.
56

 

 

Encara que “el gobernador de Cataluña convoca a los catalanes para tener Parlamento 

en Montblanc el 31 de agosto, [...] el gran proceso comienza en Barcelona, un 25 de septiembre. 

De lo ocurrido antes deese 25 de septiembre tenemos noticia por un cuadernillo de 12 hojas con 

el actade las sesiones del 6 y 10 de septiembre. En esta última, ante las condiciones sanitarias de 

la villa de Montblanc, afectada por la peste, se acuerda el traslado a la ciudad de Barcelona para 

el próximo 25, que es cuando empieza el gran proceso,ya en Barcelona.”
57

 

 
D‟aquest 10 de setembre és el pagament de 137 lliures i 10 sous, de nou per avançat, 

d‟una altra mitssatgeria que envia Barcelona, primerament al Sant Pare, e aprés al Comte 

d’Urgell, e aprés en Aragó, sobre diverses afers molt ponderosos e urgents, tocants granment la 

cosa públicha, no solament aquesta Ciutat mas encara del Principat de Catalunya e de tots los 

regnes e terres d’Aragó.
58

 En aquesta ocasió són enviats Ramón Fivaller i Miquel Roure, morint 

aquest últim a Tarragona durant la missatgeria i essent substituit pel ciutadà Pere de 

Santcliment. 

 

Un cop traslladat el Parlament, comença “la primera sesión  [...] el día 25 de septiembre 

de 1410, jueves, en Barcelona, en el palacio real mayor, el gobernador, no habiendo llegado aún 

todos tras el traslado desde Montblanc a Barcelona, prorroga el Parlamento al próximo martes 

por la mañana después de comer. Sigue la protesta del arzobispo de Tarragona y la aceptación 

por el gobernador.”
59

 

                                                           
56F.90r 
57Canellas Anoz: Actas de los Parlamentos...,.p.18 
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59Canellas Anoz: Actas de los Parlamentos...,p.18. 
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Pocs dies després, el 6 d‟octubre, s‟envia a Pere de Santcliment
60

 a reunir-se amb 

Ramon Fivaller per la raó més a dalt mencionada, amb una bona remuneració per realitzar 

aquesta substitució: 165 lliures. Més endavant al desembre
61

, veiem com aquests dos 

personatges es trobem a Saragossa i-potser per cobrir les seves necessitats-, el mercader Pere de 

Casaldaguila els proporciona 150 lliures, que el comerciant cobrarà de Barcelona enviant una 

lletra de canvi al municipi. A finals de més n‟arribà un altre per valor de 82 lliures i 10 sous.  

 
“En la sesión del 20 de octubre de 1410, se elige una comisiónde docepersonas, cuatro 

por brazo o “condició”, para tratar de los mensajeros que se han de enviar a los reinos de 

Aragón y de Valencia, y de las instruccions que se les han de dar. A més, donat que la 

minòriafrancòfona del braç militar obstruïa el normal desenvolupament del Parlament, també 

s‟exhortà a que s‟imposés una treva entre els parlamentaris.Los embajadores son elegidos en la 

sesión del 8 de noviembre, seis para Aragón y seis para Valencia, dos por cada brazo.”
62

 El 

Palament català va ésser traslladat a Tortosa a finals de l‟estiu de 1411.
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60F.91r 
61F.91v 
62Canellas Anoz: Actas de los Parlamentos..., .p.19 
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3.1 Història institucional 

 Quan parlem del món urbà hem de tenir en compte que aquest està supeditat al fet de que 

és un subjecte de recerca històrica per si mateix.
64

 És possible analitzar les ciutats des de les 

diferents dimensions que integren aquesta, és a dir, com a comunitat, com a ens polític, com a 

punt comercial o com a conjunt arquitectònic. En definitiva podem estudiar la seva evolució i els 

trets característics del seu desenvolupament, vinculat al pla urbà, els esdeveniments històrics, la 

conjuntura econòmica, la cultura dels seus habitants i com s‟organitza la societat a nivell polític.  

 Si fem una retrospectiva del “món urbà”, durant els primers segles de l‟Edat Mitjana les 

ciutats són poques i relativament petites. A més, la seva importància radica en la funció que 

exerceixen, es a dir, com a seu reial, senyorial o episcopal, o bé com enclavament mercantil. En 

general, trobem que moltes d‟aquestes ciutats són una continuació de les precedents romanes, de 

les quals algunes conserven l‟entramat de carrers, però no la seva organització administrativa ni 

cultural. Aquesta continuació és possible gràcies al paper que porta a terme l‟Església, ja que 

aquesta va aprofitar sobretot el medi urbà per difondre‟s –en particular quan el cristianisme 

esdevingué religió oficial-, convertint moltes de les poblacions en seus episcopals i mantenint així 

cert estatus urbà. Trobem un renaixement al voltants del segle XI, quan diverses poblacions 

s‟expandeixen demogràficament i en conseqüència, també en espai. Amb el pas del temps es 

consolida l‟economia urbana gràcies a la diversificació d‟activitats artesanals especialitzades, 

donant lloc a un mercat d‟intercanvi, i creant-se així una atmosfera i una mentalitat pròpiament 

urbanes.
65

 

 A Catalunya, a les darreries de l‟època medieval, moltes de les poblacions han crescut i 

s‟han anat organitzant en funció dels seus interessos, adquirint cert grau d‟autogovern i llibertats 

socials, que contrasten amb la visió feudal del moment. Si bé, la consecució d‟aquestes llibertats 

socials la podem veure com un pacte de privilegi entre diferents estaments, en aquest cas, les 

òrbites burgeses i la monarquia. Com ja hem vist, en el cas català tot i fonamentar-se en el sistema 

agrari com la resta de cultures europees -on el lligam entre la producció i importació de cereals i 

aliments bàsics per a la població és una constant-, hi hagué una expansió comercial i marítima que 

contribuí al creixement de les principals ciutats de la Corona d‟Aragó. En particular, trobem que la 

seva capital gaudeix d‟un gran desenvolupament mercantil i menestral, expandint l‟espai que 

ocupa de forma força significativa.
66

 

 Però cal tenir en compte que aquest desenvolupament de les ciutats va en paral·lel al de 

les institucions pròpiament municipals, sorgint aquestes quan les ciutats necessiten gestionar els 

                                                           
64 Sobre aquest punt vid. Turull Rubinat, M. (2009): El gobierno de la ciudad medieval. Administración y  finanzas 

en las ciudades medievales catalans. CSIC, Barcelona. 
65Cáceres, J.(2006): La participación del Consell municipal en l‟aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona 

(1301-1430).Universitat de Barcelona.pp.55-57  
66Vinyoles, T. (1985): La vida quotidiana a Barcelona vers 1400. Ed. R. Dalmau, Barcelona.p.12 
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seus recursos, sobretot al llarg dels últims segles de la Baixa Edat Mitjana on la guerra i el 

finançament bèl·lic eren decisives. L‟expansió i la defensa territorial eren alhora el punt fort i el 

punt feble de les monarquies occidentals, ja que aquestes es veien obligades a utilitzar les ciutats 

com a factor a través del qual podien establir l‟augment fiscal. Això comportà que canviessin les 

activitats fiscals municipals, que en principi només es dedicaven a la gestió d‟alguns recursos 

patrimonials i la col·lecta d‟alguns impostos preferiblement relacionats amb drets del senyor. Així 

doncs, el rei i les ciutats necessitaven més recursos i aconseguir-los més ràpidament per poder 

cobrir els costos que s‟anaven plantejant, com és lògic el desenvolupament de les activitats fiscals 

comportà la creació d‟entitats que tenien la finalitat de gestionar aquestes tasques.
67

 

 Tot i així, els monarques no van ser capaços d‟assegurar el seu deute però en canvi, els 

ens polítics més petits com són les ciutats, sí que van aconseguir un desenvolupament fot de les 

finances públiques consolidat sobre unes institucions municipals potents, com en el cas de 

Barcelona, el Consell de Cent.
68

 No ens centrarem en aquest apartat en parlar dels orígens propis 

d‟aquesta institució, ja que això ho analitzarem en l‟estudi de l‟embelliment de la seva seu, el què 

farem a continuació és desarticular la seva estructura interna. 

 

3.2 Organització del Consell 

 

Per l‟estudi de l‟estructuració interna del Consell de Cent, més enllà de la figura dels 

propis consellers, ens quedarem amb l‟article de Sebastià Riera
69

 per la seva claredat. Aquest 

organisme estava dividit en diferents departaments, el primer d‟ells és un dels més antics: 

l‟escrivania del Consell, controlada per l‟escrivà major. L‟escrivà del Consell era el notari propi 

de la institució que s‟encarregava de la secretaria, donant fe de les deliberacions que es prenien 

al Consell, el seu treball era molt ben remunerat degut a la dignitat del seu càrrec.  

 

En el nostre període d‟estudi trobem que dos escrivans són els que es fan càrrec de 

l‟escrivania, primer Bonanat Gili,
70

 que cobrava 3000 sous a l‟any dividits en tres pagues,i a la 

mort d‟aquest
71

 el 6 de desembre, Bernat Esplugues,
72

 salari del qual deu constar en el llibre de 

comptes posterior al present donat que portava poc més d‟un mes i mig al càrrec. Aquesta 

ocupació era vitalícia, i en cas de malaltia o mort qui passava a fer-se‟n càrrec era l‟ajudant de 

l‟escrivà. A més d‟aquestes dues figures, l‟escrivania es composava d‟un primer escrivà, un 

                                                           
67Ortí, P.(2010): Les finances municipals de la Barcelona dels segles XIV i XV: del censal a la Taula de Canvi. 

Universitat de Girona. p.258 
68Ídem. 
69Riera i Viader, S. (2001): Les fonts municipals del període 1249-1714. "Barcelona Quaderns d'Història," 4.p.262 
70 F.112v. 
71 F.119r. 
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segon escrivà, i un altre anomenat de registre, tots plegats jurats. En 1410 són Antoni Lorenç
73

, 

Bartomeu Dosa
74

 i Bartomeu Vidal
75

 ens consta que en formaven part, i havia estat membre 

Pere Boscà, a qui els consellers remuneren amb 12 lliures havents plen poder del Consell de 

Cent Jurats han provehit que li sien donades per esguard dels bons e larchs serveis que en 

temps passat escrivint en la dita escrivania per molt temps ha fets a la dita Ciutat.
76

 

 

L‟escrivà major és alhora el secretari del Consell i per tant, la figura on recau la 

redacció dels llibres d‟actes i els documents relacionats amb l‟elecció de càrrecs representatius i 

oficials del municipi. El procés d‟elecció es feia cada any el dia de sant Andreu al desembre, a 

través de los redolins de cera qui·s donen en lo Consell de Cent jurats, per fer les eleccions dels 

Consellers e de mostassaff de la dita Ciutat, objectes encarregats prèviament, en el nostres cas, 

a l‟afinador de peses i de mesures de la ciutat Pere Juyà per 11 sous. Llavors  I infant s‟apropava 

amb un bací d‟aigua o un sac que contenia els noms dels candidatsi quedóna los redolins als 

elegidors de la present Conselleria. Un cop escollits, es fa tocar la campana de la seu a Francesc 

Janer, qui ha càrrech de tocar les hores i que per 11 sous ha de fer-la repicar en senyal que la 

present Consilleria era estada feta.
77

Els consellers d‟aquell any són: Joan Desplà com a 

conseller primer, Loys de Gualbes, Jaume de Vallseca, Francesc Camós i com a conseller segon 

Francesc Burgués. Cadascú percep una paga de 100 lliures l‟any, que deuen rebre en II termes 

per salari del dit offici, çò és la meytat la festa de Nadal e l’altre meytat e la festa de 

Cinquogèssima.
78

 

 

Conforme la institució es fa més complexa, apareixen altres oficials i escrivanies amb 

els seves pròpies sèries de llibres especialitzats –Ordinacions, Lletres closes, Albarans, Registre 

de deliberacions, Privilegis, etc.-. Cal tenir en compte també, que el Consell creixia en 

complexitat i també en nombre de persones i de departaments, fent-se cada cop més urgent la 

necessitat de tenir una seu pròpia, cosa que succeirà a finals del segle XIV. D‟aquesta manera 

s‟amplien les diferents oficines municipals però totes giraven al voltant de l‟escrivà major. 

Aquest a més, feia de notari de la ciutat, registrant tot tipus d‟actes notarials que tractaven sobre 

la potestat governativa i normativa del Consell, incloent-hi documents econòmics i fiscals, 

sobretot lleudes, imposicions i censals. En definitiva, una gran part de la seva producció 

documental estava relacionada amb el patrimoni econòmic de la ciutat, destacant alguns tipus de 

documents com són els albarans –registre notarial de ordres de pagament al clavari-, les àpoques 
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–rebuts d‟aquests pagaments i les seves transaccions-, les imposicions –arrendaments trimestrals 

dels diversos impostos indirectes que tenia el municipi-, o els salaris –registre de cèdules dels 

salaris als administradors de la Taula de Canvi-. 

 

Per últim, l‟escrivà major de Barcelona també ocupa el càrrec d‟escrivà i secretari del 

braç reial –que són els representants de les viles i ciutats del reialenc-, quan es convoquen Corts 

catalanes. Això és degut a la gran implicació del Consell de Cent en aquest tipus de procés, en el 

que els síndics de la ciutat presideixen el braç reial. Durant l‟esdeveniment es recopilaven les 

actes que es produïen a les Corts, una per cada sessió. Però aquest no era l‟únic corpus 

documental que s‟escrivia, també es recollien altres decisions com ara els Fogatges, que eren els 

impostos directes catalans que es cobraven a causa de les necessitats financeres de la monarquia 

i que s‟havien d‟aprovar en unes Corts o Parlament. L‟impost es realitzava a partir del recompte 

de cada foc o casa habitada, és a dir, a partir dels censos que es feien sobre la població 

distribuïda per territoris o localitats. A dins d‟aquesta sèrie hi consten els fogatjaments militars o 

censos a partir dels homes disponibles per a servir en la defensa armada, dividits en 

cinquantenes i desenes, i que en cas de necessitat també es podia fer servir pel repartiment de 

forment. 

 

Com hem dit més a dalt, a Consell hi havia diferents estaments dels que analitzarem els 

principals. L‟ofici de síndic es creà el 1286 i era exercit per un notari, que representava a la 

ciutat tant davant del rei com en altres causes judicials a la Reial Audiència o altres instàncies 

judicials. A més, també era part de la seva funció assessorar els consellers en matèria judicial 

com poden ésser els plets entre gremis. El càrrec al igual que el de secretari major, era vitalici i 

comptava amb un ajudant, el sotssíndic que podia substituir al síndic quan no podia presentar-

se. S‟ha de tenir cura de no confondre aquest síndic amb els que representaven la ciutat a les 

Corts catalanes. Aquests últims eren els qui compartien el privilegi de reunir-se en Corts que era 

la representació de la comunitat política de Catalunya, i els seus membres representaven 

comunitats polítiques d‟àmbit local.
79

 ”Els síndics barcelonins enviats a Corts tenien el deure de 

transmetre i sotmetre a deliberació del Consell tots els afers per als quals la Cort demanava el 

seu parer.”
80

 

 

Al nostre manuscrit, en les Corts que per lo senyor Rey se celebraven dins lo monestir 

dels Frares Menors de la dita Ciutat durarien, en les quals Corts lo dit micer Bernat des Pont, 

com a Síndich d’aquesta Ciutat ensempsab altres entrevenia per aquesta Ciutat. Des Pont és 
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substituït posteriorment per Bonanat Pere, que rebrà 13 lliures, 6 sous i 8 diners per salari seu 

de III meses VI jorns que ha servit l‘offici de advocació de la dita Ciutat.
81

 A més, trobem al 

notari reial Joan Crexell, exercint la funció de síndich d’aquesta Ciutat fins al Xè dia del mes 

d’octubre del dit any per messions e escriptures fetes per rahó de la questióqui·s mena denant 

lo Justícia d’Aragó entre aquesta Ciutat de Iª part e lo noble mossén Guillem Ramón de 

Muntcada de la altre per rahó de les leudes de Miquinença.
82

 

 

Els síndics de dins del Consell de Cent treballaven els processos contra institucions i 

particulars defensant els interessos, privilegis i franqueses de Barcelona i els seus ciutadans, en 

front dels oficials reials, altres municipis, institucions eclesiàstiques, gremis i senyors 

jurisdiccionals. El notari Joan de Fontcuberta és el síndic de la ciutat en el nostre manuscrit, 

cobrant per la festa de sant Andreu 25 lliures, és a dir, la meitat d’aquelles L lliures, les quals li 

són estades tatxades donar cascun any per salari del dit offici.
83

 Antoni Oliver és el causidich e 

substituhit d’en Johan de Fontcuberta, que rep 23 lliures i 15 sous en paga e remuneració dels 

grans treballs que com a Síndich substituhit dessús dit ha sostenguts per la dita Ciutat l’any 

present.
84

  Pel que fa als advocats ordinaris del Consell són el ja mencionat Bernat des Pont 

conjuntament a Bernat de Gualbes, rebent 50 lliures a l‟any cadascú, en dos terminis de 25 

lliures pagades una per la festa de Sant Andreu al desembre i l‟altre a Sant Joan al juny.
85

 

 

La gestió econòmica particular del Consell l‟administrava el racional, que s‟encarregava 

de la organització dels oficials i tots aquells membres que fessin ús de diners, béns o drets del 

que el municipi era titular, fent registres de totes les dades comptables que elaborava. També 

s‟encarregava d‟entre altres, de compilar per una banda el Llibre de les Solemitats, escrit on hi 

constaven els fets solemnes que devien ésser portats a terme a partir de ceremonials cosotos que 

suposaven despeses extraordinàries. Per l‟altra, el Manual de Novells Ardits era el dietari del 

Consell on s‟anotaven els fets inesperats que comportaven despeses especials. Altres volums 

són els Testaments, que tracten de fer un traspàs de poders cada any el més senzill possible a 

partir del recordatori de tot allò que s‟estava pagant i que calia acabar; les Adveracions, les 

quals contenien pagaments relacionats amb les festivitats; el Corbeu i menut, que recull els 

petits comptes; els Inventaris de béns del Consell; els llibres de Armes i port i Guerres; i el 

Memorial de comptes, que consta de la comptabilitat que el racional s‟encarregava de revisar 

sobre els deutes particulars que havien de cobrar de la institució. Els racionals de la ciutat en 

1410 eren Gabriel Ballasté i Martí ça Riera, cobrant pel seu treball 15 lliures cadascú a la festa 
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de Sant Andreu.
86

 L’escrivà del offici dels racionals és Bernat ça Font, que rep una paga anual 

de 75 lliures que la són acostumades donar a cascun any per salari del dit offici pagadores la 

meytat a Sant Johan de juny e l’altre meytat a Nadal, i que rebrà amb una mica de retard al 

gener de 1411.
87

 

 

  A més, hi havia altres oficials al Consell com el mostassaf, encarregant-se aquest de 

l‟administració dels mercats –vigilant tant els pesos i mesures, com la qualitat i els preus de la 

mercaderia-, la salubritat pública i l‟autorització de obres de particulars. De les obres públiques 

en canvi, s‟ocupava l‟ofici d‟obrers de la ciutat, que durant aquests anys veiem molt centrat en 

la construcció i conservació de les muralles del municipi. Aquest càrrec s‟elegia també el dia de 

Sant Andreu, eixint-ne dos obrers, normalment un mercader i un ciutadà, gaudint d‟una 

escrivania pròpia amb escrivà i a vegades sotsescrivà, produint els documents d‟Obreria. Els 

obrers escollits aquell any foren el mercader Antoni de Vilatorta i el ciutadà Guillem de 

Cabanyelles cobrant cadascú 32 lliures, 14 sous i 8 diners, les quals li deuen ésser pagades en la 

festa de Sant Andreu prop passada [...], çò és per tot I any qui comensa a córrer lo primer dia 

del mes de deembre del dit any MCCCCIX, e fini lo dia de Sant Andreu prop passat. En el cas 

de Vilatorta és la seva dona, Isabel, la que rep els diners a la mort del seu marit el 7 de 

novembre com a dona poderosa, usufructuària de tots e sengles béns del dit Anthoni de 

Vilatorta.
88

 

 

El municipi també gaudia del control i gestió de diferents baronies a dins i fora del 

Principat, en les quals el Consell tenia jurisdicció i prenia decisions sobre aquestes, en diferents 

matèries, però sobretot en obres i manteniment com veurem més endavant.
 89

 El temps en que 

aquestes baronies van romandre sota control barceloní varia segons les raons per les quals 

havien anat a parar a mans del Consell. Tot i així, els consellers van decidir crear l‟ofici de 

procurador general de les baronies el 1396, amb un departament propi que disposava d‟entre 

altres de batlles, sotsbatlles, procuradors locals, escrivans o notaris, però sempre havia de 

justificar-se davant del racional de la ciutat de Barcelona. 

 

Altres competències del Consell de Cent són les que tenia en matèria de proveïments al 

municipi, en concret sobre l'Administració municipal del pa i l'Administració municipal de la 

carn. La primera era l‟actuació municipal pel que fa a l‟abastiment de cereals i farina, realitzant 

una minuciosa comptabilitat de la comprar de gra i farines panificables que es destinaven al 
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pastim –fleca pública-.
90

 La preocupació per aquest aliment tan important i donada la gran 

quantitat de fraus en la venta del gra i la farina, va provocar que el Consell promulgués 

ordinacions al respecte, fins el punt d‟implantar una ordinació reial que designava un grup 

concret de persones responsables de pesar el gra. Això donà lloc a la constitució de la Casa del 

Pes l‟any 1376, on s‟hi realitzava un metòdic control de la quantitat del cereal que s‟enviava als 

molins per intentar evitar que es fessin fraus sobre el gra que es molia. Després de la mòlta es 

tornava a controlar, sobretot per estudiar-ne la qualitat i què fer-ne un cop aconseguida la 

farina.
91

 

 

El procediment era el següent: hi havia dues persones assignades permanentment a la 

Casa del pes que havien de pesar tot el cereal que hi arribava. A continuació l‟escrivà de la casa 

feia una escriptura on constava la quantitat i el tipus de gra, el nom del propietari, el del traginer 

que ho transportava i el molí on finalment s‟enviava a moldre el gra. “Un cop anotades aquestes 

dades, el sac havia de ser lligat i posat el segell de la casa del pes, per tal que el traginer 

transportés el gra segellat al molí on l‟havia d‟aportar. Un cop en el molí, el moliner havia de 

comprovar que el segell estava intacte i que no s‟havia tocat res. A continuació el moliner havia 

de moldre el gra i després lligar novament el sac i posar en la lligadura el segell que li hagués 

estat entregat per part de la ciutat. Tot seguit el traginer o la persona que transportés el gra havia 

de tornar a la casa del pes, on el pesador reconeixeria el segell del moliner i pesaria el gra.”
92

 

L‟últim pas constava en tornar a la Casa del pes per a que els pesadors poguessin pesar aquest 

cop la farina resultant del procés, i comprovar que pesava l‟equivalent establert.  

 

El càrrec de pesador del blat i de la farina era trimestral i tenia un sou de 9 lliures. 

Durant els mesos del juny a l‟agost de 1410 els pesadors foren Francesc Bosc, Joan Caro i 

Francesc de Sant Miquel.
93

 De setembre a novembre no hi va haver cap canvi.
94

 L‟escrivà qui fa 

los albarans en la Casa del pes de la farina fou Macià Leupart i Antoni Bertran
95

 que cobraren 

cascascú 9 lliures el trimestre d‟estiu
96

 i el de tardor.
97

 I un cop pesat el gra per a ésser portat als 

molins, el deputat a tenir lo segell e segellar los sachs de la farina era Joan Muntbru que també 

va rebre 9 lliures cada trimestre que va exercir en aquest càrrec.
98

 També trobem altres treballs 
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com el de la neteja del gra abans d‟ésser venut, en aquest cas exercit per Pere Rupit per 15 

lliures per salari seu de I any qui fini lo dia de Santa Lucia prop passat, dins lo qual any ell ha 

servit continuament l’offici del garbell, ab lo qual se porguen los blats qui venen en les places 

de la dita ciutat.
99

 Per altra banda, administrador e executor de la Casa del pes de la dita Ciutat 

fou Bernat Sirvent fins la festa de Santa Llúcia d‟aquell desembre, cobrant 35 lliures pel seu 

treball.
100

 

 

L‟administració de la carn per la seva part, incloïa la compra i distribució d‟aquesta pel 

consum dels ciutadans,
101

 que tot i ésser un dels aliments més importants de la dieta medieval, 

es podia suplir per altres productes com els ous o el peix, en moments de prohibició o manca del 

seu consum. En el mercat de la carn de Barcelona hi intervenen diferents factors, però en 

destaquen dos de molt importants: els carnissers del municipi dominen el mercat durant els 

segles XIV i XV, mentre que el govern local, amb el seu intervencionisme influeix en el 

desenvolupament del propi mercat. La relació entre ambdós “al llarg dels dos segles va ser 

ambigua i va respondre tant als interessos de la ciutat com als interessos dels dirigents 

municipals com a classe social.”
102

 

 

Un òrgan propi d‟administració financera del municipi era la clavaria, que com veurem 

en el següent apartat, manté un dels oficials més importants de l‟administració de la ciutat, ja 

que tenia cura dels ingressos i portava a terme els pagaments a partir dels albarans dels 

consellers. A més, supervisava les adquisicions de gra i l‟activitat de la Taula de Canvi i del 

Banc de Barcelona. La Taula de Canvi juntament amb el Consolat de Mar i l‟Estudi General són 

institucions dependents del Consell de Cent.
103

 Ens centrarem en la primera a manca de 

referències sobre les altres dues en el nostre manuscrit. 

 

La Taula Assegurada de Canvi i de Comuns Dipòsits va ser el primer banc públic 

europeu.
104

 La fundà el Consell i en poc temps va convertir-se en la peça clau de les finances e 

la ciutat, ja que aquest realitzava els pagaments a través de la Taula i va aconseguir alleugerir 

l‟endeutament del Consell, degut a que una part del fons dipositat es dedicava a la comprar de 

censals prèviament venut per la ciutat. Aquests censals no tenien interessos, i si la Taula no 
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tenia liquiditat suficient podia tornar a vendre‟ls. La Taula era administrada per dos gestors, 

normalment un ciutadà i un mercader, que efectuaven aquesta feina durant un temps de dos anys 

dipositant abans una fiança de 3500 lliures cadascú. La institució també disposava dels serveis 

d‟un pesador, que era un oficial procedent de la Taula del Pes dels Florins, creada el 1401 i que 

en poc temps va ser incorporada a la Taula de Canvi. Aquesta Taula del Pes dels Florins havia 

nascut amb la necessitat del municipi per validar les monedes i evitar els fraus, creant la figura 

del pesador de monedes encarregat de verificar de manera pública el numerari en circulació –

sobretot el que no disposava de mesures oficials pròpies- per a tot aquell que ho necessités, a 

canvi d‟una taxa.  

 

Aquest càrrec havia d‟ésser escollit entre el Batlle General de Catalunya i els consellers, 

i en poc temps es va fundar la Taula pròpiament dita. “La fundació s‟ha d‟ubicar en el context 

econòmic i institucional en el qual acabaria per establir-se la coneguda Taula de Canvi de la 

Ciutat. En la Taula del Pes s‟establia que, per pesar florins o mitjos florins, hi haguessin [tres 

tipus de balances, ja que] a la Taula del Pes dels Florins es pesaven els florins al menut i a 

l‟engròs. [...] La seva existència va continuar paral·lela a la de la Taula de Canvi”
105

, per acabar 

per integrant-s‟hi amb el pas del temps. Al manuscrit consta que el mercader Pere de Bonavia 

l’any MCCCCVIII, fo posat en lo Regiment de la Taula del pes de les florins, qui per especial 

provisió del senyor Rey és estada ordenada e posada en la Lotja de la mercaderia de la Ciutat 

per pesar també a gros com a menut tots florins e mig florins de que sobre lo pes s’aquells sia 

debat
106

, i que per tant el Consell li devia el salari de 10 lliures, 15 sous i 2 diners. Poc després 

s‟ens informa que aquest mercader, e a·nAnthoniVenrell, qui està abn’Anthoni Cases, escrivà de 

la dita Taula
107

havien substituït en el càrrec de pesar e reguoneixer les monedes d’or e 

d’ergenta Perico Serra i els seus col·laboradors que havien mort, cobrant 27 lliures i 10 sous. 

 

Pel 1410, e regidor del la Taula del Pes dels Florins ordenada e posada en la Lotja dels 

mercaders de la Ciutat, axí de pes gros com menut, fou el mercaderBernat ça Closa, que rep el 

salariseu ordinari de mig any acabat en agost, de 22 lliures.
108

Aquest tenia com a ajudant a 

Gilabert Queralt, cobrant 8 lliures i 5 diners.
109

 

 

Relacionat amb el pes de la moneda és l‟emissió d‟aquesta, de la que Barcelona tenia 

molta necessitat de diner menut. L‟elaboració es realitzava a les seques, espai amb personal 
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qualificat, a l‟estil de la resta de gremis a excepció del fet d‟estar vinculat al servei públic, 

dotant-los per tant, d‟un estatut particular tutelat per les autoritats públiques.
110

 Tot i que 

algunes localitats aconseguien el dret d‟encunyació per poder tenir moneda menuda quan 

tingués necessitat, la circulació de la qual estava limitada, “en les localitats en les quals hi havia 

una seca reial –Barcelona i Perpinyà a Catalunya- i en les quals també es notava la manca de 

moneda menuda la solució no va ser concedir moneda local sinó batre moneda menuda reial 

però a costa de l‟erari municipal i no del fisc reial.”
111

 Veiem com Barcelona té necessitat e 

fretura de moneda menuda, ja que cada mes han d‟encarregar al maestre de la secca de la 

monederia que compri argent primer amb 500 lliures
112

 i després per 1000 lliures
113

, per ops de 

batre croats, en la dita secca per socórrer a la gran necessitat qui és en la dita Ciutat. 

 

Pel que fa la Taula de Canvi, aquesta va associada al desenvolupament de les finances 

públiques a nivell local, en particular en l‟àmbit de les ciutats. Barcelona va ésser un dels casos 

més precoços gràcies com hem vist, al fet de crear un banc públic com és la Taula de Canvi 

alhora que el Consell de Cent s‟anava consolidant i composant el seu corpus legal per tal de 

controlar les finances de la ciutat.
114

“El 25 d‟abril de 1400 un grup de ciutadans desconegut 

proposava al Consell de Cent la creació d‟una Taula de dipòsits assegurada per la ciutat amb 

l‟objectiu de reduir el deute censal del municipi. Com a resposta, el Consell de Cent ordenà als 

consellers que nomenessin una comissió, encarregada d‟elaborar un informe per tal de poder 

prendre una decisió.[...]Amb una gran celeritat, la comissió presentà un informe, molt 

probablement favorable i suficientment convincent per a que el 14 de desembre de 1400 el 

Consell de Cent aprovés la creació de la Taula de Canvi i les primeres ordinacions que en 

regulaven l‟estructura i el funcionament.”
115

 

 

Comença a partir d‟aquell moment el primer banc públic d‟Europa, ja que els garants 

dels dipòsits no eren ni el govern de la ciutat ni els seus ingressos, sinó el capital de tots els 

habitants del municipi. Instal·lada a la Llotja, amb el pas del temps s‟anaren proclamant les 

normatives, que en primer lloc, obligaven a dipositar el capital immobilitzat per ordre judicial o 

per marmessories, tuteles o administracions; i en segon lloc, es podrien dipositar de forma 

voluntària els estalvis de la persona que ho desitgés. Per altre costat, els regidors no podien fer 

préstecs a individus particulars, ja que els diners dipositats a la Taula tenien com a funció 

recolzar els comptes que el clavari hi tenia –a interès zero-, a més de poder destinar una part a 
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lluir els censals municipals. “L‟objectiu principal de la Taula de Canvi era reunir un conjunt de 

dipòsits, forçats i voluntaris, que permetés resoldre un dels problemes estructurals que havia 

patit el sistema financer del municipi barceloní fins aleshores que qualsevol desajust 

pressupostari provoqués la venda de censals i, per tant, anés augmentant l‟endeutament a llarg 

termini que després costava moltíssim de reduir.”
116

 Ja no caldria vendre nous censals a causa 

de la fluctuació dels ingressos, les despeses extraordinàries o la morositat, ara la gestió de les 

finances del municipi podia fer que els pagaments de creditors es realitzessin en un sol traspàs 

de diners entre comptes i a més, si calia la Taula cobrava el saldo negatiu del clavari a interès 

zero. Així una part dels diners de la Taula servia per lluir part del deute del censal municipal.
117

 

 

  Al nostre manuscrit consten diversos pagaments deguts als regidors de la Taula durant 

els anys 1405-1406 i 1407-1409. Pel primer període eren regidors Guillem de Cabenyelles i 

Bernat Serra, veiem com a data del 1410 el primer és difunt i el seu fill i hereu universal rep les 

23 lliures i 8 sous que lo dit Guillem pare seu quondam les havia bestretes de sos diners [...]en 

donar a·n Pere Lorença n'Anthoni ça Plana, notaris, a I bestaix per salari de I any de portar la 

caxa a la dita taula a matí e a vespre a·n Masqueró, convers librater, per III libers grans e II 

manuals.
118

 

 

El segon període
119

 és el que fa referència a la retribució que rep el ciutadà Antoni 

Buçot quan juntament amb Bernat ça Closa era regidor de la Taula i bestragué en lo segon any 

de son regiment en diverses messions e despeses fetes per rahó de la dita Taula e per afers 

d’aquella, segons appar per menut en I quahern de paper vist per los racionals de la dita 

Ciutat, 37 lliures, 15 sous i 6 diners. El Consell contracta als ciutadans Berenguer Seyol, 

Gabriel Ballester i l‟escrivà del racional Bernat ça Font per deputats a veure e reguonèxer, 

exeminar e discutir los libres del regiment e administració de la Taula de Cambi de la dita 

Ciutat, fets per los honorables n’Anthoni Buçot ara Conseller e en Bernat ça Closa. Cadascú 

cobra 16 lliures i 10 sous en paga prorata per revisar els llibres de comptes de la Taula.
120

 

 

Per acabar, hem de recordar que també hi havia altres càrrecs menors al Consell i que a 

vegades oficials i d‟altres insititucions –com la del veguer- i ciutadans, realitzaven encàrrecs per 

als consellers. Dels primers destaquen els verguers i el missatger oficial del Consell:  
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Els verguers eren els funcionaris que portaven com a insígnia una verga o bastó i que es 

dedicaven a acompanyar als consellers i a complir les ordres que aquests els donguéssin.L‟antic 

verguer del Consell era Berenguer Maxella, que pels seus serveis rep 12 lliures i 10 sous per çò 

com li foren degudes a XXV dies del present mes d’agost, d’aquelles L lliures que la dita Ciutat 

li donà de sa vida cascun any per IIII terços. E són per III meses comensats a XXV dies del mes 

de maig prop passat. E finiren a XXIIII dies del present mes d’agost.
121

Els nous verguers eren 

Miquel Pere i Domingo Bernat, que també cobren l‟any 50 lliures cada un per salari ordinari, 

però en dos terminis com passa amb altres càrrecs: per Sant Joan cobren 25 lliures, al desembre 

en cobren les altres 25.
122

 També tenen una paga extra conjunta de 20 lliures que han de rebre al 

Nadal –tot i que sembla que s‟allarga i no els hi arriba fins a principis de gener-, cobrant-la de 

nou en dos terminis, 10 lliures cada semestre Ciutat, per rahó de custodia o guardia que tenen 

de dia e de nit en la casa del Consell de la dita Ciutat. A més també són remunerats cascun any 

per salari de procurar los comptes de tots aquells qui han administrat o administren res per la 

Ciutat per los dits termes, a rahó de LX sous per any, I lliura X sous.
123

 

 

Els consellers també fan una comanda a l‟argenter Marc Canyes, per a que realitzés a 

partir de 8 marcs i 3 onzes i mitja de plata, les vergues que per ordinació dels dits honorables 

Consellers ha fetes per a ops dels verguers de la dita Ciutat bé e primament obrades e 

levoradesab alguns esmalts ab senyals Reyals e de la Ciutat, i que posteriorment el ferrer 

Bernat Alamany hi insertariadues vegues de ferre que foren meses a dins de les dites vergues. 

Per acabar, un matrasser feu lo fust de les dites vergues i un bayner qui les cubri de cuyrocruu. 

Tot plegat perquè les anteriors vergues s‟havien quedat velles i estaven trencades, no obstant el 

mateix argenter es quedà la plata a rahó de C sous lo march. En tot l‟encarrec li costà 28 lliures, 

9 sous i 6 diners al Consell.
124

A més, també es preocupen de la dot de la filla d‟un d‟ells, Àgnes, 

perquè el seu pare sembla massa ocupat per trobar-li un bon marit. Per tant, li concedeixen 50 

lliures al seu pare les quals li doren donades per amor de Déu e en ajuda de son matrimoni com 

en altre manera lo dit Domingo Bernat, sens aquesta ajuda no la pogués maridar per molts 

altres càrrechs que ha als quals no podia deffellir.
125

 

 
Quant al correu oficial de la ciutat, durant el nostre manuscrit és Bernat de Tamarit, 

missatger que cobra 4 lliures i 7 sous de salari ordinari.
126

 No obstant, amb la mort del monarca 

ha de realitzar moltes més missatgeries i a més de la seva paga, durant els mesos que compila el 

nostre llibre de comptes, és remunerat e per algunes quantiats menudes que ha bestretes en 
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loguer de bisties e altres coses, essent els pagaments molt fluctuants
127

 d‟entre 5 lliures, 6 sous i 

9 diners que rep al setembre
128

 a 12 lliures, 18 sous i 6 diners amb el que és retribuit al 

desembre.
129

 

Sembla però, que els seus serveis no són suficients ja que la ciutat tenia contractats a 

altres persones per a que portessin el correu ordinari. És el cas de l‟hoste de correu que era un 

hostaler que exercia de funcionari públic recollint les cartes, distribuint-la als troters i també 

podia repartir les rebudes. Per aquell any l‟hoste de correus era Nicolau Gili, que no sembla 

tenir un sou establert, sinó que varia en funció de la quantitat de correu que prestament ha 

espetxar per la dita Ciutat a diverses parts.
130

 També consta que Martí Pere havia exercit aquest 

funció, ja que la seva dona rep 5 lliures i 17 sous com a dona poderosa e ususfructuària de tots 

e sengles bens qui foren del dit Martí Pere.
131

 

Als comptes també consten altres treballs encarregats excepcionalment a persones de 

fora de la institució, com passa amb el notari i escrivà de la cort del veguer, Jaume Bages. 

Aquest va cobrar 3 lliures i 6 sous tatxats en remuneració dels grans treballs que ell ha 

sostinguts en l’any de la Consellaria passada, en els que fa jurar los juristes de la dita Ciutat 

qui jurat no havien segons és acostumat per ordinació de la dita Ciutat, a més de buscar en els 

llibres de la Cort per veure quins d‟ells no havien jurat encara per fer-los cridar.
132

 

Dos cops l‟any a més, fan les inquisicions qui en virtut dels privilegis de la dita Ciutat 

se fan cascun any dues vegades per foragitar d’aquella alcavots, vagabunts e algunes altres 

gents de la mala condició, escollint a dos individus per al càrrec, en el nostre cas als juristes 

Guillem Pere Buçot i a Guillem Perayer pel primer torn. No obstant Buçot es posa malalt i 

Perayer ha de fer-se càrrec de les inquisicions tot sol. Tots dos cobren 11 lliures i Perayer 5 

lliures i 10 sous més.
133

 Després s‟encarrega el notari Frances de Cases Noves per una 

remuneració de 6 lliures i 12 sous.
134

 Per  fer venir los testimonis qui deposaren en les enquestes 

qui·s són fetes dues veguades dins l’any de la Conselleria dessús dita, contra alcavots, tafurs e 

homens vaguabunts, havien contractat per 1 lliures i 13 sous al saig de la cort del veguer Esteve 

Comes.
135

 

 

                                                           
127 F.120r, f.132r i f.150v. 
128 F.126v. 
129 F.137r. 
130 F.120v, f.145v, f.147v i f.151v. 
131 F.132v. 
132 F.150r. 
133 F.130r. 
134 F.138v. 
135 F.152r. 
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El Consell també contracta al porter del rei, Mateu Caro, i el retribueix amb 18 lliures 

per  haver servit de seu offici als racionals e clavari de la dita Ciutat, executant e fahent pagar 

tots aquells qui devien e deuen a la dita Ciutat per resta dels preus dels imposicions e altres 

restes, durant sis mesos dividits en dos trimestres.
136

 Com veurem més endavant, aquest no serà 

l‟únic encàrrec que rebrà Caro de part dels consellers. 

 

3.3 El clavari 

 

Com hem comentat uns paràgrafs més amunt, l‟oficial de la clavaria era un dels més 

importants del Consell degut a que era el responsable de l‟administració financera municipal: 

atenia els ingressos –imposicions, drets i crèdits derivats de la gestió fiscal- i realitzava els 

pagaments a partir dels albarans que rebia dels consellers. S‟ocupava a més, de les adquisicions 

de carn i cereals i també de la Taula de Canvi, i fins i tot estava capacitat amb facultats judicials 

i executives. Això volia dir que podia imposar penes pecuniàries, pledejar per cobrar deutes, i 

suspendre de sou i càrrec als funcionaris del Consell si delinquien. El primer cop que sentim 

parlar de la figura del clavari és el 1341, aquest era escollit entre mercaders i ciutadans pel 

Consell i exercia la seva feina durant dos anys. Per poder realitzar-lo però, primer havia 

d‟entregar un dipòsit com a fiança per la seva administració, ja que s‟encarregava de la gestió de 

grans quantitats de capital. Per tant, havia de retre comptes cada quatre mesos davant dels 

consellers, i de forma semestral els racionals portaven a terme una inspecció sobre els comptes 

de la clavaria. A més, un cop finalitzat el període del seu càrrec també havia de superar una 

control integral efectuat pels consellers i els racionals conjuntament. 

 

El clavari produïa una sèrie de documentació pròpia, la Clavaria, que eren els llibres 

que examinaven els racionals, no conservem però, els apunts que anava fent el clavari per la 

seva gestió. Els manuscrits de Clavaria podien ser anuals o com en el nostre manuscrit 

semestrals, i constaven de dues parts: les rebudes –ingressos- i les dates –despeses-. Les 

primeres feien constar les quantitats derivades de la recaptació de les imposicions –la carn, el vi, 

la llenya o el peix en són uns quants-, i la venda de censals i violaris tant a altres institucions 

com a particulars. Pel que fa les despeses, figuren els costos dels salaris dels oficials, els 

avantatges de forment, les obres públiques, la celebració d‟esdeveniments i sobretot el pagament 

de les pensions i l‟amortització dels censals. Al final d‟aquests llibres trobem un resum de les 

rebudes i de les dates, amb el saldo global i la confirmació del racional de que els comptes eren 

correctes, i en molts d‟ells hi ha anotacions dels racionals que feia mentre auditava els comptes  

 

                                                           
136 F.113v i f.118v.  
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El clavari del 1410 és Bernat ça Pila, cobrant un salari semestral com ell mateix fa 

constar, de 65 lliures.
137

 Els racionals que a XIII d’agost del any MCCCC undecimo, van revisar 

els seus comptes van ésser Jaume Cardona i Martí ça Riera.
138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
137 F.110v. 
138 F.157r. 
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4.1 Imposicions 

En l‟estudi de la història urbana, la formació i consolidació del règim municipal català 

no pot entendre‟s sense la fiscalitat i el sistema financer de cada població: la hisenda municipal.  

En aquest sentit, les ciutats i viles de Catalunya tenen una importància cabdal en la gestió de la 

fiscalitat reial, construint un puzle d‟extraordinària complexitat entre municipi i monarquia. 

Sembla que en la majoria de casos de poblacions estudiades, l‟existència d‟una universitas i 

d‟un consell que expressi la seva voluntat es poden documentar en el segle XIII, i que no es 

poden separar ambdós qüestions de la recepció del ius comune que es va portar a terme al 

Principat en aquell mateix segle, influint en la transformació i evolució de l‟organització de les 

ciutats.
139

 

Ramon de Penyafort i posteriorment papa Innocenci IV, van teoritzar sobre la 

personalitat moral aplicada a col·lectius i comunitats. Amb el temps això es va plasmar en 

l‟admissió del fet que aquests col·lectius estaven dotats de personalitat jurídica i que per tant, 

podien gaudir d‟un arca comunis per cobrir les necessitats que pogueren tenir els seus membres. 

Si posseïen el permís reial per constituir un municipi, podien imposar talles i col·lectes quan 

tenien la necessitat, sobretot a partir del segle XIII. En aquest sentit, un cas excepcional és el de 

la ciutat de Lleida, la qual va rebre en 1196 per part del rei Pere el Catòlic l‟autorització per 

poder establir un arca comú sostinguda amb els diners dels seus habitants. Un any després, la 

ciutat va obtenir el privilegi del consolat, cosa que evidencia una embrionària organització 

financera al mateix temps que es consolida la seva situació político-jurídica.
140

 

D‟aquesta manera la construcció del règim municipal va estar condicionada pels 

problemes producte de la gestió fiscal i financera, com en el cas de l‟alt l‟endeutament censal. 

Turull ens diu: “no debemos considerar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una 

más de las funciones sobrevenidas a unconsejo preexistente; por el contrario, este consejo 

nacería y obtendría su apariencia casi definitiva con la finalidad de organizar con máseficacia la 

recaudación de tributos entre los miembros de la univertas.”
141

 

L‟impuls de l‟organització i reafirmació del règim municipal doncs, sembla trobar-se 

lligat a la fiscalitat reial, sobretot amb la figura de Pere el Cerimoniós. Això es degut a que des 

de finals del segle XII i sobretot el XIII, els ciutadans demandaven la solució per les 

problemàtiques que suposaven les necessitats locals: un recurs serien les talles, en especial per 

poder fer front al pagament de l‟impost reial de la questia. Amb el pas del temps, les peticions 

                                                           
139Turull, M. (2011): El gobierno de la Ciudad medieval: Administración y finanzas en las ciudades medievales 

catalanes. CSIC, Barcelona. p.12 
140Ídem.p.78 
141Ídem.p.41 
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d‟ajuda econòmica a les ciutats per part de la monarquia es van fent més grans, a causa de 

l‟expansió mediterrània de la Corona i els diferents conflictes bèl·lics. La solució en aquest cas, 

es a trobar en la introducció d‟un nou recurs fiscal: les imposicions o impostos indirectes sobre 

el consum i el comerç. No obstant, això acabarà per no ésser suficient i els municipis adoptaran 

una formulació creditícia nova a partir de mitjans del XIV: el deute a llarg termini, els censals. 

Pel que fa la potestat tributària només es possible entendre en qui recau si tenim en compte que 

els grups urbans privilegiats van establir límits a les competències dels reis sobre la fiscalitat ja 

a finals del segle XIII. En 1283, les Corts de Barcelona proclamen que la monarquia no podrà 

decretar constitucions generals sense el consentiment dels tres braços presents en assemblea, i 

per extensió, que tampoc podran implantar cap impost general sense la seva ratificació.
142

 Això 

comportaria que la fiscalitat municipal podia estar gestionada únicament per les Corts –

legitimant-se en les Diputacions Generals de Catalunya, d‟Aragó i València-, però molt sovint 

aquest control era contrastat amb l‟acció del instrumental jurídic del sobirà - el Liber Iudiciorum 

o Usatges per exemple-.
143

 

Durant la Baixa Edat Mitjana per tant, els monarques no van aconseguir garantir el seu 

deute amb el capital que generaven els seus súbdits, mentre que les finances públiques a nivell 

local es desenvolupament especialment. Als municipis de la Corona d‟Aragó, i sobretot a 

Barcelona, les ciutats van aconseguir la consolidació del seu poder gràcies al control de la 

despesa pública.
144

 La consolidació del deute censal va ser la fita que va donar pas a 

l‟establiment definitiu del sistema financer públic, ja que a partir d‟aquell moment, el Consell 

de Cent podia recaptar diferents tipus d‟impostos i concretar la pressió fiscal al municipi. Això 

era degut a que amb la creació d‟un deute censal s‟estabilitzà la capacitat del municipi d‟aplicar 

imposicions -és a dir, els impostos concedits per pagar les pensions i realitzar el rescat del 

deute- a més de poder modificar-les. Els consellers ara, poden pujar o baixar els diversos 

impostos indirectes que composaven les imposicions i recaptar o no impostos directes com les 

talles. En definitiva, el consistori pot crear una política fiscal concorde a les seves necessitats. 

Amb aquesta autonomia podien determinar a què es destinaven els recursos de la ciutat, com per 

exemple el fet que “tot i que el nivell d‟endeutament donava pocs marges de despesa, els 

ingressos foren suficients per finançar, per exemple, la construcció de la Casa de la Ciutat, 

manifestació física del poder aconseguit pel govern municipal.”
145

 

Per altra banda, tot i que existien els impostos directes que es recaptaven en funció de la 

riquesa dels habitants, la tendència d‟aquests anys fou la d‟implantar un model financer basat en 

                                                           
142 Mas i Solench, J. M. (1995): Les Corts a la Corona catalan o-aragonesa, Edit. Dalmau, Barcelona. pp. 29-32 
143Turull: El gobierno de la Ciudad medieval..., p.441 
144Ortí: Les finances municipals..., p.258 
145 Ídem. pp. 272-273 
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els impostos indirectes, que gravaven sobretot el consum d‟aliments de primera necessitat. 

Aquest model però, es va demostrar insuficient i Barcelona va anar esgotant-lo entre finals del 

segle XIV i la primera dècada del XV, empitjorant la situació social com per exemple “l‟assalt 

al Call de 1391 que tingué també un caràcter de revolta antifiscal, amb escenes on els revoltats 

obligaven els eclesiàstics a pagar les imposicions com els laics i amb queixes contra l‟elevat 

salari dels consellers i la malversació i amb demandes clares de reducció de les imposicions que 

portaren finalment a lleugeres reduccions de les que gravaven la carn i la farina.”
146

 

Analitzant ja les rebudes del nostre manuscrit, a dins hi trobem les imposicions que com 

hem comentat era la facultat concedida per part del monarca per recaptar diners i així poder 

participar en els ajuts fiscals que sol·licitava el rei en les Corts. Aquestes imposicions gravaven 

la compravenda de diversos productes, i s‟arrendaven per un temps de tres mesos en el cas de 

Barcelona, a les persones que més diners oferien per la seva captació. En el manuscrit de 

clavaria consten consignats diversos ingressos en aquest concepte
147

 pels trimestres de l‟agost a 

l‟octubre, i del novembre al gener de 1411.
148

 

La imposició de la fusta era la que comportava una despesa menor, comprant-la un 

fuster i un corredor de llevant –intervenia en els contractes de compravenda de productes 

d‟importació i exportació-, per 27 lliures pel trimestre de tardor, i repetint pel de l‟hivern per 42 

lliures. 

Sobre els teixits hi havia dues imposicions disponibles, una sobre les flassades i l‟altra 

sobre la peya. Durant el trimestre de tardor se‟n fan càrrec un grup de sis ciutadans conversos 

per 50 lliures per les flassades i 210 lliures per la imposició de la peya, aquest cop entre cinc 

d‟ells. A més els sis també es faran amb la imposició sobre les armes per 50 lliures. Es gasten 

una gens desestimable quantitat total de 310 lliures per tres imposicions que s‟efectuaren entre 

agost i octubre. 

La imposició de la graxa costava 60 lliures i per aquest període es va vendre a tres 

persones. Si aquestes tenen un preu mitjanament assequible, n‟hi ha amb un cost més elevat 

durant aquest trimestre, com és la taxa sobre el cuiram que es ven a 152 lliures i que és comprat 

per tres persones amb oficis tant diferents com són especier, mercader i fiveller. La imposició de 

la llenya la compren un mercader i un botiguer per 230 lliures. La propietat de les honors 

costava 213 lliures que compren un mercader i un armer. L‟últim bé amb imposició és el de la 

casa del pes, imposició compren tres mercaders per 520 lliures. 

                                                           
146Ortí: Les finances municipals..., p. 271 
147Verdes Pijuan, P.(1999): Les finances del Clavari. Abast, límits i funcionament (Cervera, 1442).CSIC. Barcelona. 

pp.1135-1136 
148 F.1r a f.7r. 
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A partir d‟aquí comencen les grans imposicions amb un preu excepcional, ja que es 

tracta de imposicions sobre els aliments bàsics i tenien per tant, una gran sortida. D‟aquesta 

manera veiem com el preu de la imposició del peix fresc costa 404 lliures i la compra un 

mercader i un canviador de menuts; la de la farina l‟han de comprar entre dos taverners i tres 

mercaders, ja que costa 1000 lliures; les de la carn i el vi encara són més cares, 1402 lliures i 

1401 lliures respectivament, comprant-les mercaders, i un formenter i un botiguer que imaginem 

podien permetre‟s una inversió tan enorme. 

El semestre següent queda palès que el Consell ha decidit pujar els preus de les 

imposicions ja que totes tenen un cost més elevat. A més, en la majoria de casos entren en la 

compravenda altres personatges diferents als del trimestre anterior però amb uns oficis similars. 

La flassada i la imposició de les armes ara valen 70 lliures; la graxa 199 lliures; la peya 295 

lliures; la llenya 250 lliures; el cuiram 230 lliures; les honors 450 lliures; el peix fresc 500 

lliures; la imposició sobre el pes 750 lliures. Les que incrementen desmesuradament són les que 

formen la base alimentària de la població, la imposició de la farina ara costa 1661 lliures, el vi 

2060 lliures i la carn 2250 lliures. 

 

L‟administració del municipi rep en total pels 6 mesos d‟imposicions 15.540 lliures,
149

 

de les quals clarament més del 62% són sobre els béns alimentaris de primera necessitat. Per 

altra banda, no podem saber sense un estudi més ample en el temps, si l‟increment de preus d‟un 

trimestre a l‟altre, és degut a les circumstàncies excepcionals per les que passa el municipi que 

en aquell moment està fent-se càrrec del Parlament català, o si bé es tracta d‟una pujada habitual 

als mesos d‟hivern. 

 

                                                           
149 F.7v. 
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En les despeses extraordinàries a més, ens consten les petites pagues que el Consell dóna per fer 

valer les imposicions, sobretot les del trimestre del maig al juliol i que no figuren en el nostre 

manuscrit, i d‟altres imposicions que si bé coincideixen amb el temps del nostre període, la 

imposició no apareix en aquest llibre. És el cas de la imposició del oli, que tot i així ens informa 

que rep una remuneració de 3 lliures.
150

 Per la de la farina
151

 són d‟entre 20 i 25 lliures; per la de 

les flassades
152

 de 5 lliures, igual que la de les armes i la de la peya
153

; per la de la llenya d‟entre 

2 lliures i 10 sous a 5 lliures
154

; per la de les honors
155

 es rep 14 lliures. Hi ha però, dos casos 

diferents, com són la imposició del blat per la qual els ciutadans Joan Valls i Galceran Orelles 

segons va ser jutjats pels advocats del Consell cobren 100 lliures en comptes aquells IIII diners 

per cascuna cortera d’ordi, avena e altres blats, que segons l’albarà de la imposició dels blats 

que los sobre dits e altres companyons lurs havien comprada en la terça de maig, juny e juliol 

del any MCCCXCVII, devien reebre per tot la dita terça e segons se mostra per testimonis 

dignes de fe  fo inhibit per en Berenguer Maxella, olim verguer de la Ciutat en lo comensament 

de la dita terça als dits compradors, qui comensaven a levar  los dits IIII diners per cortera que 

non levassen fins II diners, per çò fo a ells jutyat per los dessús dits olim advocats que los 

fossen donades per esmena del dit dret.
156

 Per la imposició del peix fresc en canvi, Pere Ramón 

                                                           
150 F.123r. i f.123v. 
151 F.120r i f.136r. 
152 F.124r. 
153 F.124v. 
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155 F.141r. 
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de Bedos rep 25 lliures per çò com feu mes valer la imposició del peix fresch de la dita terça 

present, noembre, decembre, janer, la qual no fora pujada al preu per lo qual fo liurada, és a 

dir, sense apujar el preu.
157

 

4.2 Censals morts 

Com hem vist, durant la Baixa Edat Mitjana trobem que un dels instruments crediticis 

d‟ús més habitual és la venta de rendes, perpètues (censals morts) o vitalícies (violaris) –aquesta 

última útil només durant la vida del comprador- , i amb base real o personal. A Catalunya, 

aquestes vendes començaren a expandir-se durant la segona meitat del segle XIII entre 

particulars, és a dir, una pràctica de dret privat. En el XIV es desenvolupa fins a convertir-se en 

una institució de dret públic, utilitzada per les autoritats públiques, molt estesa en els municipis. 

El seu ús generalitzat va provocar que s‟iniciessin llargs debats sobre la legitimitat d‟aquesta 

pràctica entre juristes i moralistes, amb la intenció de “diferenciarlo del prohibido y condenado 

préstamo («mutuum») a usura”.  

Un dels debats encesos més importants en terres catalanes és la disputa  (Quaestio 

disputatu) entre Bernat de Puigcercós i Ramón Saera,
158

 datada al 1342, que ens parla sobre la 

licitud del contracte de compravenda de rentes personals i redimibles. El primer favorable a la 

pràctica ja que no veu cap tipus de problema al considerar els contractes de préstec i les ventes 

com dues coses diferents; el segon en canvi, defensa que el contracte sobretot el vitalici que té 

una data límit, s‟assembla més a un préstec usurari de forma fraudulenta, i per tant havia d‟ésser 

considerat un contracte condemnat –prohibit per pecat d‟usura-. Els debats que es van generar 

entorn a aquest tipus d‟element financer demostren la importància que ja li donaven els seus 

contemporanis. 

 

Tornant al tema que ens ocupa, tal com hem comentat més amunt, el municipi va 

intentar reduir el deute a través de l‟increment de la pressió fiscal i quan aquesta es va veure que 

era inviable, els consellers van aconseguir el privilegi que permetia a la ciutat adquirir qualsevol 

tipus de préstec, creat un banc de dipòsits del municipi. No obstant, “aquestes iniciatives foren 

un fracàs, ja que el deute anà augmentant especialment entre el final de la dècada de 1380 i els 

inicis de la següent; de fet, entre 1373 i 1393 altre cop es doblà el valor del capital del deute 

censal: es passà de les 207.060 lliures a les 419.688,el màxim documentat en tot el període 

baixmedieval. [...] La dificultat d‟aturar el creixement del deute portà moltes ciutats i viles a la 

suspensió de pagaments i a la negociació entre els creditors i els governs municipals per una 

                                                           
157 F.153v. 
158 Hernando, J. (1989): Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et venditionis censualis cum conditione 

revenditionis tratado sobre el contrato de compraventa de rentas personales y rendibles. Bernat de Puigcercós, O.P. 

(siglo XIV) “Acta Mediaevalia”, 10. pp. 5-38. 
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reducció general dels interessos durant els darrers anys del segle XIV i els primers de la centúria 

següent.”
159

 Per resoldre-ho es va crear la Taula de Canvi, essent aquesta, com hem vist, un 

banc de dipòsits municipal. 

 

En el nostre manuscrit consten les vendes de censals morts que es realitzen a requesta 

dels regidors de la Taula de Canvi durant els sis mesos als que pertoca aquest llibre de 

comptes;
160

 el pagament de les pensions de censals ja venudes prèviament;
161

 i finalment les 

pagues que reben els notaris que han certificat les cartes de pensió de censals fetes pel clavari 

del Consell. 

 

Pel primer cas, se‟ns informa que la Taula de Canvi ha fet un requeriment de venda de 

censals ab carta fermada en poder d’en Bonanat Gili, notari a XXXI dies del mes de maig del 

any present MCCCCX, tro en quantitat de XXX mil lliures. Item a VII d’octubre del dit any, ab 

altre letra per XXV mil lliures. Item a XXVI de noembre del dit any ab altre carta per XX mil 

lliures.
162

 El clavari recull totes les vendes que es porten a terme durant cada mes i val a dir que 

durant tot el semestre que ens ocupa només aconsegueixen 54.402 lliures, 7 sous i 11 diners,
163

 

per 122 vendes.  

 

Per falta de temps no es possible fer un anàlisi acurat dels personatges que compren 

censals morts, i per tant només farem un petit estudi. Veiem com a vegades algunes de les 

vendes es fan a múltiples compradors, sobretot si es tracta de ciutadans que presumiblement 

voldrien obtenir el màxim rendiment i per separat no els sortiria a compte. De les 122 vendes, la 

majoria foren a habitants o ciutadans, seguits de mercaders i religiosos. 

                                                           
159Ortí: Les finances municipals..., p..271. 
160 F.10r a f.27r. 
161 F.40r. a f.75r. 
162 F.10r. 
163 F.27r. 
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 Quant el pagament de pensions de censals venuts prèviament, sabem que el Consell va 

pagar 7818 lliures i 5 diners per totes les dates de pensions dels censals morts. De nou, la 

majoria de pensions van a parar als ciutadans, seguits dels mercaders, religiosos i prohoms. 

 

 

 

  

 Finalment, els notaris que donen fe de les cartes de pensió que el clavari ven, així com 

els corredors d‟orella que aconsegueixen convèncer a altres persones per a que comprin censals, 

reben una paga –depenent de quants diners es tracti la pensió- en el capítol de despeses 

extraordinàries.  

Pagament de censals 
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5.1 Obres generals a la ciutat 

 Com ja hem vist, en el cas català l‟expansió comercial i marítima contribuí al creixement 

de les principals ciutats de la Corona d‟Aragó, afecta en gran mesura a la capital catalana que 

desenvolupa fortament els sectors menestral i mercantil alhora que expandeix els seus límits físics. 

 D‟aquesta manera se‟ns presenta una Barcelona closa dins del perímetre emmurallat però 

amb una ampliació territorial, en general, força continuada: s‟hi agreguen ravals, viles i burgs de 

població procedent de la migració, que un cop consolidats, es protegiran amb noves muralles. A 

dins de la ciutat els carrers eren empedrats, estrets i plens d‟activitat. Durant la Baixa Edat 

Mitjana, la majoria de ciutats estaven en obres: s‟empedraven els seus carrers, els ciutadans i els 

monarques feien edificar catedrals, esglésies i convents. A més, les diferents necessitats dels 

seus habitants exigien l‟obertura de places per fer-hi mercats i borns, així com la construcció de 

llotges pels mercaders, cases gremials, molins i hospitals, i a les poblacions costeres com 

Barcelona, l‟establiment de drassanes i d‟àrees portuàries. Tot plegat sense oblidar la 

construcció de noves muralles i el manteniment de les ja existents. Per altra banda, l‟edificació 

de rellotges públics que feien tocar les hores civils va ser una gran novetat de finals del segle 

XIV, essent aquest un dels símbols per antonomàsia de la vida urbana.
164

 

 La ciutat de  Barcelona administrativament estava dividida en quatre quarters -el del 

Mar, el de Fra Menors, el del Pi i el de Sant Pere, o de la Celada-, i eclesiàsticament estava 

dividida en set parròquies -Sant Just, Sant Miquel, Sant Pere, Santa Maria del Mar, Sant Cugat 

del Rec, Sant Jaume i Santa Maria del Pi-, “els indrets barcelonins s‟esmenten per la proximitat 

que tenien a algun edifici important o especialment fent referència als diferents creixements dels 

murs.”
165

 

 Els mercats es situaven a les places i a alguns carrers de la ciutat en parades muntades els 

dies feiners. Les zones de venta a Barcelona són: la plaça del Blat, la del Mill,  la de  les Cols, de 

les Cireres, la de l'Oli, la del Vi, la de la Palla, la de la Llana, que amb els seus noms indicaven els 

espais dels mercats corresponents.
166

Per tant veiem que les obres públiques, encara que ens 

trobem en un context de crisi econòmica, no decau l‟activitat constructora, ja que com està 

documentat, la majoria  d‟esglésies i monestirs s‟estaven finalitzant –com Santa Maria del Mar 

o la mateixa seu de la ciutat, obres en les que el municipi en ple s‟havia involucrat-. Durant els 

primers anys del segle XV veiem com Barcelona va programant i realitzant infinitat de 

construccions molt concretes: en els murs i les valls de la ciutat, l‟esperó de la drassana, el 

clavegueram a diverses parts de la ciutat, l‟embelliment i engrandiment de la Casa de la ciutat, 

els treballs a l‟Hospital Nou, a la Llotja dels Mercaders, o fins i tot intervencions d‟urgència 

                                                           
164Vinyoles, T. (1985): La vida quotidiana a Barcelona vers 1400. Ed. R. Dalmau, Barcelona.p.32 
165Ídem.p.43 
166Vinyoles T.(2003): Els espais i la seva funció: la vida a la ciutat. A “ Barcelona Quaderns d‟Història”, 8.p.125 
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com eren la neteja del Rec perquè no hi passava aigua o es feia malbé alguna de les seves 

parts.
167

 

 A més a més, també s‟ampliaren espais públics com la Plaça de la Trinitat -engrandida 

l‟any 1398- o la del Rei -1403, o l‟enderrocament de les muralles romanes deixant un espaiós 

pla de la catedral i construint-hi al costat la Casa de la Pia Almoina -1400-. Tot plegat en 

resposta a l‟imaginari de bellesa municipal ja renaixentista que s‟anava estenent per arreu 

d‟Europa. És en aquest moment també quan es documenten la realització de molts fonts, en 

contrast amb l‟abastiment d‟aigua que tenia la ciutat a partir de pous públics i privats. N‟hi 

havia algunes força espectaculars com “la de la Vol dels Fusters, font monumental amb quatre 

gàrgoles [...] que va costar, sense el metall ni la decoració 800 lliures.”
168

 El manteniment 

d‟aquestes el portava  terme un encarregat municipal que les netejava i vigilava que 

funcionessin adequadament. 

 Al nostre manuscrit ens consta 
169

 que el funcionari dedicat a aquesta feina era Pere 

Pobalor, en el càrrec de guarda e reguonexedor de les fonts de la Cuitat, que rep un salari de 10 

lliures dividit en dos pagues: a Sant Joan i a Nadal. Aquí veiem l‟efectuada a l‟hivern per veure 

e reguoneixer les dites fonts. L‟interès municipal per les fonts també el trobem en la compra
170

 

de la possessió dels hereus de Francesc Garrofar sobre un alberg, un forn i diverses cases a prop 

de la plaça de Sant Jaume i que tenien sots senyoria e alou del presbiteriat del altar de Sant Pau 

i de Santa Paula construhit en la seu de Barchelona. Al prevere beneficiat d‟aquest presbiteriat, 

Jaume Català, la ciutat li havia de pagar en la festa de Santa Maria Magdalena els cens de 30 

morabatins -13 lliures, 10 sous
171

- sobre aquestes tinences, la qual possessió la dita Ciutat 

comprà ops de les aygues de les fonts. La ciutat a més li acostuma a donar 8 lliures i 10 sous per 

esmena de luisme e fadiguers. 

 

L‟obra pròpiament dita la trobem en  fer reparar e adobar los espiralls
172

 e canons de 

les fonts de la dita Ciutat qui ho havien molt necessari, per çò com eran en gran part destruhits 

e guastats,
173

 restauració que costa 33 lliures i que com la resta d‟intervencions urbanes gestiona 

Pere ça Vila, l‟escrivà de les obres de la ciutat. 

                                                           
167Vinyoles: La vida quotidiana a Barcelona vers 1400..., p.41 
168Ídem.p.42 
169 F.119r Si bé l‟entrada forma part dels salaris ordinaris, semblava adient incloure-la en aquest capítol.  
170F.95r. Es tracta d‟una entrada dels càrrecs ordinaris, però s‟insereix aquí pel mateix motiu de la nota anterior. 
171 A Barcelona els morabatins solien equivaldre a 9 sous. 
172 Espirall: Canonada.  
173F.87r. 
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El municipi realitza altres reparacions com la que fa en lo loch on juguen a ballesta 

denant la dreçana de la dita Ciutat,
174

 que al mes d‟agost els consellers havien demanat a Pere 

ça Vila amb motiu de fer reperar e si necessari serà de nou tornar les ballasteries, actuació que 

costarà 11 lliures. Al septembre se li donen 22 lliures per a que faci empedrar e adobar lo 

abeurador de la plaça de Santa Anna qui ho ha molt necessari, per çò com sovin les bèsties qui 

són aqui amenades per abeurar meten los peus en los lochs que són desempedrats.
175

Un altre 

empedrament es realitzarà per 18 lliures i 7 sous a la plaça dels Blanquers, lo qual era aqui molt 

necessari.
176

Es fan també, altres reconstruccions  habituals com la que es fa entre la paret de la 

Lotja novellament feta en la plassa denant la esgleya de Sant Jachme
177

i la paret vella de la 

mateixa església, a més de fer-li una teulada sobre el seu campanar, tot plegat per 22 lliures. O 

una altra reparació en les cadenes de ferro dels portals de la dita ciutat, com encara en fer 

adobar e endreçar les portes, torns, portes falses, e moltes altres coses necessàries als dits 

portals,
178

 i en fer reparar e adobar les taulades e sostres de les torres, dels portals de la dita 

ciutat, com encara les portes falses e caladisses, torns, cadenes e altres coses necessàries a 

aquelles,
179

 amb un elevat cost final de 165 i 150 lliures respectivament. 

Finalment, veiem com el Consell continua preocupat per la salubritat del municipi, 

encarregant  l‟obra de la claveguera nova qui ara·s fa prop la Lotja de la Mar [...]la qual era 

aqui molt necessària per esquivar la gran pudor e corrupció qui ix de la clavaguera vella que 

és denant la dita Lotja,
180

 amb un cost inicial de 82 lliures i 10 sous. El segon pagament consta 

de 66 lliures.
181

 

També hi van haver intervencions d‟urgència en el Rec Comtal després d‟una forta 

tempesta a l‟octubre. El Consell paga 50 lliures al mercader Jaume Traginer, per a que 

s‟encarregui de traure del rec comdal, per lo qual passa l’aygua de que molen los molins 

d’aquesta Ciutat, Iª gran riba qui és cayguda de ribes altes dins lo dit rec, com encara en 

reperar e adobar lo dit rec, lo qual s·estrancat en diversos lochs per rahó de les grans aygues 

qui ara novellament són estades.
182

 

 
 
 
 
 

                                                           
174F.85r. 
175F.86r. 
176F.88r. 
177F.88r. 
178F.86v. 
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180F.85v. 
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182F.128r. Tot i que forma part dels salaris ordinaris, era idoni incorporar-lo aquí. 
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5.1.1 Les obres de la muralla 

Pere II planejà un projecte constructiu a partir del 1285 molt influenciat pel conflicte 

bèl·lic amb França, decidint bastir una muralla –la tercera- que ell mai arribaria a veure 

acabada. L‟obra s‟inicia amb uns fonaments temporals de fusta que es varen anar substituint 

amb el temps per un mur de pedra. “Sabem que l‟11 de maig de 1295 es finalitzava el Portal 

Nou, tot i que, a partir d‟aquell moment, sembla que es produí una aturada en les obres de 

construcció de la muralla”,
183

 i els indrets inacabats van romandre en fusta de forma provisional 

per a que la ciutat pogués tenir part de defensa.  A partir del 1360 es documenten treballs en la 

part oriental de la muralla amb l‟objectiu d‟arribar a tancar el barri del Raval, fet que no 

s‟aconseguirà fins el segle XV, i el front marítim fins molt entrat el XVI. Tot i que el front 

marítim no estigués acabat en el 1410, a la zona oriental la muralla arribava fins la porta de Sant 

Daniel/Santa Clara, limitant amb el mar, ja que en aquella època encara no s‟havia guanyat tant 

de terreny al mar. Apareixen als documents gran quantitat de reparacions, moltes d‟elles 

causades pels embats del mar.
184

 "Sant Daniel [...] tocava el sector de muralla més pròxim a la 

línia de costa que es pretenia construir, el qual anava des del mar fins el mur, ja existent, de Sant 

Pere. Es tractava de tancar tot el recinte del convent de les Clarisses amb el quadrilàter fortificat, 

el qual [...] protegiria l‟esmentat convent, la desembocadura del Rec Comtal i tot el segment de 

platja de la Ribera."
185

 

Per explicar aquest procés irregular a la façana marítima de la ciutat, cal remuntar-se al   

1358, moment en el que s‟inicien els treballs tant a la zona de Framenors com a Sant Daniel, 

que es van aturar amb l‟atac de la flota castellano-genovesa al 1359. Si bé es va assegurar un 

perímetre no va ser fins un conflicte posterior amb les Companyies Blanques comandades per 

Bertrand du Güesclin, que no es van tornar a reprendre les obres. “També s‟ha de valorar la 

importància de la decisió de fortificar el front marítim de la ciutat, perquè d‟aquesta manera es 

bloquejava qualsevol futur desenvolupament d‟aquella àrea a partir del terreny guanyat al 

mar.[...] El que va quedar obert va ser el sector de les antigues drassanes, amb la Llotja i els 

altres edificis emblemàtics vinculats amb el comerçque el Consell havia fet construir o faria 

aixecar els anys següents.” 
186

 

 

En definitiva, Barcelona és una ciutat comercial i artesanal on el mar era un element 

sempre present, l‟obra de la muralla del Mar s‟anava deixant i reprenent com explicaven els 

                                                           
183 Gea, M.(2008): Memòria científica: intervenció arqueològica al Portal de Sant Daniel. Actium: Barcelona.pp.7-8 
184Ídem. 
185Hurtado, V.(2001): Els Mitjavila, una família de mercaders. Publ. Abadia de Montserrat.p.316 
186Cubeles, A, (2003): Poder públic i llançament urbanístic en el segle XIV. A “Barcelona Quaderns d‟Història.”, 

8.p.58 
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consellers de l‟any 1401, perquè allò significava tancar d‟alguna manera aquest tipus de vida 

marinera.
187

 

 

En el XI-1B-34, les dates per la obra del mur tenen un apartat propi de comptes que pel 

nostre any se‟n fa càrrec l‟escrivà de les obres de la ciutat, Pere ça Vila. Els consellers per çò 

com és estat acordat e deliberat  en Consell de Cent Jurats que sien meses cascuna setmana en 

les obres del mur C lliures, l‟encarreguen que converteixi aquestes lliures en les obres dels murs 

de la dita ciutat. En el nostre manuscrit consten totes les setmanes del semestre a que fa 

referència des de la primera setmana d‟agost a l‟última de gener de 1411, repartides en 

7entrades i amb un cost total emprat en les obres de 2600 lliures.
 188

 

 

 

5.1.2L’embelliment de la Casa de la Ciutat 

 

L‟edifici de la Casa del Consell no és una construcció uniforme ni temporalment ni per 

la seva estructura. Es tracta doncs, de la suma de diverses parts en transformació al llarg dels 

segles, podent diferenciar clarament entre l‟edifici vell, l‟edifici nou -que prolonga el cos de 

l‟antic- i la torre novissíma.
189

 El concepte de Casa de la Ciutat ve donat per la seva funció dins 

del propi municipi, és a dir, la seu dels representants de la comunitat  on exerceix el govern. No 

obstant, l‟edifici no és tan antic com la institució pròpiament dita, ja que en un primer moment 

no tenia seu pròpia. L‟origen del règim barceloní rau en el privilegi que Jaume I donà a la ciutat 

el 1249, per a que aquesta tingués representants –paers o consellers- electes i no escollits pel rei. 

Amb el pas del temps es van anar produint modificacions en el privilegi –el 1258, el 1265 i el 

1275-, fins que es configurà una institució organitzada per un govern de cinc consellers i un 

consell plenari de cent prohoms. Si bé l‟estructura interna ja s‟havia anat formant, no disposava 

d‟un espai propi per poder portar a terme les seves funcions.
190

 

 

Això comportava que cada funció es realitzés a un indret diferent de Barcelona, 

assumint una especialitat concreta: la catedral i la seva cripta de Santa Eulàlia va fer sovint de 

capella del Consell. El lloc escollit per efectuar les comunicacions públiques sobre els acords, 

impartir justícia o celebrar determinats actes era el porxo davanter de l‟església de Sant Jaume i 

la plaça del davant. Les reunions ordinàries dels consellers es feien a la casa de l‟escrivà del 

Consell i les reunions més importants i amb més afluència de participants  -com les del Consell 

                                                           
187Vinyoles: La vida quotidiana a Barcelona vers 1400..., p.44 
188F.80r, f.80v, f.81r, f.81v 
189Beseran, P.: (2003): Gòtic i neogòtic a la Casa de la Ciutat.  A “Barcelona Quaderns d‟Història”, 8 .p.273 
190Ídem.p.274 
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General dels Cent Jurats-, com que calia un espai suficientment ampli es va començar a utilitzar 

el convent de Santa Caterina dels frares predicadors. A partir de mitjans del segle XIV es va 

plantejar la idea de fixar totes les funcions en un lloc concret. “S‟afirma que el punt d‟arrencada 

d‟aquesta operació fou un conflicte dels consellers amb els dominics de Santa Caterina, en els 

quals requeien, tradicionalment, les funcions inquisitorials. [...] El descontentament amb els 

dominics fou tan intens que el [...] 1369, en lloc de reunir-se a l‟indret habitual, van passar a fer-

ho a l‟altre convent mendicant, el de Sant Francesc, i a la casa dels framenors foren dutes les 

arques on es conservava la documentació pública, fins aleshores custodiada a Santa Caterina.” 

191
 

 

Per acabar amb els possibles conflictes amb els amfitrions que acollien el Consell, 

finalment s‟optà per comprar una seu pròpia, la casa d‟En Rovira, que en poc temps van 

modificar per fer-hi el saló de reunions entre el 1369 i el 1371, encàrrec que es feu al mestre de 

cases Pere Llobet, que ja s‟ocupava d‟altres obres a la ciutat. L‟edifici va ésser inaugurat 

solemnement el 17 d‟agost del 1373, acabat amb el suport econòmic del rei. 
192

 

 

La seu primerenca del Consell no era gaire més que la remodelació d‟una casa 

particular, que per fora no tenia cap atractiu, així que es va decidir començar una sèrie d‟obres 

per reformar la façana. Després dels progroms al Call i com que no es va autoritzar que la el 

barri es mantingués com jueu, es va desfer la torre que donava par al Call, fent-hi un carrer pels 

cristians, que conjuntament amb l‟enderrocament d‟algun obrar de la plaça Sant Jaume i la 

neteja sistemàtica d‟aquesta, van ajudar a donar una imatge de més dignitat a la Casa de la 

Ciutat.
193

I és que als consellers els preocupa la bellesa i distinció del municipi, així que per 

aportar-hi una imatge més solemne, es va comprar entre 1400 i 1401, una part de la cuina d‟un 

habitatge veí a la Casa del Consell per ampliar aquesta, incorporant-hi així l‟arxiu i la casa de 

l‟arxiver. S‟encarrega en aquells anys també a l‟imaginaire Jordi Joan, l‟escultura de l‟àngel i 

els escuts pel portal. A més entre 1379 i 1409 es va construir la primera capella de la 

institució.
194

 Com em vist, no es perd la força constructora, ja que com assenyala Ortí: “tot i que 

el nivell d‟endeutament donava pocs marges de despesa, els ingressos foren suficients per 

finançar, per exemple, la construcció de la Casa de la Ciutat, manifestació física del poder 

aconseguit pel govern municipal.“
195

 

 

                                                           
191Beseran: Gòtic i neogòtic a la Casa de la Ciutat...., p.275 
192Ídem. 
193Vinyoles: Des del pòrtic..., p.127 
194Vinyoles: La vida quotidiana a Barcelona vers 1400..., p.41 
195Ortí: Les finances municipals..., p.269 
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A continuació analitzarem com s‟esforça el Consell en embellir la seva seu, no només 

fent referència a les obres a l‟edifici, sinó tot allò que s‟encarrega per preparar i dignificar la 

Casa de la Ciutat, en particular la capella que sembla que feia poc temps que havia estat 

realment acabada. Ens consta que a mitjans del mes de setembre, Pere ça Vila s‟havia 

encarregat d‟algunes obres [generals] qui·s són fetes e s·an a fer en la Casa del Consell de la 

dita Ciutat, per çò com hi eren molt necessàries
196

 per valor de 71 lliures i 10 sous. 

 

A la capella li dediquen grans esforços per tenir-la ben proveïda de materials i objectes 

que recordin que no es tracta d‟un oratori qualsevol, sinó que havia de quedar palès que era el 

de la Casa del Consell de Barcelona. Trobem entrades de pagaments d‟objectes ricament 

descrits i que es compraren durant els últims mesos del 1410, com la creu de llautó 

sobredaurada ab III peus e ab IIII pedres de crestall
197

 que havien encarregat a l‟argenter, Martí 

de Lacuna i que havia de portar a una banda un crucifix i en l’altre part la ymage de madona 

santa Eulàlia. Creu que fo comprada per posar aquella sobre l’altar de la capella per 5 lliures i 

10 sous. A l‟entratallador de fusta, Françoy Janer, li paguen al novembre 2 lliures i 15 sous en 

pagua prorata d’aquelles VIII lliures C sous per l‟encàrrec de fer I polit retaula de fusta a ops 

de la capella novellament construhida.
198

 

 

Una altra compra molt detalladament descrita és la del magnífic calze que els consellers 

compren a l‟argenter Bartomeu Vinyes.
199

 Es tracta d‟un calze que va costar 20 lliures i 10 sous,  

i que estava bellament decorat ab sa patena d’argent daurat dins e de fora esmaltat, çò és en lo 

peu del dit calzer de III esmalts, en la I dels quals és la figura del Crucifix e en los altres II ha 

sengles senyals de la dita Ciutat e en lo mig de la patena dessús dita ha I bell esmalt en que és 

la  figura de la Magestat de Déu, pensant en total ab sa paterna II marchs IIII onzes e mitga. 

 

Els consellers de l‟any anterior havien encomanat a Arnau de Tollis, escrivà de letra 

rodona, escriure el missal per a la capella de la seu del Consell. En octubre del 1410 

encarreguen que Rafel Greguori,
200

 prevere al monestir de Pedralbes, il·lumini d’aur, d’azur e 

d’altres collor sabistòries e en altre manera solemnament lo missal per 16 lliures i 10 sous. Al 

novembre següent, el Consell paga 3 lliures i 6 sous al prevere Bartomeu Costa per satisfacció 

dels treballs que a instància dels dits honorables Consellers ha sostenguts en provar e corregir 

lo missal que s’és fet per servei de la capella.
201
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Però aquí no acaben els encàrrecs per l‟oratori, els consellers també es preocupen per 

abastir-lo de les teles
202

 necessàries: la dona d‟un porter del rei, Elicsen,
203

 s‟encarrega de 

comprar diverses canes de draps per fer les robes del sacerdot de la capella, així com tela per 

l‟altar a diverses fors, tovallola, corporals e altres coses per seda, fill d’or que comprà per 

flocadura de frontals de palís d’altar e cordons que feu fer per la dita capella. Paguen al marit 

d‟aquesta  31 lliures, 4 sous i 8 diners per çò que a ella pertanyia per sos treballs e mans de fer 

e fer fer los vestits e paraments e folradures que comprà per los dits vestits e paraments. 

 

I aquest no és l‟únic encàrrec de roba sacerdotal que fa el Consell, al mercader Joanet 

Boví s‟ocupa de comprar per 24 lliures, 9 sous i 6 diners  Iª fresedura bella e notabla de fil d’or 

ab figures [...] a ops de I casula de prevere que han feta fer de drap de seda levorat domesqui 

blanch per la Capella qui és en la Casa del Consell de la Ciutat, en la qual tots dies se diu 

missa.
204

 A un altre mercader, Nicolau Ferrer, per 13 lliures, 9 sous i 6 diners adquireixen  I 

drap de seda vert domesquí brocat d’or, lo qual fo d’ell comprat per Iª casula, estola, manipla e 

peraments de I camís.
205

 A Bernat de Casasaga li paguen 7 lliures, 18 sous i 1 diner per preu de 

V onzes III quartes de savastre ample [...]onza per metre’l en un casulla que los dits Consellers 

faheren fer de drap de seda vert domesquí a ops de la capella.
206

 

 

Finalment, al gener del 1411 els nous consellers paguen al brodador Jaume Copí per III 

taxells ab senyals de la Ciutat que los Consellers passat lo han fet fer en I palí de drap de seda 

blanch que faheren fer a ops de arrear l’altar de la capella de la Casa del Consell. Aquestes 

senyals es realitzaren en lo frontal de I palí blanc a rahó de I florí per cascun dels dits prop 

senyals entre aur, seda, argent e treballs de mans costà tot plegat 13 lliures i 4 sous
207

. 

 

5.1.3 Obres fora de la ciutat 

 

Com hem vist a l‟apartat 3, Barcelona disposava d‟una sèrie de baronies, que eren 

diversos territoris i localitats –tant a Catalunya com a fora de terres catalanes-, sobre les que el 

Consell de Cent tenia jurisdicció. Les més rellevants van ser: Montcada i el castell de Cervelló, 

Sabadell, Terrassa, Tàrrega i Vilagrassa, el comtat d‟Empúries, Martorell i el castell de Castellví 

                                                           
202A la transcripció de l‟annex es dóna la definició del diccionari català-valencià-balear del Institut d‟Estudis Catalans 

sobre els tipus de teixits.  
203F.142v. 
204F.125v. 
205F.135r. 
206F.143r. 
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de Rosanes, Elx i Crevillent, i com veurem més endavant, els llocs estratègics de Flix i la 

Palma.
208

 

 

Per tant, existien una sèrie de poblacions que romanien sota control barceloní, és a dir, a 

dins d‟una xarxa regional municipal que administrava les activitats socioeconòmiques de la 

regió. Això és degut al fet que “cada municipi baixmedieval està intrínsecament imbricat amb 

una regió concreta [i en aquest cas, Barcelona] actua de manera de capital d‟un espai físic ben 

determinat, essent aquest directament proporcional a la puixança del nucli urbà rector. El 

municipi és el centre de serveis de la regió.”
209

 Aquestes poblacions necessiten de la capital els 

recursos per satisfer les seves necessitats materials, i el municipi les necessita per engrandir la 

seva base de poder. “El seu control esdevé essencial per a bastir una capitalitat, que és el 

fonament indispensable per a projeccions majors. Per això, les poblacions reials no dubten a 

actuar en nom del monarca per controlar la jurisdicció d‟aquests espais i arrabassar-los al poder 

senyorial.”
210

 

 

Només d‟aquesta manera s‟expliquen les despeses que Barcelona esmerça en altres 

poblacions de la seva regió. Les entrades sobre aquestes dispendis en el nostre cas es localitzen 

a Moncada i a Sant Boi de Llobregat 

 

De la primera població trobem que Barcelona es fa càrrec del castell de Moncada, 

mantenint-hi un guarda rebent 15 lliures, les quals li són acostumades de donar cascun any en 

III termes, çò és V lliures de IIII en IIII meses.
211

 Sembla que la construcció necessitava ésser 

restaurada i Pere ça Vila gestiona les 300 lliures que els consellers li donen per convertir-les en 

l‟obra requerida.
212

 Fins i tot els propis consellers s‟apropen a la vila per reguonexer les obres 

del dit Castell,
213

segons un pagament de 10 lliures que el Consell li féu al porter del rei, Mateu 

Caro, per a que portés una provisió de mengar e de beure e altres coses necessàries als dits 

Consellers e a lurs companyes e cavalcadures. 

 

Pel que fa Sant Boi, la població necessitava  fer adobar e reparar el seu pont, aquell qui per la 

major part és destrohit e guastat. D‟aquesta manera, a l‟agost se‟n fa càrrec Pere ça Vila, que 

per ordre dels consellers per 27 lliures i 10 sous fa desfer Iª galea vella qui és dins la dreçana, 

                                                           
208 Riera: Les fonts municipals del període 1249-1714..., p.262 
209Sabaté: Cerimònies..., p.10. 
210Ídem.p. 11. 
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213F121v. Com en el cas anterior, aquesta entrada forma part dels salaris ordinaris però per conveniència s‟ha inclòs 
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[...] apellada Sant Francesch, la qual com serà desfeta ha a servir adobar lo pont de Sant 

Boy.
214

A partir del septembre ja és un administrador  propi d‟aquesta obra -primer Joan ça Tria-, 

qui s‟encarrega de comprar fusta e altres coses necessàries al dit pont e en fer adobar e reperar 

aquel,l
215

 primer per 100 lliures. Ens consta que aaquest administrador segueix fent aquesta 

tasca en octubre
216

 i novembre,
217

 per 150 i 140 lliures respectivament. 

 

La següent entrada referent al pont no obstant és del gener i ens informa que el nou 

administrador és Bertran Canyelles, essent aquest el dreçaner o encarregat de la custòdia i 

administració de la drassana de Barcelona cobrant un salari públic de 27 lliures i 10 sous.
218

 

Veiem com exerceix el seu treball a la drassana en fer adobar e recórrer en diverses vegades la 

galiota dels honorables en Berenguer Descortey e en Bernat de Muntpalau[...] en alguns casos 

los quals la dita Ciutat se’n volia emprar e aprés no hac loch. Aquesta tasca Canyelles l‟apunta 

en un quadern de despeses que és revisat pels racionals i un cop aprovat, el consell passa a 

pagar-li les 30 lliures, 17 sous i 3 diners que va costar el manteniment de l‟embarcació.
219

 A 

Sant Boi el dreçaner decideix continuar la reparació del pont incluent-hi una palissada, cosa que 

incrementarà el preu dels treballs: 220 lliures costaran durant el mes de gener de 1410.
220

 

 

Ara bé, el mestre –major, segons un altre compte- de l‟obra de Sant Boi és el fuster Joan 

Janer, que com es pot veure als salaris ordinaris al setembre rep una remuneració de 12 lliures, 

19 sous i 11 diners  per resta de I compte per ell dat e retut denant los racionals de la dita 

Ciutat e la administració de la dita obra.
221

Al novembre rep 26 lliures i 10 sous en paga e 

satisfacció dels grans e extraordinaris treballs que tro a la present jornada havia sostinguts per 

rahó de les rescloses que per ordinació d’aquesta Ciutat ha fetes e fa en lo Riu de Lobregat, 

sobre e passat lo dit pont per deffensar l’aygua del dit riu que nos estena vers les parts de na 

Maçanera.
222

 

 

Als salaris ordinaris a més també trobem que el Consell té a Bernat Duran de la 

Parrochia de Provençana a l‟Hospitalet de Llobregat, ocupat en preservar la bocha del estany 

de Port vers la mar en tal manera que lo dit estany per la dita ubertura se puxa exeguar e 
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l'aygua ne puxa exir convenentment, per salari de 6 lliures, 17 sous i 6 diners pel treball de mig 

any.
223

 

 

5.2 Càrrecs ordinaris 
 

A part d‟algun treball molt específic com el del verguer, als càrrecs ordinaris hi consten 

principalment les rendes i emoluments que la ciutat paga a certs estaments religiosos. Els més 

nombrosos són sobre els molins de la ciutat, dels que la documentació no gaire clara que ens ha 

arribat, ens complica establir els sistemes d‟explotació i administració d‟aquest. Sabem però, 

que a partir del segle XI hi ha una pèrdua del control de les instal·lacions dels molins que 

passen dels pagesos als senyors feudals i eclesiàstics. Amb el pas del temps, tant els senyors 

laics com els eclesiàstics també construeixen molins per la seva banda i atorguen permisos a 

segones persones que, un cop construïts els molins, s‟ocupaven del seu rendiment a canvi de 

pagar un cens –diners o gra-. A més, els molins ja construïts però que passen a control de 

l‟estament religiós a través de testaments i donacions pietoses funcionen d‟una manera similar. 

Els beneficis dels molins es repartien en diverses parts, una de les quals sovint era el delme o 

1/10 part del repartiment, cobrat principalment per l‟Església.
224

 

 

Si seguim els registres de Clavaria, els pagaments atorgats als diferents monestirs “amb 

motiu dels censos deguts per la Ciutat [...] havien estat establerts pels monarques 

catalanoaragonesos mentre ells gaudien dels beneficis de la fiscalitat associada als molins reals i 

van ser transferits al municipi quan aquest els va adquirir del monarca. En el cas de Santa 

Eulàlia del Camp, el cens consistia en una quantitat fixa de tretze sous i quatre diners cada mes, 

a més del valor de dues quarteres a mesura vella de Barcelona, és a dir, de deu quartans de gra, 

també cada mes.”
225

 

  

Al nostre manuscrit veiem com la ciutat paga al prior del monestir de Santa Eulàlia, 

mossèn Ramón de Casanova, també rep cens per rahó de son priorat sobre los molins reyals 

cascun mes, en aquest cas dues corteres de forment e XIII sous IIII diners en diners. Així 

trobem dues entrades, un dels mesos de juny a l‟agost cobrant V lliures, 2 sous i 6 diners
226

, i 

l‟altre de setembre a novembre cobrant  5 lliures, 4 sous i 2 diners.
227

 

 

                                                           
223F.114v. 
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L‟abadessa del monestir de Santa Clara, també rep per les rendes e emoluments dels molins pel 

mes de juliol 20 lliures.
228

Poc després es paga al procurador de l‟abadessa, Pere Bleda, 9 lliures 

per rahó d’aquelles LX sous barcelonesos que la dita abadessa e covent reben cascun mes 

sobre los molins reyals [...], lliures que eren degudes des de lo XII dia de juny prop passat, e 

finiren a XI del present mes de setembre.
229

Consta una altra entrada amb el mateix procediment 

pels mesos de setembre a desembre.
230

 

 

L‟antic abat del monestir de Sant Bernat de València, Bartomeu de Ladernosa, rep 5 

lliures com cada 1 de gener per aquells C sous los quals l’abat e monestir de Santes Creus de 

l’ordre del Cistell e lo covent rebien cascun any per certs e justs títols [...] sobre les rendes, 

drets e emoluments dels molins reyals de la Ciutat, e a lo dit frare Barthomeu de Laderosa, per 

assignació a ell feta, reeb sobre la dita Ciutat en lo dit terme.
231

 

 

També consta un delme dels molins d’en Andreu de Malla e d’en Bertran ça Muntcada, 

la construcció dels quals està relacionada amb les necessitats econòmiques de la monarquia i 

alhora, amb l‟objectiu de determinats ciutadans rics de la ciutat –així com de part del 

funcionariat reial-, de participar en una de les rendes més importants del patrimoni de la corona. 

A partir dels permisos de construcció i del dret de la mulneria
232

 dels molins reials eren una 

substanciosa font d‟ingressos.
233

 El prevere i rector de la Capella de Santa Maria del palau 

bisbal rep 14 lliures i 15 sous, les quals li foren degudes per I any finit a V dies de d’octubre 

damunt dit per los delmes, que la dita Capella rebia sobre los dits molins e vuyreeb-los sobre la 

dita Ciutat.
234

 

 

Quan el procés d'unificació productiva dels molins de la ciutat es separa definitivament 

de l‟ofici de moliner i la possessió del dret de mulneria per part d‟aquest últim, és quan 

comença el període de monopolització de les rendes o parts dels molins per part dels ciutadans, 

alguns de molt més rellevants i poderosos a Barcelona, com els Alamany o els Dusay. Aquests 

sovint participaven a més, en els arrendaments de les rendes d‟aquestes molins reials.
235

 

D‟aquesta manera, ens trobem amb que el ciutadà barceloní, Romeu Palleres, rep 15 lliures per 

                                                           
228F.95r. 
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la pagua de les calendes del dit mes, les quals cascun any reebsobre les rendes en emoluments 

dels molins reyals qui ara són de la Ciutat.
236

 

 

Finalment, en aquest capítol del manuscrit hi apareixen dos pagaments per oblació e 

caritat, de tres mesos cadascun. El primer que va del maig al juliol, és el que rep Lorens Oliver, 

el frare procurador dels frares predicadors –convent de Santa Caterina- per 4 lliures i 10 sous 

que durant aquells mesos cascun dia fahener lo dit covent ha trameses a certa hora II frares a 

la Casa del Consell, la Iª dels quals tota vegada ha celebrat en la Capella.
237

La mateixa tasca i 

el mateix salari rep Pere Miquel, el frare procurador del convent dels Frares Menors durant els 

mesos de agost a l‟octubre.
238

 

 

5.3 Salaris ordinaris 

En el capítol de salaris ordinaris trobem que hi ha molta heterogeneïtat en els oficis que 

es paguen, ja que per una banda trobem els càrrecs propis del Consell –que ja hem vist en 

l‟apartat 2-, però també molts altres treballs el sou dels quals depèn del municipi. Els que més 

destaquen són aquells consignats a la vigilància ordinària, en concret els guardes de Montgat i 

Montjuïc, el vigilant dels mantellets –gran escut portàtil sovint de fusta que s‟utilitzava per 

aturar les fletxes- de la zona de la costera i el sobreposat del sagramental. 

A les torres de vigilància de Montjuïc i de Montgat hi havia assignats dos guardians que 

devien avisar amb senyals de vela durant el dia, i senyals de foc per la nit, si veien que 

s‟apropava qualsevol vaixell a la costa barcelonina.
239

 Tenim al nostre manuscrit els seus salaris 

que es pagaven de tres en tres mesos: Berenguer Planaç i Feliu Tomàs són els guardes de la 

torre de Montgat rebent 1 sou i 3 diners el dia durant els mesos de junt a l‟agost, cobrant un total 

de 5 lliures i 15 sous cadascú.
240

 Durant el mateix període però a la torre del Farnell –Montjuïc- 

són Antoni Serrià i Bartomeu Tintorer, que cobren una mica més que els seus companys, 2 sous 

i 7 diners al dia, amb un total de 11 lliures i 10 sous cadascú pels tres mesos treballats.
241

Durant 

els mesos de setembre a novembre el salari minva lleugerament: aquesta parella de guardes 

consta que cobra 11 lliures, 7 i 6 diners cadascú.
242

 A Montgat pel mateix temps reben 5 lliures, 

13 sous i 9 sous cadascú.
243
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Al nostre manuscrit consta que el càrrec anual de regoneixedor, defenedor e 

endressador dels mantelets que la dita Ciutat acostuma tenir per tal que vexells d’anemichs no 

puxen dapnificarla costera e especialment los navilis d’aquesta Ciutat, el van exercir Antoni 

Salvador
244

 i  Arnau Busquets
245

 des de l‟agost de 1409 fins el del 1410, cobrant 13 lliures i 15 

sous cadascú. 

El sobreposat en canvi, s‟encarregava del control de les activitats del sagramental, 

d‟escollir els seus capitans i els membres que integraven l‟organització. El sobreposat era elegit 

entre per un període de dos anys i l‟elecció es realitzava en anys alterns, un any era un 

representant dels prohoms de Barcelona i el següent torn del sector eclesiàstic.
246

 Aquell any fou 

el ciutadà Ramón Lull l‟escollit, rebent un salari de 10 lliures cobrades en la festa de Sant 

Andreu.
247

 També sabem, que l‟escrivà anual d‟aquesta organització fou el notari Pere Ponç que 

rebia del municipi un salari de 7 lliures i 10 sous.
248

No consta cap informació sobre el 

sagramental fins el gener de 1411, quan el saig de la Cort del veguer, Pasqual de Fonts
249

 és 

remunerat amb 6 lliures, 7 sous i 4 diners per haver fet repicar les campanes de sant Jachme, a 

rahó de IIII diners per dia per II somatens qui foren meses, çò és la I contra en Ramón de 

Castellauli, senyor del Castell de Jorba e l’altre contra l’abat olim de Sant Cugat e alguns 

oficials seus, és a dir, contra Berenguer de Rajadell.  

No sabem els motius d‟aquest enfrontament, però l‟últim personatge –anomenat abat de 

Ripoll pel papa el mateix 1410, potser per apartar-lo de la disputa-, havia format part de la 

comissió de les Corts catalanes presidida per bisbe d‟Elna, que a l‟abril va anar a Bellesguard a 

reclamar una solució dinàstica al monarca.
250

 A més, Rajadell també va ésser un dels testimonis 

del codicil sobre els béns que li deixà el rei Martí a Margarida de Prades. “L'acta original fou 

firmada pel rei Martí i, com a testimonis, per fra Miquel Quintana, confessor del Rei i elegit 

abat de Monreal, al regne de Sicília; fra Berenguer de Rajadell, abat de Ripoll; el noble Roger 

de Montcada, camarlenc o majordom reial; Guillem Ramon de Montcada ; Francesc d'Aranda, 

donat de Portacoeli, [...] home [...] que influí en la solució del compromís de Casp; Lluís 

d'Agulló, cambrer del Rei, i Rois de Liori. El notari autoritzant fou el protonotari reial Ramon 

Sescomes, el mateix que prengué acta d'aquell fet nebulós en què el rei Martí, a la pregunta del 

conseller Gualbes si estava conforme que fos successor seu aquell a qui de dret i per justícia 
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correspongués la Corona, contesti „hoc‟.”
251

 Per tant, Rajadell presumiblement era un altre 

personatge públic inquiet per la successió reial. 

 
Si continuem analitzant els salaris ordinaris veiem que hi havia també, un conjunt de 

petits oficis dependents del municipi com ara l‟escombriaire. En la ciutat medieval la neteja no 

era un dels punt forts i això preocupava a les autoritats urbanes que sovint “feien crides perquè 

els veïns no embrutessin els carrers, no llencessin animals morts a la via pública des dels terrats 

i les finestres, ni aigua bruta per la porta, si abans no miraven que no passes ningú.” Els 

magistrats relacionaven la mala olor amb les epidèmies, i per tant varen decretar que tota la 

brutícia havia d‟anar a parar al mar. Tot i així, “moltes vegades quedaven per terra animals 

morts que ningú tenia cura de recollir. Els consellers imposaven multes als que hi deixessin 

brutícies, si hi quedava alguna gallina o algun altre animal mort, els mateixos veïns els havien 

de fer desaparèixer per la claveguera vers el mar.”
252

 Sembla que no ho acabaren d‟aconseguir, 

així que el municipi paga 3 lliures dos cops a l‟any d’aquelles VI lliures, les quals la dita Ciutat 

ha ordonat que sien pagades cascun any a I hom qui vaga per los carrers d’aquella, ab I asa en 

lo qual pos e carrers totes bèsties mortes e altres legees portant-les a la mar, el 1410 

l‟escombriaire fou Francesc Besan.
253

 

 

Un altre ofici sufragat per la ciutat era el de regonéixer los draps de lanaqui·sapparellen 

en la Ciutat e en sos termes e territoris, que del maig al setembre del 1410 porta a terme el 

mercader Pere ses Corts per 5 lliures.
254

Als prohoms escollits per realitzar aquesta feina, cada 

teixidor els havia de lliurar el drap tissat o acabat abans de donar-lo al paraire. El prohom 

efectuava un reconeixement de la tela segons unes proves establertes en les quals comprovava la 

seva qualitat: “el pesaven, el mesuraven i el regaven per adonar-se si era d'una llana o d'un 

estam determinats. [...] Només quan els prohoms certificaven la qualitat de la confecció d'un 

drap, el teixidor passava el producte al paraire que continuava el procés. Però no ho feia sense 

abans cerciorar-se que aquella tela no comptava amb impureses ni tenia llanes adulterades. El 

paraire no podia continuar treballant cap drap que fos adulterat amb els subproductes, [...] era la 

seva obligació denunciar el frau als prohoms amb la pena corresponent si no ho feia.”
255

 

 

El pesador de la palla també era un càrrec remunerat pel municipi, així veiem com 

Garcia de Rippalda rep 1 sou i 10 diners per salari seu del dit offici de I any qui ha servit aquell 
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lo qual any fini en la festa de santa Lucia prop passada, que juntament amb algunes messions 

que havia pagat ell prèviament, acaba cobrant 5 lliures, 1 sou i 10 diners.
256

 

 

Per altra banda, també hi havia oficis que estaven relacionats amb el desenvolupament 

de la ciutat: amb la instal·lació d‟una campana que toqués les hores de dia i nit des del campanar 

de la Seu, es va canviar la dependència als elements naturals i de la vigilància de l‟Església –el 

sol, els estels i les hores canòniques- que el municipi tenia, proveint-se d‟un horari civil.
257

Un 

rellotge públic era sinònim de llibertat urbana, i no va ésser fàcil que Barcelona n‟aconseguís 

un. En demanar-lo a Pere el Cerimoniós van trobar-se amb la negativa d‟aquest a que 

s‟instal·lés a la Casa del Consell; només podia situar-se a les esglésies o als palaus reials, ja que 

es tractava d‟un símbol de poder. La solució -ja en època de Joan I-, es va trobar en que la 

campana seria pagada pel municipi i es col·locaria al campanar de la catedral.
258

 Així és com en 

el 1393 es va construir i ubicar el “gran seny” de la seu de Barcelona, i aquesta s‟havia de fer 

càrrec de que es fes sonar.  

 

Del desembre de 1409 fins el maig del 1410 Bernat Pujol quondam afinador de peses i 

de mesures de la Ciutat, [era] deputat a tocar les ores de dia e de nit ab la gran campana qui 

esta en la sumitat del campanar de la Seu, cobrant 20 lliures cada mig any. Pujol va començar 

el segon semestre del seu treball, però va morir el dia 26 de juny, ocupant-se de fer sonar les 

campanes en el seu lloc, la seva dona Francesca, fins que el Consell va trobar algú per 

substituir-la al dia següent. La dona rep al setembre les 20 lliures que li devien del salari del seu 

marit, més la lliura, 11 sous, i 9 diners  dels 26 dies de treball al juny juntament amb 2 lliures 

per fer tocar la dita gran campana, tota vegada que·smatia mal temps e com la dita Ciutat volia 

fer tocar la dita campana per alguna sollempnitat, çò és per mig any qui comensà en la festa de 

Nadal prop passada, e fini en la festa de Sant Johan del dit prop passat mes de juny. En total 

com a tudriu testamentària ensempsab en Julià des Rourer, notari, ciutadà de la dita Ciutat, 

contudor de la dita dona, rep 23 lliures, 11 sous i 9 diners.
259

 

 

A partir del 27 de juny, el nou deputat a tocar les hores de dia e de nit ab la gran 

Campana qui per tocar les dites hores està en la sumitat del cloquer de la Seu de la Ciutat és el 

fuster Francesc Janer. Aquest és retribuït amb 20 lliures  per salari seu ordinari de tocar o fer 

tocar les dites hores de mig any  i amb altres 2 lliures fer tocar la dita gran Campana tota 

veguada que·s met mal temps e com la dita Ciutat vol fer tocar la dita gran Campana per 
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alguna sollempnitat, cobrant en total 22 lliures.
260

 Aquell Sant Andreu fou convocat a tocar 

també a senyal que la present Consilleria era estada feta, rebent 11 sous extres.
261

 

 

  “A la ciutat s‟hi sentien d‟altres campanes, les que tocaven a festa, les que tocaven a 

morts, les del monestir a l‟hora de les oracions [...] El so de la trompeta del pregoner, que anava 

pels carrers de Barcelona fent les crides públiques ordenades pels consellers, era un altre so 

familiar a la ciutat baixmedieval. Un dels serveis municipals era el de preco publicos, que 

precedit pel so d‟una o dues trompetes anunciava els manaments i les prohibicions que pel bon 

estament de la ciutat, havien de repartir amb força freqüència les autoritat urbanes.”
262

 Vicent de 

Sant Pere rebé 7 lliures i 10 sous per haver exercit el seu ofici de trompeta de la ciutat durant el 

1410,
263

 i Bernat Cadireta per la seva part, era el corredor e crida públich de la Ciutat que 

cobrava 18 lliures i 10 sous per salari de diverses crides que feu per la Ciutat.
264

 

També hi havia crides més solemnes per a celebrar les festivitats més importants pels 

ciutadans, essent el Corpus la més rellevant de totes. Tant és així, que la ciutat tenia a sou a un 

pintor, Ponç Colomer, que cobrava 6 lliures i 10 sous per salari seu ordinari de I any qui fini en 

la propera festa del preciós cors de Jesús Crist, lo qual salari li és estat taxat donar cascun any 

per la dita Ciutat per repar, conservar endressar diverses entrameses de representacions de 

diverses Sants a d’altrers devots actes qui·s fan per la dita Ciutat cascun any en lo dit dia per 

honor e reverència de la dita festa.
265

 A la catedral es muntaren a més, 60 ciris blancs costejats 

pel municipi durant aquesta festivitat.
266

 També es celebraven altres actes com la processó que 

los dits Consellers en nom de la dita Ciutat faheren fer fort solemnament e devota retent lahors 

e gràcies a Déus, al qual havia plegut per sa infinida clemència de levar-nos aquestes 

pestilències qui tant hic havien durat. Els consellers demanen al candeler de cera Joan Mateu 

que faci 100 ciris de cera blanca per portar en aquesta processó, remunerant-lo amb 7 lliures i 5 

diners.
267
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5.4 Proveïment de forment 

L‟abastiment de gra a les zones urbanes és una problemàtica que trobem a moltes ciutats 

de l‟Occident medieval, ja que es veuen immerses en dificultats històriques coincidents i 

comparteixen l‟espai d‟intercanvi comercial. Aquestes respostes similars venen motivades pels 

creixements demogràfics i econòmics que comencen en el segle XII i que s‟expandeixen tant al 

medi urbà com al rural. En volum d‟immigració que arriba a les ciutats provoca que creixi al seu 

torn, la demanda de productes bàsics –aliments i primeres matèries per l‟artesanat- i per tant, les 

castes dirigents han d‟organitzar sistemes d‟abastiment permanent suficientment eficients.
268

 

Aquest procés d‟adaptació però, es va demostrant insuficient  sobretot a partir del segle XIV 

quan comencen a ocórrer esdeveniments adversos com les males collites generalitzades a tot el 

territori empitjorades per les grans epidèmies. En aquestes circumstàncies el gra es converteix 

en un bé molt preuat, ja que costa més proveir-se‟n i en conseqüència es disparen els preus 

d‟una manera gairebé incontrolable. A aquests cicles d‟adaptació pel que passa el món urbà se 

l‟afegeixen noves estratègies per a la gestió i supervisió del proveïment a les ciutats.
269

 

 

Al Principat, la producció de gra poques vegades garantia un abastiment suficient, 

generant dependència cap als mercats forans per la qual cosa era necessari mantenir un adequat 

sistema comercial. Evidentment, aquest circuit comercial també estava supeditat als alts i baixos 

en producció de les collites. Tanmateix el proveïment urbà era constituït a partir d‟iniciatives 

particulars que eren controlades per les autoritats del municipi per evitar el frau, la instauració 

de preus màxims per assegurar la disposició de gra per a tota la ciutadania, a més de fer gala 

d‟una actitud fortament proteccionista.
270

No obstant, aquestes mesures no van ésser suficients 

quan es varen desencadenar les diferents crisis alimentàries del segle XIV, qüestió que comportà 

l‟adveniment d‟una actitud encara més proactiva per part dels poders públics, en el nostre cas 

dels consellers de la ciutat.  

 

D‟aquesta manera veiem que es porten a terme grans esforços “per tal d‟atreure al seu 

territori partides alimentàries que permetin superar les penúries i les tensions internes 

emergents.” Això comporta alhora, “el sorgiment de nous tipus de reglamentació i nous òrgans 

d‟actuació. [...] Aquestes estratègies impliquen necessàriament la injecció de recursos 

econòmics, per la qual cosa, exerceixen una pressió significativa sobre les estratègies 

financeres, les quals a més a més també cal emmarcar en les relacions amb el poder reial i la 

fortificació del poder municipal.”
271

 Aconseguir gra en plena crisi provoca que s‟hagin de 
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pensar noves maneres de garantir la seva arribada a les ciutats, no només amb una perspectiva 

immediata sinó  amb visió de futur. Aquestes fórmules es basen en més estimulació d‟iniciatives 

individuals que, “a causa de la centralitat del producte, no es troben representades en la seva 

totalitat en els preus de consum, tot generant un procés pel qual els costos són majors que els 

ingressos i la comercialització de gra a les ciutats tendeix a instal·lar-se en un dèficit permanent, 

que es pal·lia a través de l‟endeutament i de l‟increment de la pressió fiscal.”
272

 

 

Tot plegat gràcies al fet que el conreu de cereal és un dels productes sota més demanda 

–sobretot el blat a partir del segle XIII-, ja que aquest és transformat en pa consumit tant en 

urbans com rurals. El pa es convertirà en l‟element bàsic de l‟alimentació baixmedieval a totes 

les llars, independentment de l‟estrat social –la diferència roman en la qualitat i la quantitat-

.Això és possible perquè els cereals gaudeixen d‟una sèrie de propietats que els fan 

especialment aptes per a ocupar aquest lloc predominant en la dieta d‟aquells homes i dones: és 

capaç d‟alimentar a poblacions senceres, i el blat en particular era una molt bona font de 

carbohidrats i es podia preservar durant més temps. A més, és fàcilment transportable i 

d‟emmagatzemar, tot plegat afavorint les tasques de la seva comercialització.
273

 

 

Com hem comentat, el conreu de cereals al Principat tenia una capacitat reduïda pel que 

fa a la possibilitat d‟abastir ciutats com Barcelona, així tot i que existir algunes zones amb força 

producció com ara el Penedès, la plana de Tarragona o els dominis del comtat d‟Urgell, no eren 

suficients per garantir el proveïment de tot el regne. L‟obtenció d‟aquest venia de fora, una part 

des d‟Aragó,
274

 i la resta de gra procedent de fora de la Corona. 

 

Si les crisis alimentàries són una constant durant la Baixa Edat Mitjana es perquè es 

mostren d‟una manera irregular, degut als límits de la tecnologia que impedia poder fer front a 

les condicions ambientals desfavorables o quan les guerres entorpien el cicle de producció i 

repartiment.
275

 En aquest últim factor, la provisió de forment de Barcelona depèn constantment 

de la importació exterior, “la qual cosa obligaria al consell municipal a prendre les mesures 

necessàries per disposar de mecanismes estables  d‟aprovisionament que permetessin superar 

l‟amenaça de la fam.
276

 L‟arribada de carregament a Barcelona es feia majoritàriament per mar, 

ja que les rutes interiors eren força deficients –tot i que n‟hi havia d‟importants com la que 

anava de Lleida a la capital-. Així el litoral català tenia diferents rutes d‟accés, una de les més 

conflictives era la que transportava el gra de Lleida, el Pla d‟Urgell o de l‟Aragó. Això era degut 
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a que “travessaven Tortosa abans de anar en direcció nord pel litoral marítim fins a Barcelona. 

La desembocadura del riu Ebre esdevenia així el principal àmbit intern de trànsit de gra, la qual 

cosa atorgaria a Tortosa un paper estratègic en el control de la ruta, que suposaria al llarg del 

període diferents conflictes amb el municipi i motivaria en els consellers la voluntat de cercar 

vies alternatives.”
277

[...] El principal centre de recursos frumentaris durant el nostre període 

serien clarament les illes italianes [...sobretot] l‟accés a l‟illa de Sicília, que durant el segle XIV 

i encara més a partir del segle XV seria un dels principals productes d‟importació.” 

 

En particular, sembla que el proveïment va estar controlat adequadament per la ciutat 

durant els anys previs al 1400, ja que hi ha ordenaments que proclamen que els flequers havien 

d‟utilitzar tot el gra proveït per la ciutat fins que s‟acabés, en aquest cas la ciutat tindria 

mecanismes per abastir-se de més forment.
278

Però en canvi, la primera dècada del XV, 

apareixen de nou grans dificultats per aconseguir el forment, qüestió molt visible per exemple, 

en l‟increment incessant dels preus.
279

No entrarem aquí però, en l‟estudi dels preus ni de tots els 

treballs associats al gra a dins de la ciutat, ja que això forma part d‟altres registres del Consell 

de Cent. 

 

Aquí ens interessen els mecanismes d‟abastiment que es configuraven a partir de la 

intervenció del municipi en el mercat del gra, com la subvenció de les importacions, la regulació 

de les taxes dels preus, l‟adquisició directa del forment o la seva distribució. El nivell 

d‟influència que exercia l‟administració depenia de les circumstàncies en que es trobés la ciutat, 

si n‟hi havia prou gra o era temps de carestia. En l‟últim cas si la situació era molt desfavorable, 

el municipi podia convertir-se en el comercialitzador del cereal per garantir l‟arribada del 

producte a la major part de la població i, intentar evitar la inflació dels preus.
280

 Així, doncs, la 

ciutat es converteix en un altre agent proveïdor a més de les iniciatives privades. A més, el 

municipi podia proveir de forment de manera extraordinària a particulars si estaven portant a 

terme alguna activitat d‟interès per a la ciutat. Aquest fou el cas dels patrons de naus, Bernat 

Roger i Antoni de Puig des Pujalt,
281

 que reben 500 quintars de bescuit bescanviat per 250 

lliures que li dóna el Consell al mercader Antoni de Puig des Pi per que s‟encarregui d‟aquest 

proveïment. Aquest carregament es realitza com a adjutori de la provisió lur e dels tenguts de 

lurs naus, les quals han ofertes bé e notablement armats per passar en Alaxandria e en altres 

parts de levant per portar d’aquelles parts liurament e segura los mercades d’aquesta Cuitat, e 

les robes e mercaderies que han en les dites parts qui pujen a grans quantitats de moneda.  
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Veiem que la ciutat es preocupa per l‟arribada de gra, en bloqueja la sortida i dirigeix el 

seu repartiment, amb més o menys potència dependent dels depòsits que tenien disponibles. 

Trobem tres sistemes que són els més emprats per a aconseguir l‟abastiment de forma 

relativament més estable, l‟un tractava de controlar per tots els mitjans les rutes de l‟Ebre, 

comprant si calia, les baronies necessàries per portar-ho a terme. Un altre “era l‟incentiu ales 

exportacions, que abastaven tant les exempcions impositives, les garantiespersonals als 

proveïdors i, sobretot, les subvencions que s‟atorgaven pelmecanisme dels avantatges o primes 

al proveïment, [-que es concedien sobretot quan hi havia un contracte de seguretats-]. Juntament 

amb aquests incentius cal situar les mesures coercitives, bàsicament els incautaments de naus de 

gra en les costes del Principat per incrementar el volum de gra disponible.”
282

 

 

El primer dels mecanismes amb la ruta de sortida del subministrament aragonès des de 

l‟Ebre, ja que el riu comunicava amb la capital d‟aquell regne. Les complicacions esdevenen a 

causa de la proximitat de Tortosa a la seva desembocadura, convertint-la en magatzem de 

forment i en conseqüència, en la població catalana amb més pes sobre el proveïment de 

Barcelona. Tortosa té el poder de distribució del proveïment, i per tant, tenia la capacitat de 

parar la circulació d‟aquest cap a Barcelona, cosa que comportarà que la capital se‟n cansi i 

busqui una alternativa després de molts conflictes per impedir la sortida de cereals si no era per 

anar a la capital.
283

 

 

Arribats a aquesta situació, els consellers barcelonins es plategen fer-se amb el control 

dels castells de Flix i de la Palma a finals del XIV, tot i que era difícil desfer-se de la influència 

que exercia Tortosa sobre tota la zona en general. “El 1399 tenia lloc la compra per part de la 

ciutat dels castells de Flix, de la Palma i el mas de Flix, en resposta a les dificultats generades 

per Tortosa a l‟accés dels mercaders catalans a la compra de cereal procedents del riu Ebre. [...] 

Des de la nova posició, seria ara Barcelona qui aturaria els cereals que baixaven pel riu vers 

Tortosa, per la qual cosa haurien d‟arribar totes dues ciutats a un compromís mutu de respecte 

als carregaments respectius, que no es mantindria perquè ja el 1401 es produïen noves 

inhibicions a Tortosa. La resposta seria la decisió de construir un camí terrestre, el camí de 

Miramar. Des de l‟inici del segle XV, els castells de Flix i la Palma, a través dels seus 

procuradors serviren de punts d‟emissió de gra vers la ciutat, mitjançant la compra directa.” 
284
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D‟aquesta manera comença tot un seguit de gestions com l‟examen del terreny al 1405, 

la decisió d‟adequar un camí de Barcelona cap al lloc de Guardamar i construir un magatzem –

edificació ben protegida també anomenada casa o força- i un porxo de càrrega i descàrrega el 

1407, i el manteniment de tota la infraestructura per part del Consell de Barcelona. Tot plegat 

amb la intenció final de que l‟aprovisionament arribés a Barcelona sense passar per 

Tortosa.
285

Als nostres comptes, trobem en el capítol de dates fetes per diverses obres 

compreses: obres de galees, que el municipi envia al porter del rei, en Mateu Caro, a mitjans del 

mes d‟octubre per fer un dels pagaments de 200 florins –dos mil florins d‟or costà tota l‟obra- 

perque el mestre de cases, en Bartomeu Gual acabi definitivament la casa o força que aquesta 

Ciutat fa fer en lo dit lloch de Guardamar per fer aqui carragador e descarragador, per tal 

que·ls forments e altres blats que devallaran per lo riu Ebro puxen sens passar per Tortosa 

ésser portats per terra del loch de Banyoles, Rivera d’Ebro al dit loch de Guardamar, per lo 

camí que la dita Ciutat hi ha fet fer.
286

A més, també se li entreguen uns altres 300 florins per a 

que s‟encarregui d‟agoseguir els materials que li falten per continuar amb l‟edificació. Més 

endavant, a les dates extraordinàries, trobem les remuneracions que Barcelona li fa al mateix 

porter del rei per les seves diverses anades
287

 per realitzar aquests pagaments a Guardamar del 

Camp de Tarragona. Es fa pelès l‟intererès de la capital en tenir enllestit el seu punt estratègic 

pel subministrament de gra aragonés el més aviat possible. 

 

En aquest mateix capítol també hi trobem el pagament
288

 que el Consell li devia des de 

1408 a Bathomeu Correger, per algunes obres realitzades a la població de Flix, baronia sota 

control barceloní des del 1399. 

 

Pel segon mecanisme, la informació sobre el sistema de compensacions i contractes que 

ens dóna el nostre manuscrit és molt reduïda, només consta que el notari i escrivà del Consell –

càrrec que ocupà fins gairebé finals d‟aquell any-, Bonanat Gili, gaudia del dret sobre les 

seguretats del avantatge que la ciutat fa per provisió de forment.
289

 Li paguen el dret a dins de 

l‟apartat de salaris ordiaris, amb una setmana de retard –estava previst pel 14 de novembre- per 

valor de 41 lliures i 5 sous. Un temps després, el 6 de desembre de 1410, Bonanat Gili mor i  els 

consellers paguen –gairebé un més després de la defunció- a la seva vídua tots els diners que li 

devien pels treballs realitzats per a l‟administració. Un d‟ells és per la procuració de forment de 

forma continua, ja que es tractava del salari a ell pertanyent d’aquelles XLI lliures, V sous que 

li eren estades tatxades donar cascun any lo XIIII dia de noembre per les seguretats [o 
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avantatges] que la dita Ciutat feya o donava per pensió de forment, per salari de XXIIII jorns. 

II lliures, XV sous.
290

 

 

En el cas dels embargaments en canvi, hi proliferen les entrades, però no sabem si varen 

ésser exitosos. Aquestes eren mesures d‟intervenció directa no garantien en si el gra, sinó que 

estaven destinades a incrementar la quantitat que ja posseïa la ciutat. Això era possible gràcies a 

les messions i al privilegi vi vel gratia. La primera es basava en l‟obtenció d‟informació útil a 

partir d‟exploracions i negociacions que portaven a terme aquelles persones escollides pel 

consell, aquestes anaven per tot el territori intentant aconseguir nous subministraments de 

cereals i descobrir la situació del mercat.
291

 En les dates extraordinàries del XI-1B-34, només 

trobem dues referències sobre aquesta activitat: per una banda, la remuneració
292

 a Nicolau 

Rigau realitzada a través de l‟escrivà dels racionals, Bernat ça Font. El peller Nicolau viatja a 

Barcelona per informar que s‟havia vist una galiota a prop de la vida de Blanes. Per l‟altra, en el 

mateix apartat del manuscrit, hi ha una entrada sobre un salari especial de 90 lliures que rep el 

mercader Antoni de Puig des Pi, ja que com s‟indica a l‟entrada aquest deixa de fer els seus 

assumptes per intentar proveir de gra i informar dels moviments del forment amb a la ciutat de 

Barcelona. Així doncs, el mercader acabarà cobrant un sou extraordinari per satisfacció e salari 

que los dits honorables Consellers li han tatxats per los grans treballs que ha sostenguts dins 

l’any de la lur Consellaria lexant sos propris fets en tenir aprop que aquesta Ciutat fos 

copiosament provehida [...]tramatent barques e leuts ab porters per aquelles mars on [...] 

pogués haver fustes algunes qui portassen gra per fer-les ací venir e trematent  per terra 

porters e correus per la dita rahó e certificant fort sovin, los dits Consellers quina provisió de 

gra havia en la dita Ciutat e quant comunament s’en venia en aquella cascun jorn.
293

 

 

Sobre la confiscació d‟embarcacions en canvi, n‟hi ha més entrades. Aquest mecanisme 

va ésser un dels més emprats a Barcelona per aconseguir carregaments de gra i així augmentar 

el subministrament de la ciutat. “La intercepció de proveïment per embarcacions armades i el 

desviament vers la costa havia constituït una pràctica anterior al segle XIV, a la qual es recorria 

tractava d‟una mesura que només podia ser duta a terme per aquelles ciutats que disposessin 

dels mitjans econòmics i militars suficients, com era el cas de Barcelona. Tanmateix, a partir del 

segon quart del segle XIV aquesta pràctica va esdevenir un dret [...]: un privilegi real denominat 

vi vel gratia, atorgat per Alfons el Benigne. [...] El caràcter coercitiu d‟aquesta sistema 
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generaria importants problemes en la seva pràctica. La captura d‟un vaixell per part de 

Barcelona [però,] podia ser immediatament contestada per una altra ciutat.”
294

 

 

Són molts els exemples de l‟ús d‟aquest privilegi els que trobem als llibres de clavaria, 

sobretot a patir de l‟últim terç del segle XIV, demostrant que aquest procediment era molt 

habitual. Desgraciadament, en les entrades d‟aquest tipus d‟activitat no consta el volum de 

cereal que es requisava. El que trobem són les retribucions als patrons dels vaixells 

acompanyats pels porters reials per haver-se encarregat de cercar naus amb carregament. “Els 

procediments seguits per la ciutat per a la confiscació de gra consisteixen en expedicions que 

diferents embarcacions realitzen sobre una zona de la costa catalana per detectar carregaments 

de gra i ordenar que aquests descarreguin a la ciutat. Normalment aquestes expedicions es 

desenvolupen sobre una àrea definida de la costa. [...]
295

 Sovint són els mateixos personatges els 

que participen com a patrons d‟embarcacions en aquestes expedicions. Juntament amb ells, hi 

ha anava un grup de persones que formaven la tripulació de l‟embarcació resultava força 

variable, però que oscil·lava aproximadament entre cinc i nou persones. Les altres figures que 

participaven en l‟operació era l‟esmenat porter, responsable executiu d‟ordenar el trasllat del 

carregament vers la ciutat, i l‟escrivà que realitzava l‟acta de l‟embargament. En algunes 

ocasions aquestes expedicions es posaven en marxa amb la voluntat de capturar embarcacions 

concretes, que o bé havien estat divisades a prop de les costes barcelonines o bé es pensava que 

podien dur un carregament de gra.”
296

 

 

En el nostre manuscrit es trobem a les dates de aventatge de formente per procurar 

aquell, i n‟hi ha 8 entrades, 5 pagaments a patrons de laüt –i als seus homes- i 3 a porters del rei. 

El patró Antoni Camí
297

 realitza dos viatges amb el porter del rei, Antoni Ferrer
298

, a la zona de 

Salou on hi havia un carregament –constant que aconsegueixen que descarregui a Barcelona-; i 

un altre a Sant Feliu de Guixols on s‟havien vist dues naus -i els consellers semblaven tenir 

raons per pensar que transportaven gra- però arriben massa tard i ja no hi eren. El mateix porter 

és pagat per altres dos viatges més: un amb el patró d‟embarcació Joan des Prats
299

 al Cap de 

Tossa on se vehia en alta mar I nau a la qual pensant-se que fos carragada de forment 

trameteren lo dit lahut e porter per çò que li fahés lo manament acostumat, però en comptes 

d‟aixo trobaren que fo la nau den Matheu Espital que venia de Sant Feliu de Guixols.  L‟últim 
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viatge remunerat a mitjans de novembre és el que realitza amb un altre patró, Pere Rexach
300

, 

que per levant la via de les Caules on vahien algunes naus, a les quals pensant-se que foessen 

carreguades de forment trameteren los dits lahut i porter, per çò que los fahés lo manament 

acostumat. 

 

També hi apareix un altre porter del rei, Bernat de Casalmià,
301

 que és recompensat per 

una anada que feu en laut de Fransoy Bovet  per la via de mig jorn on vehia hom Iª nau a la 

qual pensant que fos carragada de forment, tramateren lo dit lahut e porter[...] ab gran 

diligiència sercassen la dita nau, emperò no la pogueren trobar. 

 

A més, hi consten dos encàrrecs que transmeten la sensació que el Consell sent un cert 

neguit, tant per aconseguir el màxim possible d‟aprovisionament a través de les confiscacions i 

sense tenir en compte d‟on prové, com per la intranquil·litat en la possibilitat de l‟arribada de 

vaixells enemics, potser pensant en la complexa situació que es viu arreu de la Corona. Així 

doncs, trobem el pagament al patró Gabriel Pont el 28 de setembre,
302

 que havia estat enviat pels 

consellers a investigar quatre naus que s‟apropaven a la costa pròxima a Barcelona, volent saber 

si eren carraguades de forment, e si eren de amichs o d’enamichs. No obstant, es troba que 

eren les naus armades d’en Madrenchs, d’en Raphael Ferrer, d’en Mancofa e Iª altre nau que 

havien presa de genoveses.  

 

L‟altre encàrrec el fa Gracia Campmajor
303

 amb l‟ordre de navegar per levant per çò 

com hi veya hom IIII naus, a les quals volent saber si eran carraguades de forment, e si eren 

d’amichs o d’enamichs trameteren lo dit lahut. Un cop les atrapa, veu que eren la nau d’en 

Jachme Fogassot ensemps ab III altres naus que lo dit Fogassot havia pres de genoveses en les 

quals havia gran copia de forment. Sembla però, que no va ésser capaç de convençer-lo a la 

primera, ja sigui per por de Fogassot a ésser assaltat de camí a Barcelona o perquè potser tenia 

una orfeta millor. Campmajor retona a la capital per informar i el Consell decideix tornar a 

enviar al patró, aquest cop portant-hi en Pere Çeragoça e n’Anthoni de Puig des Pi, los quals hi 

foren trameses per los dits honorables Consellers per dir al dit Fogaçot que entràs salve e 

segur car guiat era e que vingués descarragar lo dit gra en aquesta Ciutat. El segon intent, 

imaginem que expressat amb més contundència, té l‟èxit esperat i Fogassot dirigeix els seus 

vaixells cap a Barcelona i fent descarregar el seu gra, que de fet a data de l‟albarà -20 d‟octubre-

, encara s‟està descarregant a la ciutat. 
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Aquesta preocupació més enérgica del que ja és l‟habitual, era provocada pel fet que 

Barcelona havia estat nombrada seu del Parlament català el 25 d‟aquell mes, i per tant, ja no 

només havia d‟abastir a un nombre estable d‟habitants, sinó a un conjunt molt més gran mentres 

durés l‟esdeveniment. A més a més, el posicionament defensiu després de la defunció del 

monarca era freqüent entre les ciutats i viles del reialenc.
304

 En definitiva, el Consell de Cent es 

gasta 22 lliures i 14 sous en investigar embarcacions i confiscar les que porten forment dins dels 

sis mesos que consten els comptes d‟aquest manuscrit. 

 

5.5 Preparatius del universari 

Com hem vist més a dalt, la celebració de les exèquies reials celebrada pròpiament per 

la ciutat de Barcelona és l‟aniversari o escrit a la manera que trobem a  l‟1B XI 34: universari. 

El rei Martí I mort el dissabte 31 de maig, el dimecres 18 de juny es porta a terme la cerimònia 

de les autoritats reials i finalment, el dia 28 de juny es realitza el funeral de la ciutat. Les 

referències que trobem en el llibre de clavaria ens parlen de les despeses en missatgeria, tela i 

lluminària. 

Una de les fórmules d‟expressió del dol més importants la trobem a través de la 

simbologia visual, amb l‟ús de les teles negres com a principal distintiu. És el cas de la roba, 

sobretot si parlem de les autoritats públiques, ja que aquestes adopten un codi molt clar de 

vestimenta portant gramalles i caperons negres, que contrasten amb els vestits de vius colors 

que duen en temps de joia. Sabaté ens diu “la roba esdevé un signe visual coetàniament molt 

comprensible com a expressió de tristor i dol. [...] El color negre connota un dolor molt gran, 

superior al sentit pels dols corrents i populars, usualment expressats en robes blaves pels homes 

i morades per les dones”
305

. Tot i que, donades les grans mortaldats del període, es portaven 

vestits de dol massa freqüentment i en conseqüència, les autoritats municipals havien prohibit 

vestir de negre i colors de dol,  si no es tractava de la mort d‟un familiar directe, ja que durant 

algunes temporades gairebé tothom tenia algun parent o amic difunt i la ciutat arribava a 

semblar que estava de dol contínuament.
306

 “L‟aparent contradicció es resol situant l‟expressió 

del dol reial per damunt de la corresponent a les altres defuncions.”
307

 

Quan es tracta del funeral del monarca, al igual que molts altres municipis, la 

vestimenta dels personatges públics més rellevants corre a càrrec dels comptes de la ciutat de 

Barcelona
308

, per vestir los dits Consellers e certs prohoms e officials de la Ciutat de saques
309

. 
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En el cas que ens ocupa, ens consta que també paga les teles per a auxiliars d‟aquests com els 

escuders
310

, a més de les teles destinades al capell ardent
311

. Les màximes autoritats es 

reuneixen per decidir les robes de dol que s‟han de posar i número de dies que les han de portar. 

D‟aquesta manera el municipi compra les teles que li calen i fa portar diversos sastres que 

treballen entre un i tres dies  per tenir enllestits els vestits pels magistrats i persones 

distingides.
312

 Analitzem les entrades del manuscrit que fan referència a aquests preparatius: 

Els consellers fan una primera comanda
313

 el mateix dia de la mort del rei -ja que la 

notícia de la defunció és evident que arriba de seguida a la capital des del monestir de 

Valldonzelles-, i compren 299 canes de tela de terliç, o el que és el mateix: 478,4 metres de 

terliç, essent aquest gènere el que s‟utilitza per a confeccionar les robes de les màximes 

autoritats.
314

 La cerca d‟aquesta tela és encarregada al mercader Martí ça Riera, que 

principalment la compra a un peller (payer), en Pere Pochasanch, que li ven 211 canes a 196 

lliures. Com preveu que no serà suficient, busca altres venedors - un abaixador, un mercader i 

un altre peller que sembla proveïdor habitual del Consell, el ciutadà
315

 Bernat Canals- encara 

que la quantitat de material tèxtil rebuda sigui molt menor -31, 21 i 36 canes respectivament-. Si 

tenim en compte que la ciutat tenia establerta que pagaria la confecció de la roba de dol dels 

seus representants i la tela sempre que no s‟usés més de sis canes en la seva confecció, això ens 

dóna una idea aproximada de que per cada 6 canes es realitzaria una gramalla i per tant, en 

aquesta primera comanda es realitzarien uns 79 vestits. Tot i així, veurem més endavant que la 

quantitat final podria variar i ésser més baixa.
316

 Pel que fa el preu, entre 8 i 5 sous, és 

relativament car i fluctuant degut a que la tela és adquirida a diferents proveïdors. A més, 

sembla que ça Riera va haver de trobar una gramalla de terliç ja elaborada i un caperó amb força 

urgència, ja que era per un dels membres d‟una família de grans mercaders de Barcelona
317

, a 

més d‟ésser el funcionari que administrava les obres públiques de la ciutat
318

, Antoni de 

Vilatorta. Martí ça Riera localitza una gramalla disponible, la d‟un ciutadà del municipi, 

Guillem Oliver, que li ven per preu d‟1 lliura i 18 sous. 
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317Badia, L.(1994); Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana catalana. Publicacions de l'Abadia de 
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En aquest encàrrec a més a més, el fan comprar I drap d’or imperial de Florença [...] ab 

lo camp vermell juntament amb un altre drap d‟or per construir el monument de la sepultura del 

rei, tela adquirida a un jueu convers anomenat Martí de Guimerà, a força gran cost: 31 lliures i 

18 sous. Finalment, el dia 26 de juny, Martí ça Riera paga a Bernat Miquel, prevere de la 

catedral de Barcelona, 16 lliures i 10 sous per a que els reparteixi en l‟ofertori de la missa de 

l‟aniversari i faci altres menesters relacionades amb el mateix acte. Totes aquestes despeses són 

pagades per ell a l‟espera de que el municipi li retorni el que s‟ha gastat (175 lliures, 6 sous i 6 

diners), el Consell fa un rebut el dia 14 d‟agost i el pagament es porta a terme el dia 20 d‟agost. 

Una segona comanda
319

 és la que el Consell paga directament al ja mencionat Bernat 

Canals per comprar-li 6 canes de llana de bruneta
320

 -per preu de 6 lliures i 12 sous-, destinades 

a confeccionar el vestit per l‟importantíssim personatge Ferrer de Gualbes, en aquell moment 

conseller. Això fou degut a que els altres membres del consell ja portaven les gramalles de saca 

que havien encarregat en la despesa anterior, i ja s‟havien fet fer la vestimenta de dol per 

després de les exèquies, de la que no n‟hi havia prou teixit fer la vestimenta de Ferrer de 

Gualbes.  

Tal i com consta en aquesta entrada, el clavari havia aportat els diners per endavant per 

la compra de 2 peces de llana de bruneta adquirides al paraire Pere Claret per confeccionar els 

vestits inmediatament posteriors a les exèquies. Però havien fet curt, i a més el municipi 

s‟ocupava també de la roba de dol dels verguers del Consell, així hi afegeixen una altra peça 

més de llana de bruneta negra. Aquestes 3 peces costaren 37 lliures, 12 sous i 6 diners, a més 

d‟haver de pagar el dret de bolla que costà 3 lliures, 15 sous i 3 diners -2 sous per lliura-. En 

aquest compte també hi figura que havien comprat al mateix paraire, 18 canes d‟aquest teixit per 

vestir a tres dels consellers -Francesc Burgués, Marc Turell i Bonanat Pere-, que faran de 

representants en un ajust amb els màximes autoritats catalanes convocada pel Comte d‟Urgell a 

Cervera, a la que assistiran mantenint les robes dol. Aquestes últimes canes tindran un cost de 

16 lliures i 13 sous són pagades a 18 sous, 6 diners la cana.  

El clavari també havia pagat la tela destinada a fer la roba dels escuders dels consellers 

enviats com emisaris, és a dir, 3 peces de drap de llana negra de molada. Aquest és un teixit de 

molta menys qualitat però s‟assegura de que estiguin netes de cap ab coha, i paga 22 lliures i 4 

sous per elles -a 7 lliures i 8 sous la peça-, i 2 lliures, 9 sous i 4 diners per l‟impost de la bolla. 

Finalment, el clavari cobre 2 sous pels serveis realitzats en portar tota la tela de casa del peraire 

a passar l‟impost de la bolla, i després se l‟emportà a casa seva fins que la reclameren a la Casa 
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del Consell per cossir els vestits per als consellers i els verguers. La suma total deguda pel 

municipi amb albarà i rebut de pagament expedits els mateixos dies que l‟anterior, és de 51 

llures, 15 sous i 7 diners. 

Un cop acabada la cerimònia mortuòria, el dol encara es portat per les autoritats 

públiques durant un període variable de temps,
321

 ja que el dolor per la defunció del monarca va 

més enllà de les disposicions ordinàries sobre els dols populars i ha de tenir una durada major. 

Com hem vist, un cop finalitzades les exèquies, es fa un canvi de vestimenta, que continua 

essent negra però pot canviar el tipus i la qualitat de la tela.
322

 Sembla que el primer període 

passen de la tela de terliç a la molt rústica llana de bruneta, però folrades amb un teixit més suau 

i car. En aquest sentit trobem una altra comanda
323

 documentada amb altres encàrrecs (amb 

albarà del 12 de setembre) assumida pel mercader Johanet Boni per aconseguir tela de 

cathuy
324

de color negre, en concret 19 canes i 4 palms per folrar les samarres de llana de bruneta 

dels consellers. Aquest teixit és extremadament car, el Consell paga 53 lliures, 12 sous i 6 diners 

(5 florins la cana). A més aquest mateix mercader rep en nom del mercader italià Jacobo 

Pipinelli 35 lliures i 15 sous per preu de XIII canes de cathuy negre [...] per fer complement a 

les forradures de les dites samarres negres. 

Més endavant, trobem un altre pagament
325

 del 22 d‟octubre a Jacobo Pipinelli per 

haver subministrat dues canes e I palm e mig de cathuy negre estret negre que necessitaven per 

folrar les samarres de dol dels consellers Ferrer de Gualbes i Johan Ros, donat que la resta de 

magistrats ja les tenien folrades. Es tracta de 4 lliures, 7  sous i 6 diners a preu de 40 sous la 

cana. 

Tot seguit sembla que comença un segon període de dol pels magistrats a la ciutat on 

utilitzen una llana més suau i molt més cara. En un compte
326

 es fa referència a l‟encàrrec de 

teles del que s‟ocupa el Francesc Peres. Aquest subministra al Consell 15 canes de drap lera
327

 

negra, ja que com ens explica l‟entrada, els consellers ja havien passat a utilitzar les robes de dol 

per la mort del senyor Rey en Martí de bona memòria, aprés que posaren les vestedures [de 

dol], de drap negre gros foren preses. Francesc Peres havia aconseguit el teixit a l‟obrador dels 

drapers, Jachme Fabregues i Johan Cerdà, comprat per 75 lliures, 12 sous i 6 diners -60 sous 6 

diners la cana-. Així mateix, Peres es rep en nom d‟un altre mercader, Pere sant Jachme, 16 
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lliures i 10 sous –més 1 lliura i 10 sous per l‟impost de la bolla- per dos draps de llana negres de 

molada que s‟havien comprat per vestir als escuders d‟en Ramón Fiveller i en Miquel Roure. 

Tal i com expressa al manuscrit: aquests qui per ordinació del Consell de Cent jurats, deven 

anar prestament com a missatgers d’aquella Ciutat a nostre sant Pare e al Comte d’Urgell e en 

Aragó.  

 

Sembla però, que els consellers enviats com a missatgers no tenen tanta fortuna, ja que 

han de projectar certa imatge a l‟exterior i en conseqüència, han de continuar portant la tela 

“d‟una qualitat prou inferior per a afegir, al dolor de la mort, la noció de renúncia material”
328

. 

D‟aquesta manera, Francesc Peres en  nom d‟en  Bernat Canals, rep els diners de dos comandes 

una per poder confeccionar altres vestits pels dos magistrats de més a dalt: 11 lliures 8 sous per 

12 canes de drap negre gros –a 19 sous la cana-. L‟altre encàrrec era de 16 lliures, 7 sous i 10 

diners –a preu de 7 lliures i 9 sous la peça, a més de l‟impost de la bolla d‟1 lliura, 9 sous i 10 

diners-, per la compra de 2 draps de llana negra de molada per vestir los escuders d‟en Guillem 

Oliver i en Johan Fiveller, aquests dos instituits missatgers e Síndichs novellament constituhits 

per ésser al Parlament convocat  als catalans, a Muntblanch. El total del compte acaba essent 

una suma molt alta: 131 lliures i 4 diners, fent el pagament el 25 de setembre. 

 

Mantenint aquesta línia, una última comanda
329

 feta a Bernat Canals pagada el 4 de 

novembre -amb albarà del 24 d‟octubre-, serveix per vestir en Pere Sentcliment per rahó Iª 

missatgeria en la qual en Ramón Fiveller e lo dit Pere Sentcliment com anats al Comte Urgell e 

aprés en Aragó sobre diverses afers molts pondorosos e vigents tocants granment la cosa 

pública, en la qual missatgeria eran estats elets lo dit en Ramón Fiveller e en Miquel Roure. No 

obstant, aquest últim mort a Tarragona i és elegit Pere de Sentcliment en el seu lloc, i per tant 

calia la vestimenta adequada -6 canes de llana negra gros que costen 5 lliures i 14 sous, a 19 

sous la cana- i pels seus escuders -1  peça de drap gros de molada per 7 lliures i 10 sous  i el 

pagamaent corresponent del dret de la bolla per 16 sous-, continuant [aixi] la dita missatgeria 

fahent los afers que per rahó daquella havien afer primer ab nostre sant Pare. En total, Canals 

s‟emporta 14 lliures i 8 diners d‟aquest últim encàrrec.     

 
Si bé sembla que hi ha diferents vestidures pels alts càrrecs del municipi, els verguers 

mantenen els vestits de tela rústica. El 10 d‟octubre
330

 -amb el rebut del dia 7 del mateix mes-, 

el Consell fa la deguda remuneració al peller que hem advertit ja diverses vegades, Bernat 

Canals. Li paguen 12 canes de drap de bruneta negra per 23 sous la cana, més 6 sous que havia 

donat al abaixador per a que portés la llana, i 1 lliura i 4 sous per a que el sastre amb aquesta 
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tela confeccionés les gramalles i els caperons pels verguers del Consell. En total els costa 15 

lliures 18 sous. 

Óbviament aquest no és l‟únic treball de confecció que consta als comptes, n‟hi ha 

d‟altres pagaments efectuats més tard –albarà del 25 de novembre-: els consellers van elegir al 

sastre Pere Pertusa
331

 per fer les XLVII gramalles de saques que de voluntat e ordinació dels dits 

honorables Consellers, feu en lo mes de juny prop passat, de les quals foren vestits los dits 

honorables Consellers ab certs prohomens a açò elegits e los officials de la Ciutat per rahó de 

la mort del senyor Rey en Martí. Cadascuna costà 3 sous, en total  lliures i 1 sou. Realitza a 

més, 7 gramalles de drap gros –o bruneta- pels cinc consellers anometas més a dalt i dues pels 

verguers del municipi, per preu de 12 sous cadascuna, costant en toal 4 lliures i 4 sous. Altres 

cinc gramalles de drap de lera van ésser folrades de cathuir, les quals feu per a ops dels dits 

honorables Consellers aprés qui hagueren posades les de drap gros a rahó de XXII sous per 

cascuna, V lluires X sous. El sastre cobre finalment 16 lliures i 15 sous el dia dos de decembre. 

Un altre tracte sobre la tela comprada per les exèquies és el que es realitza per contruir 

el monument per al funeral, no trobem pagaments per les fustes ni el cadafal cosa que fa pensar 

que es van reutilitzar les fustes del monument reial previ a la cerimònia municipal. Per tant, es 

canvien les teles del monument ja existent: el perpunter Anthoni Olzina es l‟ecarregat d‟orlar, 

cusir e forrar II draps d’or imperials, la Iª ab lo camper blau e l’altre ab lo camper vermell que 

los dits honorables Consellers en nom de la dita Ciutat, donaren a la sepultura del cors del 

senyor Rey en Martí [...] segons en semblants actes és acostumat. A més, els consellers li 

havien fet fer 28 senyals de la ciutat a les vores d‟aquestes dues teles amb  600 panys d‟or petit i 

400 de a més de 4 peces de terçanell negra per combinar-hi, teixits que va comprar a Pere de 

Casaldaguila –a 9 florins la peça-, també comprà la tela vermella i negre per folrar els draps i fer 

el sobraçel del capell ardent, on hi afegí senyals fetes amb tela daurada i platejada que ell 

mateix va adquirir –sembla que la part blava va ésser pintada-.Tot plegat costà 60 lliures i 4 

sous remunerats el dia 30 d‟agost -amb albarà del 27 d‟agost-. 

Per acabar de decorar la catedral i el monument hi calia la lluminària, en aquest cas
332

 

s‟aprofita el pagament pels ciris encarregats per la festa del Corpus –el 22 de maig d‟aquell any 

segons el dietari del Consell
333

- a Johan Matheu, candeller de cera e ciutadà de Barchelona -8 

d‟agost- 40 ciris blancs amb senyals del unicpi –equivalents a 47 lliures i 8 onces de cera a 2 

sous 6 dineres la lliura de cera-, a més de 36 ciris grans blancs –equivalents a 218 lliures de 

cera-, que es quedaren a la catedral en 36 boses -2 diners per bosa-. Es necessitaren però, 200 
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lliures i 5 onces de cera per fer 100 ciris negres expressament per l‟enterrament, als quals van 

ésser ennegrits i pintats les senyals de la ciutat. A més va comprar 127 lliures de cera per fer 

altres 50 ciris i 20 lliures de candeles que valien un diner cadascuna, qui finiren per offerir en lo 

dit universari, i per decorar el capell ardent s‟utilitzaren 230 ciris –unes 56 lliures de cera a 1 

sou i 6 diners-.  

 

Per tant, hem d‟imaginar un monument amb una estructura de fusta coberta amb teles 

luxoses, daurades, platejades, vermelles, blaves i sobretot negres, ubicada “davant de l‟altar, 

traspassades les reixes del presbiteri, just enfront dels seients primers, els corresponents a les 

autoritats locals. L‟estructura del monument sempre sol aplegar tres espais; una base elevada, un 

sostre i l‟espai d‟entremig obert per a col·locar el taüt amb el seu suport. [...] De cadascuna de 

les quatre cantonades d‟aquesta superfície de fusta, s‟eleven els pilars que aguanten el sostre.” 

Aquestes columnes “s‟uneixen amb bigues, de tal manera que faciliten la configuració d‟un 

sostre. Aquest pot conformar un capell ardent o un capell de draps. El primer esdevé 

l‟expressió més luxosa en indrets com Barcelona.”
334

 Per fer encara més impressionat el 

monument, es col·loquen els centenars de ciris petits i grans de forma piramidal sobre una 

cuberta de fusta negra, creant el sostre ardent.
335

“A cadascun dels quatre costats pengen els 

anomenats tovallons, ja sigui en diferents trossos o, més sovint, amb un a cada vessant. També 

solen ser de drap d‟or, per bé que en ocasions, sobretot si ja n‟és el sostre, és de menor qualitat. 

Les columnes, que ja han estat pintades de negre, també solen ser cobertes per draps d‟or. [..] El 

lloc més imprescindible del drap d‟or, però, se situa al voltant del taüt, [...] un bon drap d‟or, 

d‟una vintena de pams, que sol combinar amb una tela negra entorn del mateix taüt.”
336

 

A més, altres teles negres i catifes per omplir la resta del monument, possiblement les 

van cedir o llogar la sagristia del temple. Tot plegat donant una clara imatge d‟ostentació oferta 

per la ciutat amb la intenció de fer palesa una simbologia visual molt definida, que es remata 

amb els escuts presents a les teles alternats amb els del monarca. “El drap de l‟interior del sostre 

sempre duu representat un gran escut del difunt, flanquejat per quatre escuts de la població 

oferent, un a cada extrem. [...] La col·lectivitat municipal representada a través dels signes 

propis honora un difunt ben identificat per les insígnies col·locades sobre el taüt. Damunt 

d‟aquest mai no hi falta [...] l‟espasa, el ceptre la corona i el pom, tot suposadament d‟or.”
337

 

Veiem com la ciutat dedica molts esforços en tenir cobert cada detall, també consta al 

nostre manuscrit el pagament tardà al perpunter Antoni Ulzina per l‟encarrec de 5 estandarts 

reials de teixit de terçanell groc i vermell, i 5 sobrevestes amb senyals de la ciutat de Barcelona 
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realitzat amb tafetà vermell, seda groga i VII pals de tersanell vert per fer copetes de les dites 

sobrevestes. Encarrec que costà 43 lliures i 7 sous entre comprar la tela e per çò que hac de sos 

treballs de tallar, cusir e acabar los dits V estandarts  V sobrevestes.
338

 

 

Quan els materials necessaris per a les exèquies i el monument funerari –en el nostre cas 

construït directament al temple- ja estan llestos s‟inicien els actes col·lectius on cada membre de 

la societat ocupa la seva posició i dóna l‟últim adéu al monarca: la processó i la cerimònia 

fúnebre. La processó surt de la Casa del Consell, ja que és el municipi que s‟està encarregant del 

funeral, a més, normalment ho fa després de dinar, i no al matí seguint la lògica religiosa. 

Recorren els carrers principals de la ciutat amb pas solemne acompanyat de crits per a que la 

població s‟uneixi i amb música imponent i greu.
339

 L‟ordre de la comitiva va des dels magistrats 

públics més rellevants, les autoritats locals de diferent rang, els prohoms més eminents, fins als 

clergues congregats segons els seus ordres a més d‟una part sembla que considerable de la resta 

de la població.
340

 Es demanava que els participants que anessin vestits de dol i portessin 

brandons perquè la lluminària també formava part del ritus establert com a símbol visual.
341

 que 

Hem de tenir en compte que en aquesta processó no hi participen les dones, que es trobaven 

directament a la Seu.
342

 

Al tractar-se d‟una població reial comporta que s‟hagi de realitzar una gran 

representació, gairebé  fregant la teatralitat, se li ha de rendir el últim servei. És així com la 

població s‟agrupa a l‟església principal de la ciutat per resar per l‟ànima del difunt monarca, 

cors present en el cas de Barcelona. Un cop a dins tothom s‟ubica al lloc on li correspon segons 

la jerarquia social, les autoritats seuen a primera fila, en els seients que ocupen normalment, i tot 

seguir “es passa a desenvolupar la cerimònia exequial, el solempne ofici amb cants [oferint una] 

missa solemne oficiada per un clergue prestigiós, com el bisbe o el vicari general en les seus 

episcopals. [...] Amb tres moments principals: l‟ofertori, el sermó i l‟absolució. Pel que fa 

l‟ofertori ja hem vist que es tracta d‟un acte assumit i facilitat pel municipi, que ja ha previst 

l‟oferiment del diner, essent una expressió de l‟interès per especificar i distingir els grups 

socials [que] en el segle XV, [es tradueix en] diversos tipus de candeles i de moneda”, que 

aniran de millor qualitat a menor segons la posició social.
343

 

Amb aquesta última finalitza la celebració, i la població va abandonant el temple, tot i 

que el cor roman recitant salms. Sembla que desfan els seus passos de la processó inicial i 
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tornen de nou a la Casa del Consell, on hi entren els magistrats municipals i els reials, ja que 

com hem vist ambdós grups estan força connectats amb el si del poder monàrquic. Els 

consellers tanquen l‟acte acomiadant a tothom i agraint-hi la seva assistència.
344

 

 

5.6 Preparatius del Parlament 

 

Finalitzades les exèquies el 28 de juny, i havent enviat el cos del difunt al seu descans 

etern a Poblet, Barcelona comença a treballar d‟una forma que podríem dir oficial. És el 

moment de començar a plantejar la qüestió successòria i el Consell posa en marxa el dispositiu 

de missatgeries per poder convocar un Parlament català i promoure els homòlegs a València i a 

Aragó. D‟aquest últim regne trobem que potser per aquestes dates –abans del 14 d‟agost- va 

insistir diverses vegades al Consell de Barcelona que es realitzés I translat [...] de les clausules 

dels testaments dels Reys d’Aragó passats que los prelats, barons, cavallers, escuders e 

ciutadans e altres del Regne d’Aragó ajustats en la ciutat de Çaragoça havien moltes vegades 

demanat, per rahó de la successió dels regnes e terres de la Corona d’Aragó, e lo qual per los 

dits honorables consellers aquell trameteren al archabisbe de Çaragoça per nom de tots.
345

 

Comencen a partir d‟aquí un seguit de missatgeries que surten des de la ciutat de 

Barcelona. Òbviament tractant-se d‟una situació tan greu, els enviats han d‟ésser de major 

categoria i han de poder parlar en nom de la ciutat i no només portar missatges com faria el 

correu de la ciutat, Bernat de Tamarit. Per tant, aquestes missatgeries són realitzades per síndics 

i consellers que com hem pogut analitzar en l‟apartat anterior, el municipi fa confeccionar per 

als seus enviats, les robes adequades –a ells i als seus escuders- que havien de transmetre el 

rigorós dol que sentia la ciutat per la mort del seu rei. A més, dos dies després de que es 

suspengui el Parlament a Montblanc, l‟escrivà dels racionals, Bernat ça Font, per ordre dels 

consellers encarrega a Pere Bonet dues cobertes de atsembles –bèstia de càrrega- vermelles
346

. 

A cada coberta hi havien d‟anar gravats V grans senyals de la dita Ciutat ab alguns fullatges, 

deixant ben clar que els missatgers provenien de la capital catalana. 

La situació arreu del país estava sota gran tensió i era crucial calmar els ànims al comte 

d‟Urgell, que creien, podia reaccionar per la força per reclamar el seu dret al tron. Com hem vist 

al capítol 2, Barcelona envia una missatgeria oficial a l’ajust de Cervera i immediatament 

després es dirigeixen a visitar al comte per a que no ratifiqui el seu dret per la via bèl·lica, fet 

que condicionà a la llarga la derrota de la candidatura del comte. Mentrestant, el governador de 
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Catalunya, Guerau Alamany s‟espera fins a finals del mes de juliol per realitzar la convocatòria 

del Parlament català, que no es materialitzaria fins a finals del mes següent a Montblanc. El 

Consell primer envia al correu, Bernat de Tamarit, per després trametre en una altra missatgeria 

els seus representants al Parlament montblanquí: Marc Turell, Guillem Oliver, Francesc 

Burgués, Joan Fivaller i Bonanat Pere. 

Les deliberacions al Parlament avancen i Barcelona decideix posar-se en contacte amb 

el papa i després amb el comte d‟Urgell a partir dels enviats Ramón Fivaller i Miquel Roure, 

aquest últim mor durant la missatgeria i és substituit per Pere de Santcliment. Conforme passen 

els dies, Montblanc deixa d‟ésser un lloc apte per a que continuii l‟esdeveniment –fos real o 

exagerada la propagació de la pesta a la població-, així que es canvia la seu del Parlament a 

Barcelona, que començarà el 25 de setembre. Aquest canvi però, no fou acceptat fàcilment per 

alguns sectors catalans ja que, “hubo una significativa protesta por parte de Roger Bernat de 

Pallars, en su nombre y en el de un grupo de barones, caballeros y hombres de paraje, que no 

consideraban que la ciudad condal fuese el lugar idóneo para resolver la crisis sucesoria. [...] El 

brazo eclesiástico, el real y el bando de la nobleza favorable al conde de Urgel sí que estuvieron 

conformes con la mudanza de la sede del Parlamento. [...] Se trataba, en definitiva, de la 

pervivencia de antiguos problemas no resueltos por la sociedad política catalana, como la 

conformación y el enfrentamiento de dos facciones nobiliarias o la pretensión de los 

componentes de la pequeña nobleza de constituir un brazo propio.”
347

 

 

Tot i que amb complicacions durant les primeres setmanes, el Parlament barceloní es va 

desenvolupant poc a poc i el municipi es prepara per rebre l‟esdeveniment. Primer fa que el dia 

8 d‟octubre l‟escrivà de les obres de la Ciutat, Pere ça Vila, distribueixi guardes, les quals per 

tenir segura la ciutat per rahó de la molta gent que a la dita Ciutat deu venir per esguard del 

Parlament qui·s té en la dita ciutat per rahó de la successió dels regnes e terres de la Corona 

d’Aragó. A més també n‟assigna a les portes i zones vulnerables de la muralla de la ciutat:  a 

l‟esperó –espigó- de Sant Daniel com en cascun dels portals dejus escrits com [és] de Sant 

Daniel del Portal Nou, de Jonqueres de les Orps del mal any, de sant Anthoni e la daraçana, 

com és en cascun dels dits esperó e portals dues guardes e en lo portal del ferro Iª guarda. 

Aquestes guardes tenien l‟ordre expressa de romandre de dia i de nit en los dits esperó e portals 

per veure e tenir esment quines e quals gents entraran ne exiran en la dita ciutat. A finals del 

mateix mes ens costa que els consellers han donat a ça Tria, diners per pagar de mig mes prop 

passat a les guardes deputades estar en l’esperó de Sant Daniel e en certs portals de la dita 
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ciutat, a raó d‟un bon sou, 10 florins per cadascuna de les guardes.
348

Els salaris continuent 

inenterrumpudament essent pagats cada dues setamanes
349

 L‟últim pagament que consta al 

manuscrit  finà per tot lo darrer dia del mes de decembre, ja que els comptes arriben fins al 

gener. Aquest dispositiu de seguretat a partir del novembre fins i tot s‟exten extramurs, ja que el 

Consell paga al ciutadà  Guillamenot Oliver ab Consell de prohomens, [11 lliures] en pagua e 

en remuneració dels grans treballs que per ordinació dels dits honorables consellers, ha 

sostinguts procurar haver e posar les guardes qui continuament estan de nits e de dies als 

portals dels murs forans e a I dels esperons de la dita ciutat.
350

 

 

I la seguretat no sembla acabar-se aquí, des del 8 d‟octubre Pere ça Vila també rep una 

sèrie de pagaments per part del Consell per a que contrueixi Iª gran pelissada de fusta qui ara·s 

fa en l’esperó de Sant Daniel de la ciutat, per çò que null hom a peu ne a cavall no puxa entrar 

de nits ne de dies per lo dit esperó.
351

Obra que costarà 181 lliures i 10 sous. Com ja hem 

explicat al capítol sobre les obres de la muralla
352

, el Portal de Sant Daniel i la zona oriental de 

la muralla van començar a ésser construits en pedra el 1360, amb l‟objectiu de tancar la zona del 

Raval. Tot i així, el front marítim no s‟acaba fins al segle XVI, quedant la zona de la costa en 

una situació força vulnerable. “Tot i que, tal com acabem d‟esmentar, el front marítim no es 

tanqués fins el segle XVI,el fet que la muralla oriental de Barcelona arribés fins a la zona de 

Sant Daniel/Santa Clara no implicava deixar un espai obert entre aquesta zona i el mar [...] sinó 

que el mar, en el segle XIV, arribava fins a la zona esmentada. En aquest sentit, es documenten 

multitud de reparacions, a causa dels embats del mar, en el punt que la documentació anomena 

com „esperó de Sant Daniel‟, que hem d‟entendre com al tram final de la muralla en aquell 

sector.”
353

És a dir, la construcció de la muralla va incloure l‟edificació d‟espigons que tot i 

oposar una certa dificultat de pas, la solució de les palissades els hi apotaria reforç a la defensa. 

 

Tot aquest desplegament de seguretat és adoptat pel govern local en les primeres 

decisions un cop es confirma la mort del rei.”Normalment, les mesures a concretar són dues: 

acordar el dol i cerimònies corresponents i impulsar les actuacions defensives adients.”
354

És 

habitual la fortificació i reparació dels murs del municipi, i l‟aprovisionament de vitualles i 

d‟armes per mantindre l‟ordre públic. En la mort del sobirà “s‟estén una preocupació pel que 

compora de buit de poder, difícil d‟aturar”, i és que, “existeix entre les diferents autoritats, una 
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por real a les tensions que puguin sorgir. Es un temor augmentat en el context de la fal·lera [...] 

del segle XIV, per fortificar les ciutats.”
355

 Encara s‟empitjora la situació quan no hi ha prevista 

una successió filial ni familiar directa, convertint-se en el tema amb més rellevància “a tots els 

municipis el 1410, arran de la mort de Martí I, [...] tot tement unes violències per raó dinàstica 

que no trigaran en aparèixer i complicar-se.”
356

 

 

Descobrim també en aquest sentit, un encàrrec força singular: el Consell fa cridar a un 

antic membre de l‟escrivania reial, Salvador ça Vila, a un dels escrivents i notari del Consell, 

Bartomeu Vidal, i dos notaris més, Joan Oliver i Martí Beguda el dia 3 de novembre. A 

casdascú li confereix la tasca de escriure e continuar en I quahern o libre de paper totes les 

persones qui habiten [...] aquesta Ciutat, designant aquelles e les habitacions en que habiten 

per illes per que puxen ésser competits per cinquantenes e deenes, per tal que la Ciutat sia 

mesa en bona ordinació per çò com sobre la successió dels regnes e terres de la dita Corona 

d’Aragó se celebra al present Parlament General en aquesta Ciutat, per rahó del qual 

Parlament hic són molts prelats e persones eclesiàstiques, magnats, barons, cavallers e homens 

de peratge e síndichs de ciutats e viles reyals de Cathalunya. Al primer li toca el corter de Sant 

Pere; al segon lo corter de la mar –Santa Maria del Mar-;al tercer el dels Frares Menors; i 

finalment, a l‟últim el quorter del Pi –Santa Maria del Pi-. Aquest treball el realitzaran per 11 

lliures tatxades per los discrets Bonanat Gili e en Johan de Fontcuberta, notaris.
357

 

 

En definitiva, es porta a terme un control de cada un dels habitants i ciutadans que viuen 

a Barcelona i a on ho fan. Se‟ls ordena en desenes i cinquantenes, que era la forma 

d‟organització de la població més usual, ja que s‟utilitzava tan pel sometén com pels moments 

en que a la ciutat calia fer prestacions de serveis personals en benefici de la comunitat. “La 

població, de manera individual o organitzadaen unitats de 10-50 persones (desenes i 

cinquontenes), restava obligada a una sèrie de prestacions que se centraven, bàsicament en dos 

àmbits: les obres públiques i la seguretat. Dins les obres públiques hi havia treballs de 

manteniment de la infraestructura viaria, hidràulica o defensiva. Respecte a les obligacions 

militars, cal destacar el "sometent", la participació en l'host veïnal o els serveis de vigilància 

requerits en el marc de conjuntures bèl·liques.” En aquest sentit, els habitants de Barcelona en 

cas d‟aldarulls havien d‟estar preparats en tot moment per acudir armats quan se‟ls cridava.  

 

Els consellers assignen al ciutadà Bernat Carbó per realitzar, els grans treballs que ha 

sostenguts e sostendrà [...] per rahó de les cinquantenes e deenes que novellament per 
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ordinació dels dits honorables Consellers, ell e en Loys d’Averçó han fetes e triades dels 

corters de la Ciutat los quals de nou han fets escriure e reguoneixer [...] han havudes a triar e 

assignar e fer intimar en escrits cascun vespre als oficials de la dita Ciutat per acompanyar-los 

a les guaytes que propi los dits Consellers són ordenades fer per los dits oficials. És a dir, per 

11 lliures cadascú, Carbó
358

 i d‟Averçó
359

 han de triar –i apuntar- dels quarters registrats les 

cinquantenes que han d‟acompanyar als oficials en el sevei de vigilància. També el porter del 

rei, Domigno Fulleda, ajuda en aquesta tasca i rep 5 lliures i 10 sous en acreïment d’açò que li 

és e serà degut per rahó dels grans e excessius treballs que ha sostengus e sosté cascun jorn en 

servir a la Ciutat a intimar cascun vespre també als oficials com als cinquantens de la dita 

Ciutat, les guaytes que per ordinació dels dits Consellers han a fer cascun vespre.
360

 Tot plegat, 

amb la intenció de mantenir el control tan extramurs com intramurs, ja que a la ciutat s‟hi 

trobavem personatges molt rellevants i sembla que els consellers patien per ells.
361

 

 
Trobem doncs, una ciutat atrafalgada amb els preparatius del Parlament i la seguretat 

que afecten a totes les persones qui habiten a Barcelona. L‟èlit però, és la que es veu més 

afectada de la societat: es continuen enviant missatgeries com la que porta a Ramon Fivaller i 

Pere de Santcliment a reunir-se amb el comte d‟Urgell i posteriorment amb l‟arquebisbe de 

Saragossa.
362

 S‟envien gran quantitat de correus arreu del municipi; el correu oficial, Bertran de 

Tamarit, passa diversos dies fora de Barcelona en diferents ocasions per afers d’aquella
363

i 

l‟han de remunerar cada vegada per algunes quantitats que ha pagades e bestretes a diveres 

coses. En una altra entrada, el ciutadà i mercader Francesc ça Tria com a missatger d’aquesta 

Ciutat feu a la ciutat de Tortosa per parlar ab los procuradors d’aquella sobre alguns afers 

assants pondorosos tocants lo ben avenir d’aquesta Ciutat e del Principat de Cathalunya e 

encara de tots los regnes e terres sotsmeses a la Corona Reial d’Aragó.
364

 Aquesta missatgeria 

durà 12 dies realitzada durant el mes d‟octubre, pagant-li 30 sous per dia, que acaba costant 18 

lliures. 

 

A dins de la Casa del Consell, l‟activitat no és més tranquil·la, els consellers treballen i 

es reuneixen de dia però també de nit: a un compte
365

 veiem com el Consell envia a un dels seus 

verguers, Miquel Pere, a comprar a l‟especier Francesc Codina per 2 lliures i 19 sous, IIII tortes 

de cera qui pesaren XXXIII lliures e miga i II lliures de candeles de cera, que Miquel Pere ha 
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comprades [...] per servei de la Casa del Consell de la dita Ciutat, per cremar denits com los 

dits consellers, aturen en la Casa del Consell per alguns afers denits. Però no només són els 

consellers veuen mancar les seves hores de son, ja que necessitaven un escrivent per registrar les 

decisions que s‟anaven acordant. És el cas de Bartomeu Dosa, escrivent en la Escrivania del 

Consell, que rep 13 lliures i 15 sous en paga e remuneració de molts extraordinaris treballs que 

per diverses afers de la dita Ciutat en l’any present ha sofferts també de dies com de nits 

espetxant ab gran diligència los dits afers a instància dels dits honorables consellers.
366

 I no és 

l‟únic que sembla fer hores extres, també reben un salari especial, per un costat dos altres 

escrivents de la escrivania del Consell i notaris, Bartomeu Vidal –com hem vist més a dalt 

també participa en el registre d‟habitants barcelonins-, i Antoni Lorenç.
367

 Ambdós cobren 27 

lliures i 10 sous en remuneració de molts treballs extraordinaris que ha[n] sostenguts en l’any 

present.
368

 

 

Per l‟altre, el Consell retribueix amb 3 lliures i 6 sous a l‟antic escrivà de la escrivania 

del rei, Salvador Vila, en remuneració de molts e diverses treballs que ell ha sostenguts, axí en 

registrar en la dita escrivania del dit senyor Rey, diverses provisions fahents per la dita Ciutat 

com encara en escriure e continuar diverses actes fahents per la dita Ciutat.
369

 

 

 

5.7 Altres despeses extraordinàries 

A continuació desglossarem les entrades amb cost excepcional que formen part de les 

despeses comunes amb les que es pot trobar el municipi de tant en tant: 

La primera tracta d‟una renta o subsidi de 5 lliures i 10 sous que rep un donzell habitant 

de Barcelona anomenat Pere de Canet, sobre una tafuraria que li va concedir el rei per 

sustentació de sa vida, la qual tafuraria ha remunerada a instància dels dits honorables 

Consellers.
370

 L‟any 1383 les tafureries havien estat prohibides a Barcelona tant pel Consell 

com pel rei, establint que no es podia jugar a daus a les cases, habitacions, horts, vergers o 

                                                           
366F.140r. 
367F.152v. 
368F.139v. 
369F.152r. 
370 F.120r. 
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qualsevol altre lloc sota multa de 500 sous
371

, imaginem que aquesta rendiment seria sobre les 

sancions. 

El municipi també encarrega 199 ciris blancs per tres processons que es fan per rahó de les 

epidèmies,
372

ja que aquestes eren manifestacions habituals per demanar perdó diví o agrair que 

no n‟haguéssin arribat calamitats  noves.
373 

Al mercader Bartomeu Baruta li donen 6 lliures i 11 sous, després de que entregués una 

cèdula sobre les despeses que havia tingut en exeguar la nau qui solia ésser d’en Bernat Bisbe e 

fer-la menar al esperó de la dreçana e fer-la ormejar, nau que els consellers i els diputats del 

General de Cathalunya volien vendre.
374

 I trobem més informació sobre aquest vaixell, ja que el 

ciutadà i mercader Bernat Descamps rep  75 lliures, 4 sous i 7 diners de la resta a pagar 

d’aquelles CL lliures IX sous, II diners, les quals havia a cobrar per rahó de I compte per ell 

retut denant los racionals e rebedors de comptes [...], de les messions e despeses per ell fetes en 

fornir, amerinar e menar en la plaja d’aquesta ciutat la nau qui fo d’en Bernat Bisbe, la qual 

anant en cors a roba de tot hom fo presa en les mars de Sicília per en Johan des Valls. Aquest 

era el capità barceloní de tres vaixells armats per lo General de Cathalunya, que juntament amb 

III galees que la dita Ciutat lavors armà per anar [...] contra corsaris.
375

 L‟antiga nau d‟en 

Bernat Bisbe necessitava éser ormejada i per això es trobava a la platja. 

 

Un dels antics escrivans de la cancelleria reial, Salvador ça Vila és remunerat amb I 

lliura i 14 sous pel Consell fer haver-se fet càrrec juntament amb altres escrivans de les 

indulgències que nostre senyor lo Pape ha dades a tots aquells qui acompanyassen la processó 

que es va fer un diumenge a primers d‟octubre.
376 

En una altra entrada, la ciutat lloga a l‟olotí Jaume Rafael una botiga que aquest té al 

pont d‟e Campdara, la qual la Ciutat logua a ops de reguonxer e bollar ab senyal de la Ciutat 

totes los draps de lana qui en la dita Ciutat se aparellen, lo qual loguer és de I any. El jove rep 

12 lliures a principis de setembre pel lloguer de juliol de 1409 al juny de 1410.
377 

A més el municipi de forma extraordinària fa una paga a l‟Hospital de la Santa Creu de 

3000 florins d‟or d‟Aragó, los quals la dita Ciutat volgue que per la gran necessitat de aquell li 

                                                           
371 Benito, R. (2008): Les expulsions d'alcavots, tafurers i vagabunds (1401- 1469). A "Acta historica et 

archaeologica mediaevalia."n.29 Barceolna.p.380 
372 F.121r. 
373 Günzberg, J. (2002): Vida quotidiana a la ciutat de Barcelona durant la pesta negra (1348). A “Episodis 

d‟Història”. 329.Rafael Dalmau Ed.:Barcelona.pp.37-38 
374 F.125r. 
375 F.128v. 
376 F.127v. 
377 F.126v. 
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sien prestats cascun any per reverència de Nostre Senyor entre III pagues o terces del any, e la 

present quantitat de fora posada  [526 lliures, 16 sous i 3 diners] li done per la terça dels IIII 

meses, descomptant-li les 68 lliures, 11 sous i 3 diners de censal mort que al dit espital són 

prevengudes en lo mes d’agost pus prop passat per I vincle posat en la persona d’en  Jachmet 

des Noguers, fill de mossén Jachme des Noguers quondam qui lo dit censal reebia sobre 

aquesta Ciutat.
378 

 

Un procés extraordinari en el que Barcelona també s‟involucra és el que té amb la ciutat 

de Saragossa lo noble mossén Guillem Ramón de Muntcada de la altre per rahó de les leudes de 

Miquinença. La ciutat dona 35 lliures i 15 sous a Ramón Casaldaguila per a que aquest les doni 

a Pere Jovellar les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a XXV dies d’octubre del 

any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per LXV florins d’or d’Aragó que lo dit 

Ramón ha bestrets en la Ciutat de Çaragoça a·n Johan Crexell [...]per messions e escriptures 

fetes per rahó de la questió qui·s mena denant lo Justícia d’Aragó, los quals LXV florins ha 

volguts lo dit Ramón fossen açí donats per ell al dit Pere Jovellar, segons appar per Iª 

certificació o letra del dit Johan Crexell.
379

 Aquest havia estat notari reial i ara feia de síndic de 

Barcelona davant la Jústícia d‟Aragó. 

 

Finalment, el porter del Governador de Catalunya i els seus companys porters reben 3 

lliures i 6 sous que els consellers graciosament los han atorgarts per dinars anous en les festes 

de Nadal prop passades.
380 
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6.1 Conclusions sobre la fiscalitat del segon semestre de 1410 

A través de l‟anàlisi d‟aquest volum de comptes s‟ha documentat la importància dels 

llibres de clavaria per a l‟estudi del món municipal a la Baixa Edat Mitjana que va més enllà de 

les finances. El manuscrit estava format per dues parts diferenciades entre elles però alhora molt 

connectades, ja que el Consell no podria portar a terme moltes de les seves actuacions ordinàries 

com són les obres i l‟abastiment de forment, i molt menys les extraordinàries com l‟aniversari 

de la mort del monarca i la convocatòria del Parlament català, sense la recaptació de capital. Si 

bé s‟ingressen diners dels censals i de les imposicions, també cal satisfer els requeriments de la 

Taula de Canvi, cosa que condiciona el pressupost del Consell. A més a més, a nivell de costos, 

les remuneracions dels salaris, obres i en el cas que ens ocupa, les despeses extraordinàries, 

tenen un efecte força important dins del còmput fiscal del municipi, afirmant d‟aquesta manera, 

les recerques que hem utilitzat en el nostre treball i que apunten a un deteriorament progressiu 

del sistema financer urbà. 

Durant el període del nostre estudi, el Consell rep 75.690 lliures, de les quals 54.402 

lliures provenen de la venda de censals morts, 15.540 lliures pels preus de les imposicions 

venudes i 5748 lliures d‟altres rebudes ordinàries i extraordinàries. De les 24.994 lliures que fan 

en despeses durant aquest semestre, més del 31% -7818 lliures- són per pagar les pensions dels 

censals morts. Al voltant d‟unes 2000 lliures en canvi, van íntegrament a costejar els 

preparatius, materials, seguretat i salaris extres relacionats amb el funeral i el Parlament portat a 

terme a Barcelona. És a dir, al voltant del 8% de la despesa global del Consell es destina 

exclusivament a aquests pagaments excepcionals. És fa palès, encara que l‟anàlisi fiscal que 

s‟ha realitzat aquí sigui molt reduït a causa de la manca de temps, que la mort del rei i les 

conseqüents activitats al voltant d‟aquest fet comporten una càrrega suplementària a l‟erari 

públic. 

 

6.2 Conclusions sobre l’impacte real de la mort del monarca sobre el 

municipi 

Aquest treball pretenia esbrinar a més, si era possible fer una lectura a diversos nivells. 

En aquest sentit, s'ha intentat anar més enllà del simple anàlisi de les finances locals per a aquell 

període o el funcionament del Consell o de la pròpia Clavaria, que tot i així, com ja hem vist 

configura una part del propi treball. L‟interès radicava en veure quin va ser l‟impacte d‟un 

esdeveniment de gran envergadura com és la mort del rei en l‟organització tant institucional 

com quotidiana que porta a terme el Consell sobre el municipi. Crec que havent analitzat el 

manuscrit fins a on ha estat possible, podem donar una resposta afirmativa: la mort del monarca 
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i les mobilitzacions que el Consell porta a terme durant els mesos posteriors a la defunció, altera 

la quotidianitat tant de la institució com de la pròpia ciutat i els seus habitants, més enllà del 

cost que suposen els preparatius per al municipi. Tal i com encertadament comenta Miguel 

Raufast en el seu anàlisi –similar al present- sobre l‟entrada de Martí el Jove a Barcelona el 

1405, aquí també veiem com la realitat econòmica és difícil de valorar perquè no es redueix 

simplement a la suma de costos que s‟emprenen en sufragar les exèquies i el Parlament, “sinó 

que aparece inscrita dentro de dinámicas más amplias y, al mismo tiempo, menos cuantificables 

o, incluso, definibles, en las que conceptos como „inversión‟ y reprocidad, y hasta „capital 

simbólico‟ pueden llegar a jugar un papel decisivo.”
381

 Es per això que a Barcelona es realitzen 

tant el funeral reial com el funeral municipal; també és la raó del simbolisme pel qual els 

consellers que són enviats com a missatgers utilitzen les robes més tosques i aspres per així 

representar el dolor de la capital per la mort del seu monarca davant dels „altres‟, mentre que els 

que es queden a la ciutat si bé continuen portant rigorós dol, es fan folrar els vestits amb teixits 

suaus; i també és el motiu pel qual Barcelona reuneix el Parlament immediatament després de 

que arribi la notícia de que hi havia un brot de pesta a Montblanc, tot i les queixes de la baixa 

noblesa.  

Barcelona ha de fer el seu paper de capital, o dit d‟una altra manera, té el deure d‟estar 

al capdavant dels debats i resolucions sobre els affers molt ponderosos e urgents tocants 

granments la cosa públicha. No obstant, ocupar la capitalitat és un arma de doble tall, ja que si 

per un costat la ciutat ha anat adquirint privilegis, concessions excepcionals i una gran 

influència dins i fora del Principat durant els anys d‟estabilitat; per l‟altra quan el sobirà mor i 

sobretot, quan ho fa sense descendència, la capital es situa al punt de mira tant per bé com per 

malament. És per això que s‟intueix un posicionament defensiu per part de Barcelona. 

Certament com hem comentat més a dalt, garantir la seguretat de les viles i ciutats reials era una 

actitud normal en circumstàncies com aquesta, però a través del nostre manuscrit hem vist com 

el municipi barceloní extrema la vigilància, amb guardes a dins i fora de la muralla, una 

palissada a la zona més vulnerable d‟aquesta i la mobilització dels seus habitants en 

cinquantenes e deenes. A més, s‟entreveu una predisposició una mica més agressiva del que ja 

és habitual pel municipi a l‟hora d‟aconseguir proveïment per a la ciutat, probablement per 

assegurar-ne el màxim possible per si es donés el cas de que esclatés algun conflicte. 

Es constata per tant, un cert canvi en el ritme del conjunt de la població, sobretot per les 

autoritats públiques, que no només han d‟esmerçar diners complementaris del fons municipal, 

sinó que veiem com ells i els seus oficials han d‟emprar grans esforços en fer preparatius, enviar 

solemnes missatgeries per tota la Corona i reunir-se al Consell per prendre decisions, fins i tot 

                                                           
381 Raufast, M. (2007): La entrada real de Martín el Joven, rey de Sicilia, en Barcelona (1405): solemnidad, 

economía y conflicto. A “Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia.” 27. Barcelona. p.90 
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de nit com hem vist amb el encàrrec especial de cera per espelmes per quan s‟allargaven les 

sessions. Quan la situació es torna encara una mica més tensa amb els preparatius i 

desenvolupament del Parlament català, ja no només els consellers van atrafegats fent 

missatgeries i reunint-se amb els altres magistrats públics del Principat i de tota la Corona, sinó 

que tota la població es veu afectada d‟una o altra manera, ja que el municipi els estava preparant 

per a actuar en cas d‟emergència, i col·locant estratègicament les mesures de seguretat. Tot 

plegat significaria una certa molèstia pels ciutadans i habitants de Barcelona, que ara veurien 

com tothom és controlat, sobretot si pretenia sortir o entrar a la ciutat .  

En aquest sentit, la sortida de la normalitat també es reflexa en exemples de notícies 

sobre situacions particulars que afecten als habitants de Barcelona, com la del peller Pocasanch 

que va vendre la major quantitat de tela de terliç –teixit, recordem, força difícil d‟aconseguir i 

ell n„aconsegueix més de 400 metres- als consellers a un preu molt car, potser havent-se proveït 

prèviament després d‟haver escoltat rumors que segur que circulaven per la ciutat sobre el 

delicat estat de salut del rei. El dos funerals realitzats a la capital, que si bé, és poc probable que 

paralitzessin el municipi durant gairebé un mes –recordem que el funeral que li dedica 

Barcelona al rei es porta a terme 28 dies després de la seva mort-, la població probablement va 

tenir que detenir les seves activitats durant les processons i cerimònies.  

No ometrem però, el fet evident que el conjunt de la població, tots els oficials públics i 

fins a cert punt també els consellers, van continuar realitzant les seves tasques diàries fora dels 

successos purament cerimonials. El clavari pagava i rebia ingressos, el mestre d‟obres de la 

ciutat coordinava les tasques de construcció, el mestre de la seca feia moneda menuda, i 

l‟argenter Martí de Lacuna treballava el crucifix que els consellers li havien encarregat per 

decorar la capella de la Casa del Consell. 
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8.1 Descripció codicològica 

Ubicació actual: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

Col·lecció: Fons municipals: Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern. AHCB1-

002/CCAM  INVENTARI DE LA SÈRIE DOCUMENTAL  

A darrere: documentació municipal inv. Nº 629, sèrie XI vol. 34. (revisat 22/02/2010) 

Signatura: 1B XI 34 

Olim: Segons el catàleg: 1B XI 34 (visible al llom en una etiqueta a la part inferior); XI de nou 

al llom, en època de l‟enquadernació moderna); 1410 (en tinta, al ser un manuscrit de comptes 

de la ciutat, l‟any de la seva producció feia a més de signatura); 1410 (a llàpis, de nou al llom hi 

consta l‟any).  

Adquisició: Segons el catàleg de l‟Arxiu de la Ciutat de Barcelona, el manuscrit procedeix de la 

col·lecció de llibres que contenen els ingressos (rebudes) i les despeses (dates) del pressupost 

municipal, preparats pel clavari i lliurats al racional perquè aprovi els comptes. Generalment són 

semestrals o anuals.  

 

Títol del volum i lloc: - 

Època segons catàleg o dades internes: Agost 1410 – Gener 1411 

Colofó:  No n‟hi ha. 

Material: Paper  

Format: Foli 

Relligadura: enquadernació moderna en pergamí flexible amb reforçat per dins de paper, més 

dues fulles de guarda de paper modern del mateix moment de l‟enquardernació.  

Mides: 

Mides i lloc: 

Rellig.: a pla anterior 30.5 x 22 cm 

Full: el f.5r, 29 x 20.5 cm 

Caixa: 17x 11 cm 

Intercol.: a una columna amb diferents entrades 

 

Columnes: Tot a una columna.  

Rúbriques: - 
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Tinte(s): amarronada l‟original, més fosca la posterior.  

Lletres/Mans: dues mans, la del clavari –Bernat ça Pila- i la posterior revisió dels racionals - 

Gabriel Ballasté i Martí ça Riera-. S‟ha de tenir en compte que es tracta del llibre original de 

comptes del clavari de la Ciutat de Barcelona durant el comput de sis mesos de l‟any 1410. No 

obstant, als marges drets, certes correccions en diferent lletra i tinta (marcades 

corresponentment al text transcrit), les sumes de pàgina –cosa que demostra que és tracta d‟una 

mà posterior-. 

Numeracions: original, en la cantonada superior externa del recte de cada foli. F.1r-f-155v, en 

números romans.F.157r numeració moderna a llàpis.  

Reclams i firmes: -  

Folis en mal estat:  els primers folis en molt mal estat, presentant galeries de corcs i taques 

d‟humitat. Alguns folis han estat restaurats a causa del seu greu deteriorament, sobretot els cinc 

primers, on hi manquen part de la secció central vertical superior. 

Quaderns: És difícil saber-ho amb certesa ja que l‟enquadernació és moderna molt 

probablement pel mal estat de l‟original. Tot i així es poden arribar a comptar fins a 8 quaderns. 

Llengua: català. 

 

8.2 Apartat crític i transcripció 

Com hem vist, es tracta del manuscrit en català medieval 1B.XI-34 de la Secció del 

Consell de Cent, referents a l‟àmbit de l‟administració municipal de Barcelona pel període que 

va de l‟agost de 1410 al gener de 1411. Pel que fa la sistematització emprada, s‟han utilitzat les 

següents metodologies:  

S‟ha intentat respectar els mots i noms propis originals del manuscrit sempre que ha 

estat possible, però la intenció d‟aquesta transcripció és facilitar la seva lectura. D‟aquesta 

manera, noms com Francesch conserven la h final però perden la doble ff inicial. En canvi, 

aquesta és respectada quan va intercalada en el mot, com passa amb affers, amb la doble p, com 

amb appar, s‟ha seguit la mateixa fòrmula. Quant al desenvolupament de les abreviatures, s‟ha 

decidit mantenir un sol tipus quan la paraula és la mateixa, com per exemple en el cas de 

Barcelona: totes les abreviatures de la ciutat es desenvoluparan com a Barchelona i no com a 

Barchinona, o fent alternància. La abreviatura per la moneda barchinonense, s‟ha deixat tal com 

consta al manuscrit. En diverses ocasions una paraula es escrita de diverses maneres en el 

mateix foli, o fins i tot, en el mateix paragraf, s‟ha convingut en mantenir la diferent morfologia. 

Finalment, s‟han accentuat les paraules també per fer més comprensible el text. A més a més, i 

continuant amb la voluntat de facilitar l‟entendiment del document, s‟han afegit les definicions 
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del diccionari català-valencià-balear del Institut d‟Estudis Catalans de les paraules que són 

menys conegudes. 

1 + Índex +3 

 

Segon [.......]des e dates fetes per en Bernat ça Pila 

Clavari [......] Barchelona del primer dia del mes  

d‟agost [.....] tro per tot lo mes de janer aprés siguent 

del any [.....] on VI meses complits 

 

[...] [e] rebudes 

 

De [...] setembre e octubre en cartes   prima 

Dia [...] [noem]bre, deembre e janer   V 

Preus de venda e de censals    X 

Extraordinaris      XXX 

 

Dates 

 

De la data de la resta del primer compte   XXXIX 

De pensions de censals en cartes   XL 

Obra del mur      LXXX 

Diverses obres      LXXXV 

[Missat]geries      XC 

[Càrrechs ordin]aris     XCV 

[Advantatges] de forment e messions per aquell  C 

Extraordinàries      CXX
382

 

Salaris ordinaris     CX 

Remences de censals     CLX 

 

 

 

 

F.1r. 

 

Ihesus 

Reebudes dels preus de les imposicions  

de la terça
383

 d‟agost, setembre e octubre 

del any MCCCCX. 

 

 

Primerament reebi d‟en Francesch Janer, fuster, e Pere Puig des Pi, corredor de levant per preu 

de la imposició de la fusta a ells venuda als dits III meses, çò és, agost, setembre e d‟octubre del 

any present MCCCCX ab carta ferma[da] per los honorables Consellers en poder d‟en 

Bonan[at] Gili, notari, escrivà del Consell de la Ciutat a XIIII dies [de]l mes de juliol del any 

dessús dit.                                                                                                                ...XXVII lliures 

 

Item reebi d‟en Berenguer Ninou, blanquer, Anthoni Xartell, Francesch Saydia, Johan des Far, 

Berenguer Badorch e Jachme Ferrer, pahers
384

, ciutadans de Barchelona, converses
385

 per preu 

                                                           
382 L‟escrivà es va equivocar en l‟ordre dels capítols. 
383Terça: la tercera part d‟una quantitat a pagar en tres lliuraments (per salari, per impost, per multa, etc.).  
384Paher/Paer: regidor, membre del consell municipal en l‟edat mitjana; en el segle XIII s‟anovenavem paers els de 

moltes ciutats catalanes, entre elles Barcelona; després es va substituir aquest nom pel de consellers, jurats, etc.  
385 Jueus conversos. 
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de la imposició de les flaçades
386

 a ells venuda als dits III meses per los dits honorables 

Consellers, ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari, lo dit XIIII dia del mes de juliol del 

any dessús dit MCCCCX.                                                                                                                        

...L lliures 

 

Suma de pàgina    LXXVII lliure 

F.1v. 

 

Item reebi dels dits Berenguer Ninou, blanquer, Anthoni Xartell, Francesch Saydia, Johan des 

Far, Berenguer Badorch, Jachme Ferrer, pahers e ciutadans de Barchelona converses, per preu 

de la imposició de les armes a ells venuda als dits III meses, çò és agost, setembre e octubre del 

any present MCCCCX ab carta fermada per los dits honorables Consellers en poder d‟en 

Bonanat Gili, lo dit XIIII dia de juliol del dit any.                                                           ...L lliures 

 

Item reebi d‟en Bernat Castelló, Pere Duran Esp[...], Aparici Oliver, perayer de drap de lana, 

Nicholau M[...], mercader, per preu de la imposició de la Graxa[...] a ells venuda per los dits 

honorables Consellers als dits III meses ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari, a XVI des 

de juliol del any dessús dit MCCCCX.                                                                        ....LX lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni Salvet, mercader e Francesch ça Grau, botiguer, per preu de la 

imposició de la lenya a ells venuda per los dits honorables Consellers als dits III meses ab carta 

presa per lo dit notari a XVII dies de juliol del any dessús dit MCCCCX. 

                                                                                                                              ...CCXXX lliures 

 

Suma de pàgina   CCCXXXX lliures 

 

F.2r. 

 

Item reebi d‟en Francesch Ros, mercader e d‟en Nicholau Torró, cambiador de menuts, per preu 

de la imposició del peix fresch a ells venuda per los dits honorables Consellers, als dits III 

meses, çò és agost, setembre e octubre del any present MCCCCX, ab carta presa per lo dit 

Bonanat Gili, notari, a XVII dies de juliol del dit any.                                       ....CCCCIII lliures 

 

Item reebi dels dits Francesch Ros, mercader, Nicholau Torró e Johan Thomàs, cambiadors de 

menuts per preu de la imposició de les carns a ells venuda per los dits honorables Consellers, als 

dits III meses ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari [...] dies de juliol del dit any 

MCCCCX.                                                                                                        ....MDCCCII lliures 

 

Item reebi d‟en Berenguer Ninou, blanquer e Barthomeu Badia, Johan des Far, Francesh Ferrer 

e Berenguer Badorch, converses, pahers e ciutadans de Barchelona, per preu de la imposició de 

la peya
387

 a ells venuda per los dits honorables Consellers, als dits III meses ab carta presa per lo 

dit Bonanat Gili, notari, a XVIII dies del mes de juliol del any dessús dit, MCCCCX. 

                                                                                                                                    ...CCX lliures 

  

Suma de pàgina ... IIM CCCCXV lliures 

 

F.2v. 

 

Item reebi d‟en Pere Ropit, especier, Guillem Caboter, mercader, Barthomeu Vila, fiveller, per 

preu de la imposició del cuyram a ells venida per los dits honorables Consellers als dies III 

                                                           
386Flaçades/flassades: Peça quadrangular teixida de llana o de cotó, generalment amb ratlles de diferent color, que 

s‟usa com a tapall del llit.  
387 Peya: Impost que pagan conjuntament el comprador i venedor damunt les robes venudes a l‟encant. 
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meses, çò és, agost, setembre e octubre, ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari a XIX dies 

del mes de juliol del any present, MCCCCX.                                                            ...CLII lliures 

 

Item reebi d‟en Matheu Forment, formenter, Pere ça Vila, mercader e Arnau Sant Just, botiguer 

per p[reu] de la imposició del vin a ells venuda per los dits h[onorables] Consellers als dits III 

meses ab carta p[resa per] lo dit Bonanat Gili, notari, a XIX dies del mes de juliol del dit any 

MCCCCX.                                                                                                        ...MDCCCCI lliures 

 

Item reebi d‟en Bernat Riera, taverner, Berenguer Folquers, Bernat Solzina, Pere Tries 

mercaders, e Jachme Riera taverner, per preu de la imposició de la farina a ells venuda per los 

dits honorables Consellers, als dits III meses ab carta presa per lo dessús dit Bonanat, notari, a 

XXI des del dit mes de juliol del any present MCCCCX.                                              ...M lliures 

 

Suma de pàgina ... IIIM LIII lliures 

 

 

F.3r. 

 

Item reebi d‟en Antich de Muntesquí, mercader, Berenguer Solquers e Jachme Traginer, 

mercaders, per preu de la imposició del pes a ells venuda per los dits honorables Consellers als 

dits III meses, çò és, agost, setembre e octubre ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari, a 

XXXI dies del mes de juliol del any present MCCCCX.                                          ...DXX lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Ramón de Bedós, mercader e d‟en Ramón Badia, armer, per preu de la 

imposició de les honors a ells venuda p[er l]os dits honorables Consellers als dits III meses ab 

c[art]a presa per lo dit Bonanat Gili a XXXI del dit mes del any dessús dit.        

                                                                                                                                ...CCXIII lliures 

 

Suma de pàgina ... DCCXXXIII lliures 

 

Suma que munten les reebudes fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari dels preus de les 

XIII imposicions demunt dites venudes als dits tres meses qui comensaren lo primer dia del mes 

de [fabrer]
388

 agost del any MCCCCX e finiren per tot lo mes de octubre del dit any, segons de 

les dites reebudes aprés en lo present compte de la primera carta tro a la present inclusive 

sexmillia sexcente deembre octo libre barch.                                                            ...VIM 

DCXVIII lliures 

 

 

F.5r. 

 

Ihesus 

Reebudes dels preus de les imposicions de la 

terça de noembre, deembre e janer. 

 

 

Primerament reebi d‟en Francesch Janer, fuster, e d‟en Pere de Puig des Pi, corredor de levant, 

per preu de la imposició de la fusta a ells venuda als dits III meses, çò és noembre, deembre e 

janer del any present MCCCCX, ab carta fermada per los honorables Consellers a XIII dies del 

mes d‟octubre del dit any en poder d‟en Bonat [sic] Gili, notari, escrivà del Consell de la Ciutat. 

                                                                                                                              ...XXXXII lliures 

 

                                                           
388 Tatxat. 
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Item reebi d‟en Lorenç Genís, sartre, e d‟en Jachme Jover, mercader, per preu de la imposició 

de les flaçades a ells venuda als dits III meses per los dits honorables Consellers ab carta presa 

per lo dit Bonanat Gili, notari, lo dit XIII dia d‟octubre del any MCCCCX. 

                                                                                                                                    ...LXX lliures 

 

Item reebi d‟en Lorenç Genís, sartre, e del dit Jachme Jover, mercader, per preu de la imposició 

de les armes a ells venuda per los dits honorables Consellers als dits III meses, çò és, noembre, 

deembre e janer ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari lo dit XIII dia del dit mes 

[d‟octubre]
389

 del any dessús dit MCCCCX.                                                                ...LXX 

lliures 

 

Suma de pàgina ... CLXXXII lliures 

 

F.5v. 

 

Item reebi d‟en Berenguer Ninou, blanquer, Pere Duran, especier, Bernat Castelló, mercader, 

Anthoni Xartell paher, Johan de Lòria, ministrer
390

, Daniel Massana paher e Aparici Oliver 

perayre de drap de lana per preu de la imposició de la Graxa
391

 a ells venuda per los dits 

honorables Consellers als dits III mes, çò és, noembre, deembre e janer ab carta presa per en 

Bonanat Gili, notari, a XIII dies d‟octubre del any MCCCCX.                    ...CLXXXXIX lliures 

 

Item reebi d‟en Barthomeu Salt, olim pahe[r], Gabriel de Fallo convers, Guillem Agostí sartre 

Pere Barral, [sar]tre e Guillem Pere Salt paher per preu de la imposició de la pe[ya] a ells 

venuda per los dits honorables Consellers als dits III meses ab carta presa per lo dit Bonanat 

Gili, notari, a X[...] dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX.              ...CCXCV lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni Salvet, mercader, e d‟en March Albareda, botiguer, per preu de la 

imposició de la lenya a ells venuda per los dits honorables Consellers als dits III meses ab carta 

presa per lo dit Bonanat Gili, notari, a XV dies de octubre del dit any MCCCCX. 

                                                                                                                                    ...CCL lliures 

 

Suma de pàgina ... DCCXLIIII lliures 

 

F.6r. 

 

Item reebi d‟en Berenguer Ninou, blanquer, Gabriel de Fallo, convers paher,  Guillem Agustí, 

sartre, Francesch Saydia paher, Nicholau Mercè, mercader, Pere Duran, especier, Pere Garau, 

mercader e Bernat de Casamor, blanquer, per preu de la imposició del cuyram a ells venuda per 

los dits honorables Consellers als dits III meses, çò és noembre, deembre, janer del any present 

MCCCCX ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari a XVI dies d‟octubre del dit any. 

                                                                                                                              ...CCXXX lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Ramón de Bedós, mercader, Guillem Muruny, mercader, Pere Font, 

frener
392

, per preu de la imposició del peix fresch a [ells] venuda per los dits honorables 

Consellers als dits II[I] meses ab [car]ta presa per lo dit Bonanat Gili, notari a XVII dies 

d‟octubre del any MCCCCX.                                       ...D lliures 

  

Item reebi d‟en Miquel Esquius, mercader, Francesch ça Rovira, Miquel Buivé, Johan Oliver, 

mercader, per preu de la imposició de la farina a ells venuda per los dits honorables Consellers 

                                                           
389 Anotació posterior. 
390 Ministrer: executant o sonador d‟instrument musical.  
391 Graxa: greix, susbtància grassa. 
392 Frener: fabricant o venedor de frens. El fre és un instrument de ferro al qual de ferro al qual es lliguen les regnes, i 

que es col·loca a la boca de les bèsties cavallines de transport per a subjectar-les i menar-les. 
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als dits III meses ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, a XXII dies d‟octubre del dit any 

MCCCCX.                                                                                                          ...MDCLXI lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM CCCLXXXXI lliures 

 

F.6v. 

 

Item reebi d‟en Pere ça Vila, mercader, Guillem Sagrera, botiguer, Johan Maçot, cambiador de 

menuts e Martí Querol, mercader, per preu de la imposició del vin a ells venuda per los dits 

honorables Consellers, als dits III meses, çò és, noembre, deembre, janer ab carta presa per lo 

dit Bonanat Gili, notari, a XXII des d‟octubre del dit an [MCCCCX]
393

.               ..IIM LX 

lliures 

 

Item reebi d‟en Francesch Ros, mercader, e d‟en Nicholau Torró e Johan Thomàs, cambiadors 

de menuts, per preu de la imposició de Carns a ells venuda per los dits honorables Consellers, 

als dits III meses [a]b carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies d‟octubre del dit 

any MCCCCX.                                                                                                    ...IIM CCL lliures 

 

Item reebi d‟en Jachme Traginer, mercader, per preu de la imposició de la pellisseria a ell 

venuda per los dits honorables Consellers, als dits III meses, çò és, noembre, deembre e janer, 

segons appar per carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari a XXVII dies del mes d‟octubre del 

dit any MCCCCX.                                                                                                ...CXXXV lliures 

 

Suma de pàgina ... IIIIM CCCCXLV lliures 

 

 

F.7r. 

 

Item reebi d‟en Matheu Forment e Berenguer Codina, mercaders, per preu de la imposició del 

Pes a ells venuda per los dits honorables Consellers, als dits III meses, çò és noembre, deembre 

e janer ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari a XXVII dies del mes d‟octubre del dit any 

MCCCCX.                                                                                                               ...DCCL lliures 

 

Item reebi d‟en Berenguer Ninou, blanquer, Jachme ça Seu e Johan Munt, mercaders, per preu 

de la imposició de les Honors a ells venuda per los dits honorables Consellers, als dits III meses 

ab carta presa per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXIX dies de octubre del dit any MCCCCX. 

                                                                                                                               ...CCCCX lliures 

 

Suma de pàgina ... MCLX 

 

Suma que munten les reebudes fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari dels preus de les 

XIIII imposicions demunt dites venudes als dits tres meses qui comensaren lo primer dia del 

mes de noembre del any MCCCCX e finiren per tot lo derrer dia del mes de janer del any 

MCCCCXI, segons de les dites reebudes appar de la V carta tro a la present inclusive. Octo 

millia nogente viginti due libre barch.                                              ...VIIIM DCCCCXXII lliures 

 

F.7v. 

 

Suma maior que munten les reebudes fetes per lo dit honrat Bernat ça Pila, clavari de la Ciutat, 

dels preus de les XIIII imposicions demunt dites venudes als dits VI meses de que és lo present 

compte qui comensaren lo primer dia del mes d‟agost del any MCCCCX e finiren per tot lo 

[darrer] dia del mes de janer del any MCCCCX seogns de les dites reebudes appar de la primera 

                                                           
393 Anotació posterior. 
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carta del present compte tro a la present carta inclusive per dos afinaments, çò és I en cascuna 

terça. Quindecim millia quingente quadraginta libre barch.                            ...XVM DXL lliures 

 

 

 

F.10r. 

 

Ihesus 

Reebudes de preus procehints de vendes de censals  

morts per mi fetes a raquesta dels Regidors de la taula 

per necessitat d‟aquella dins lo temps de VI meses de 

que és lo present compte, la qual raquesta me fa- 

heren ab carta fermada en poder d‟en Bonanat Gili, 

notari a XXXI dies del mes de maig del any present 

MCCCCX, tro en quantitat de XXX mil lliures. Item a 

VII d‟octubre del dit any, ab altre carta per XXV mil lliures 

Item a XXVI de noembre del dit any ab altre carta per 

XX mil lliures. 

 

 

Primerament reebi de la dona na Eulàlia, muller d‟en Guillem Guilló, quondam asehonador, 

ciutadà de Barchelona, per preu de XX lliures X sous barch. de pensió de censal mort que li veni 

ab carta presa per en Galceran Nicholau, notari, a VII dies del mes d‟agost del any MCCCCX, a 

rahó de XXII mil sous per mil, e són li pagadores cascun any, lo dit VII dia d‟agost, e han 

àpocha de mi feta en poder del dit notari lo dessús dit jorn.                                ...CCCCLI lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Tolosa, prevere benefficiat en la Seu de Barchelona, per preu de XI lliures 

barch. de pensió de censal mort, que li veni ab carta presa per lo dit Galceran Nicholau, notari 

de Barchelona, a XI dies del mes d‟agost del any MCCCCX, a rahó de XXII mil sous pagadors 

a ell cascun any, lo XI dia d‟agost, e fiu lin àpocha en poder del dit notari lo dit dia.    

                                                                                                                               ...CCXLII lliures 

 

Suma de pàgina ... DCXCIII lliures 

 

 

F.10v. 

 

Item reebi d‟en Berenguer Mora, portadorer, per preu de CC sous de censals que li veni ab carta 

per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó, notari de Barchelona, a XIIII dies del mes d‟agost 

del any MCCCCX, a rahó de XXII mil sous per mil pagadors a ell cascun any a X dies del mes 

d‟agost, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XIIII dia d‟agost del any.    

                                                                                                                                 ...CCXX lliures 

 

Item reebi de la dona na Clara, muller d‟en Andreu Perich, quondam pescador, ciutadà de 

Bachelona, de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Arnau Ledó, notari 

de Barchelona, a XVIII dies del mes d‟agost del any present MCCCX, a rahó de XXII mil sous 

per mil pagadors a ella cascun any a XV dies d‟agost e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dessús dit XVIII dia d‟agost del dit any.                                              ...CXXXVII lliures  X sous 

 

Item reebi d‟en Pere ces Corts, prevere benefficiat en l‟altar de sant Climent, en la esgleya de 

madona santa Maria del Pi de Barchelona, per preu de VIII lliures III sous IX diners barch. de 

censal mort que li veni ab carta per mi fermada en oder d‟en Pere Esbert, notari, a XXII dies de 

setembre del any present MCCCCX, a rahó de XXII mil sous per mil pagadors cascun any 

XXIII de setembre e fiu lin àpocha e poder del dit notari, a XXII dies del mes e any dessús dit. 

                                                                                                                  ...CLXXX lliures  II sous 
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Suma de pàgina ...  DXXXVII lliures  XII sous VI diners 

 

F.11r. 

 

Item reebi d‟en Bertran Nicholau, mercader e ciutadà de Barchelona, per preu de CXXXVI 

lliures de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat 

Esplugues, notari, lo primer dia d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous per 

mil pagadors cascun any lo dit primer dia d‟octubre e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dia e any dessús dit.                                                                                      ....IIM DCCXX lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni Lorenç, notari, e d‟en Jachme Oller, pprevere beneficiat en la esgleya 

de sant Just de Barchelona, per preu de CCXVI sous de pensió censals quals veni ab cart per mi 

fermada en poder d‟en Jachme Bages, notari, a III dies d‟octubre dell any present MCCCCX, a 

rahó de XX sous per mil pagadors a cascun d‟ells cascun any lo dessús dit jorn, çò és al dit 

Jachme Oller, comprant-ho com a layca e privada persona, CL sous de pensió per preu de [X]L 

lliures e al dit Anthoni Lorenç, LXVI sous de pensió per preu de LXVI lliures, e així són e fermi 

les ne àpoches en poder del dit notari, lo dia e any dessús dit.                              ...CCXVI lliures 

 

Item reebi d‟en Francesch Mir, ciutadà olim cambrer del senyor Rey, per preu de DCCCC sous 

de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Nadal, notari, 

a III dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX,  rahó de XX mil sous per mil pagadors 

cascun any, a IIII dies d‟octubre, e fiu lin àpocha en poder del dit notari a III dies del mes e any 

dessús dit.                                                                                                              ...DCCCC lliures 

 

Suma de pàgina ... IIIM DCCC XXXVI lliures 

 

 

F.11v. 

 

Item reebi d‟en Pere ça Calm, ciutadà de Barchelona, per preu de DCXXV sous de pensió de 

censal mort, que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Arnau Ledó, notari, a VI dies 

d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ell cascun any lo dessús 

dit jorn, e fiu lin àpocha en poder del dit notari lo dit VIè dia d‟octubre del dit any.    

                                                                                                                              ...DCXXV lliures 

 

Item reebi d‟en Berenguer Oliver, candeler de cera, per preu de CCCC sous de pensió de censal 

mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Nadal, notari, a VI dies d‟octubre 

del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ell cascun any lo dit VIè dia 

d‟octubre, e fi lin àpocha en poder del dit notari lo dia e any dessús dit. 

                                                                                                                                 ...CCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Bernat Lobet, ciutadà de Barchelona, per preu de CCL sous de pensió de censal 

mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Gabriel Canyelles, notari a IX dies 

d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ell cascun , a X dies del 

dit mes, e fi lin àpocha en poder del dit notari, lo dit IX dia d‟octubre del any dessús dit. 

                                                                                                                                    ...CCL lliures 

 

Suma de pàgina ... MCCLXXV lliures 

 

 

F.12r. 

 

Item reebi de la dona na Violant, muller qui fo d‟en Pere de Puigvert, quondam cambiador, per 

preu de XXXII lliures X sous de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en 
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poder d‟en Gabriel Canyelles, notari, a X dies d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de 

XX mil sous pagadors a ella cascun any, lo dit X dia d‟octubre e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari, lo dia e any dessús dit.                                                                                     ...DCL lliures 

 

Item reebi de micer Pere des Coll, juriste e ciutadà de Barchelona, per preu de D sous de pensió 

de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Johan Franch, notari a X dies 

d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ell cascun any, lo dit X 

dia d‟octubre e fi lin àpocha en poder del dit notari lo dia e any dessús dit.                   ...D lliures 

 

Item reebi de la dona na Margarida, muller qui fo d‟en Jachme Pastor, quondam, per preu de M 

sous de pensió de censal mort que li veni a carta per mi fermada en poder d‟en Johan Franch, 

notari a X dies d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ella 

cascun any, lo dit X dia d‟octubre, e fin lin àpocha en poder del dit notari lo dia e any dessús dit. 

                                                                                                                                         ...M lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM CL lliures 

 

 

F.12v. 

 

Item reebi de mossen Johan de Muntbuy, cavaller, e per ell d‟en Pere Pelliser, notari, per preu 

de DCC sous de pensió de censals, que li veni ab carta per mi fermada en poder del dit Pere 

Pelliser, notari, a X dies d‟octubre del any MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ell 

cascun any, a XI del dit mes d‟octubre e fin lin àpocha en poder del dit notari lo dit XI dia 

d‟octubre del dit any.                                                                                                  ...DCC lliures 

 

 

Item reebi de la dona na Constança, muller d‟en Guillem Sunyer, quondam, e per ella d‟en 

Thomàs Girgós, per preu de CL sous de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi 

fermada en poder d‟en Pere Capo, notari, a XI dies d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó 

de XX mil sous pagadors a ella cascun any, lo dit XI dia d‟octubre, e fin lin àpocha en poder del 

dit notari lo dit jorn.                                                                                                       ...CL lliures 

 

Item reebi de la dona na Valençó, muller d‟en Jachme Cirer, quondam cofrer e per ella d‟en 

Pere Ballell, broquarer, per preu de CXL sous de pensió de censal mort, que li veni ab carta per 

mi fermada en poder d‟en Gabriel des Plà, notari a XIIII dies d‟octubre del any present 

MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ella cascun any a XV del dit mes, e fin lin àpocha 

en poder del dit notari lo dit XIIII dia d‟octubre del any dessús dit.   .                       ...CXL llures 

 

Suma de pàgina ... DCCCCXX lliures 

 

F.13r. 

 

Item reebi d‟en Bernat Ferrer, mercader, tudor d‟en Bernat e Pere Johan, fills d‟en Pere Ferrer 

quondam, per preu de II mil sous de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada a 

XVI dies d‟octubre del any present MCCCCX en poder d‟en Johan de Font Cuberta , notari a 

rahó de XX mil sous pagadors a ell com a tudor dessús dit a XV del dit mes d‟octubre, e fin lin 

àpocha en poder del dit notari lo dit jorn, çò és a XVI del dit mes.      IIM lliures 

 

Item reebi de frare Barthomeu Vidal e frare Francesch Leupart del ordre de madona santa Maria 

del Carme de Barchelona, per preu de LXVIII sous VI diners barch. de pensió de censal mort 

que li veni al Covent del dit ordre, e CXLII sous de pensió censals que veni a la obra del 

monastir del dit ordre ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó, notari, a XXII des 

d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors al dit covent e obra a XV 

d‟octubre e fin lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XXII dia del mes e any dessús dit.    
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                                                                                                                       ...CCX lliures  X sous 

 

Item reebi d‟en Nicholau Oromir, prevere de la vila de Caules, e per ell d‟en Francesch Costa, 

argenter, per preu de DX sous de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en 

poder d‟en Berenguer Alamany, notari, a XVI del mes d‟octubre del any present MCCCCX, a 

rahó de XX mil sous per mil pagadors a ell cascun any a XVII del dit mes, e fin lin àpocha en 

poder del dit notari, lo dit XVI dia d‟octubre.                                                              ...DX lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM DCCXX lliures X sous 

 

F.13v. 

 

Item reebi d‟en Garcia de la Raga, batxeller en decrets, ciutadà de Barchelona, per preu de 

CCCII sous VI diners de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Thomàs 

de Bellmunt, notari, a XX dies de deembre del any MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors 

a ell cascun any lo XX dia de octubre, e fin lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn. 

                                 ...CCCII lliures  X sous 

 

Item reebi d‟en Berenguer Aroles e d‟en Ponç Ferrer, per preu de CCCL sous de pensió censals 

que veni als dessús dit [Ponç Ferrer] e a·n Perico Ferrer e a·n Johan Ferrer, fills d‟en Ponç 

Ferrer quondam de la parròquia de sant Pere de Premià, ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Barthomeu Guamir, notari, a XXIIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XX 

mil sous pagadors a ells cascuns any a XXV del dit mes d‟octubre, e fin lin àpocha en poder del 

dit notari, lo dit XXIIII dia d‟octubre del any dessús dit..                     ...CCCL lliures 

 

 

Item reebi d‟en Bernat de Vilarovir, per preu de DXX sous de pensió de censal mort, que li veni 

a mossen Ferrer des Pujol, canonge e al dit Bernat de Vilarovir, prevere, marmessors del 

testament de mossen Guillem Vallès quondam canonge de Barchelona, ab carta per mi fermada 

en poder d‟en Gabriel Canyelles, notari, a XXIIII dies d‟octubre l‟any MCCCCX, a rahó de XX 

mil sous pagadors a ells cascun any, a XXV dies del mes dessús ditt. E fin lin àpocha en poder 

del dit notari lo dit XXIIII dia d‟octubre del dit any.              ...DXX  lliures 

  

Suma de pàgina ... MCLXXII lliures   X sous 

 

F.14r. 

 

Item reebi d‟en Jachme de Viladecans, perayer e ciutadà de Barchelona, per preu de DL sous de 

censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Sanç, notari, a XXV dies 

d‟octubre del any MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors a ell cascun any a XX del dit mes 

d‟octubre, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.              ...DL lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Torrent e Anthoni Salvador, ciutadans de Barchelona, per preu de M sous 

de censal mort, que veni a ells així com a tudors de na Sereneta, filla hereva universal d‟en 

Guillem Nicholau Oliver, quodam valer e ciutadà de la dita Ciutat, ab carta presa per en Bernat 

Tintorer notari, a XXXI d‟octubre del any present MCCCCX, a rahó de XVIII mil sous 

pagadors a ells cascun any en lo dit terme, e fin los ne àpocha del dit notari, lo dessús dit any. 

                                  ...DCCCC lliures 

 

Item reebi de la dona na Clara, muller d‟en Bernat ça Torra, quodam donzell, per DCLV sous 

VI diners malla de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni 

Lorenç, notari, a V dies de noembre del any present MCCCCX, pagadors a ella cascun any lo 

primer dia del mes de noembre, a rahó de XVIII mil sous, e fin lin àpocha en poder de dit notari 

lo dit  dia de noembre del dit any.                                 ....DLXXXX lliures 
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Suma de pàgina ... IIM XL lliures 

 

F.14v. 

 

Item reebi d‟en Pere de Niubó, mercader, per preu de DCXVI sous VIII diners de pensió censals 

que veni a na Angelina, pubilla filla d‟en Francesch de Niubó, quondam mercader e a la dona na 

Sibília, muller del dit Francesch de Niubó, així com a tudors de la dita Angelina ab carta presa 

per n‟Anthoni Brocard, notari, a IIII dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de 

XVIII mil sous pagadors cascun any lo primer dia de noembre e fins los ne àpocha en poder del 

dit notari, lo dit quart dia de noembre.                  ...DC lliures 

 

Item reebi del dit Pere de Niubó, per preu de DCLXVI sous VIII diners de pensió censals que 

veni a na Johaneta, pubilla filla del dit Francesch de Niubó quondam, e a la dona na Sibília, 

mara e tudriu sua ab carta presa per lo dit Anthoni Brocard, notari, a IIII dies de noembre del dit 

any, a rahó de XVIII mil sous pagadors cascun any lo primer dia de noembre, e fin los ne 

àpocha en poder del dit notari, lo dit quart dia de noembre.                ...DC lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni Salvador, mercader, per preu de CCCXXX sous de pensió de censal 

mort que veni a·n Pere Codina mariner e Barthomeu Esbert, mercader, comprats a ops d‟en 

Johanet pubill e fill e hereu d‟en Francesch Codina quondam barquer, ab carta presa per en 

Lorenç Aragay, notari a V dies de noembre del dit any a rahó de XVIII mil sous pagaros cascun 

any lo primer dia del dit mes, e fin los ne àpocha lo dit V dia de noembre del dit any MCCCCX. 

                                            ...CCXCVII lliures 

 

Suma de pàgina  ... MCCCCXCVII 

 

F.15r. 

 

Item reebi d‟en Bernat Boyons, prevere, per preu de CCCLXXI sous VIII diners de pensió 

censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Lorenç, notari, a V dies de 

noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVIII mil sous pagadors cascun any a IIII dies 

de noembre e fin lin àpocha del dit notari, lo dit V dia de noembre.               

                                                  ...CCCXXXIIII lliures  X sous 

 

Item reebi d‟en Thomàs Ferran, prevere, per preu de CC sous de pensió de censal mort que li 

veni ab carta per mi fermada en poder del dit Anthoni Lorenç, notari, a V dies del mes de 

noembre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, 

e fin lin àpocha en poder del dit ntoari lo dessús dit jorn.                                            ...CC lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Ferrer, mercader e ciutadà de Barchelona, per preu de D sous censals que li 

veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Sanç, notari, a VIII dies de noembre del any 

present MCCCCX, a rahó de XVIII sous per mil pagadors cascun any en lo dit terme, e fin lin 

àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                                                 ...CCCCL lliures 

 

Suma de pàgina ... DCCCCLXXXIIII lliures  X sous 

 

F.15v. 

 

Item reebi d‟en Ramón Deguà, barber, e Francesch Ledó, tayer
394

, per preu de CXCII sous I 

diner de pensió de censals que veni a la dona na Johaneta, muller d‟en Francesch Tarragua, 

quondam fuster, com a usufructuària e als dits Ramón Deguà e Francesch Ledó, com a tudors 

d‟en Perico, pubill fill del dit Francesch Tarragua, com a propietari ab carta per mi fermada en 

poder d‟en Lorenç Aragay, notari, a X dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de 

                                                           
394 Tayer: que elabora teies. 
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XVIII mil sous pagadors cascun any a VI de noembre, e fiu lin àpocha en poder del dit notari lo 

dit X dia de noembre.                                          ....CLXXII lliures  XVII sous  IX diners 

 

Item reebi d‟en Anthoni des Pla, mercader, per preu de DC sous de pensió censals que li veni ab 

carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Nadal, notari, a VIII dies de noembre del any present 

MCCCCX, a rahó de XVIII mil sous, pagadors cascun any a IX dies de noembre, e fiu lin 

àpocha en poder del dit notari, lo dit VIII dia de noembre.               ...DXXXX lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Bovet, ortolà, per preu de DCCXXII sous II diners malla de pensió censals 

que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Estapera, notari a X dies de noembre 

del any present MCCCCX, a rahó de XVIII mil sous pagadors cascun any a XI dies del dit mes, 

e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit X dia del dit mes de noembre.            ...DCL lliures 

 

Suma de pàgina ... MCCCLXII lliures  XVII sous IX diners 

 

 

 

F.16r. 

 

Item reebi d‟en Johan Fiveller, ciutadà de Barchelona, per preu de II mil sous de pensió censals 

que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Esplugues, notari, a X dies de noembre 

del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous, pagadors cascun any a XI del dit mes e fiu 

lin àpocha en poder del dit notari, a X dies del dessús dit mes de noembre.           ...MDC lliures 

 

 

Item reebi d‟en Anthoni Vidal, per preu de DCXI sous I diner de pensió de censal mort que veni 

a la dona na Isabel, muller de micer Huc des Bach, quondam tudriu testamentària de na Isabel e 

d‟en Huguet, pubills fills seus e del dit micer Huc ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Thomàs de Bellmunt, notari, a X dies del mes de noembre del any present MCCCCX, a rahó de 

XVIII mil sous per mil, pagadors cascun any a XI dies del dit mes e fiu lin àpocha en poder del 

dit notari, lo dit X dia de noembre.                                ...DL lliures 

 

Item reebi de micer Bernat de Gualbes, doctor en cascun dret e ciutadà de Barchelona per preu 

de M sous de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada a XII dies de noembre 

del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous per mil pagadors a ell cascun any lo XII dia 

del dit mes de noembre e fiu lin àpocha en poder d‟en Anthoni Ledó, notari, lo dit XII dia del 

dit mes de noembre del any dessús dit.             ...DCCC lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM DCCCCL lliures 

 

F.16v. 

 

Item reebi d‟en Berenguer Andreu, mercader e ciutadà de Barchelona, per preu de CCCCXL 

sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó, notari, a 

XII dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en 

lo dit mes e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.                      ...CCLII lliures   

 

Item reebi de la dona na Clara, muller qui fo de mossen Guillem d‟Argentona quodam cavaller 

per preu de CCCLXXV sous de pensió censals, que li veni ab carta per mi fermada en poder 

d‟en Anthoni Ledó, notari, a XII dies de noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous pagadors 

cascun any a XIII de noembre, e fiu lin àpocha e poder del dit notari, lo dit XIII dia del dit mes. 

                             ...CCC lliures 

 

Item reebi de frare Nicholau Munar del ordre de la Mercè per preu de CCCXC sous de pensió 

censals que veni al prior e convent del dit ordre ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere 
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Granyana, notari, a XIII dies de noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun 

any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.               ...CCCXII lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Sellent, mercader, per preu de MCC sous de pensió censals que li veni ab 

carta presa per en Bernat Tintorer, notari, a XIII dies de noembre del dit any, a rahó de XVI mil 

sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn. 

                                            ...DCCCCLX lliures 

 

Suma de pàgina  ... MDCCCCXXIIII lliures 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.17r. 

 

Item reebi d‟en Pere Girgós, mercader, per preu de MCCC sous de pensió censals que li veni ab 

carta presa per en Julià des Roure, notari, a XIII dies de noembre del any present MCCCCX a 

rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a XIIII dies de noembre e fiu lin àpocha en poder del 

dit notari, lo dit XIIII dia del mes dessús dit.                   ...MXXXX lliures 

 

Item reebi d‟en Francesch d‟Alçamora, per preu de M sous de pensió de censal mort que veni al 

noble mossen Ponç de Perellós, absent, e a micer Guiller Ros, així com a present ab carta presa 

per en Francesch Fuster, notari, a XIII dies del mes de noembre del any present, a rahó de XVI 

mil sous pagadors cascun any a XIIII del mes e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XIII 

dia del dit mes de noembre.                                               ...DCCC lliures 

 

Item reebi d‟en micer Guillem Ros, licenciat en leys, per preu de D sous de pensió censals, que 

li veni ab carta presa per n‟Arnau Ledó, notari a XIII dies de noembre del any present, a rahó de 

XVI mil sous pagadors cascun any a XIIII del dit mes, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dit XIII dia de noembre.                                     ....CCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Barthomeu Bou, Genís Almugàver e Francesch de la Via, per preu de DC sous 

de pensió de censals mort quals veni com a tudors d‟en Bernat Pere e Francesch Ferrer, fills 

d‟en Guillem Ferrer quondam mercader, ab carta presa per mi Lorenç Aragay, notari, a XV dies 

del mes de noembre del any present, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a XIIII del dit 

mes, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XV dia de noembre.     ...CCCCLXXX lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM DCCXX lliures 

 

F.17v. 

 

Item reebi d‟en Jachme Riera, procurador de la dona na Francescha, muller d‟en Jachme Oliver 

quondam mercader de la Vila de sant Feliu de Guixols per preu de CCL sous de pensió de 

censals que veni a la dita dona ab carta epr mi fermada a XIII de noembre del any present 

MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a XIIII del dit mes e fermi lin àpocha 

en poder d‟en Pere des Puig, notari, lo dit XIII dia de neombre del dit any.          ...CC lliures 

 

Item reebi de la dona na Sibília, muller d‟en Bernat Serra quondam laurador, per preu de CXXII 

sous II diners malla de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Francesch Manresa, notari, a XV sous del mes de noembre del dit any, a rahó de XVIII mil sous 
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pagadors cascun any a XIIII dies del dit mes e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XV 

dia de noembre.                          ...CX lliures 

 

Item reebi d‟en Francesch Pich, prevere, per preu de CCLXXX sous de pensió censals que li 

veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Lorenç Aragay, notari, a XV de noembre del any 

dessús dit, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a XIIII del dit mes e fiu lin àpocha en 

poder del dit notari, lo dit XV dia de noembre.                             ....CCXXIIII lliures 

 

Item reebi d‟en Pere de Viladomar, especier, per preu de DCCCXX sous de pensió censals que 

li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere Pellisser, notari, a XIIII des de noembre del 

dit any, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder 

del dit notari lo dit jorn.                                       ...DCLVI lliures 

 

Suma de pàgina  ... MCXC 

 

 

 

 

F.18r. 

 

Item reebi d‟en Johan de Puig, prevere, per preu de CCLXXXI sous III diners de pensió censals 

que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere Pelliçer , notari, a XIIII dies de noembre 

del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin 

àpocha en poder del dit notari, lo dit dessús dit jorn.                           ...CCXXV lliures 

 

Item reebi d‟en Thomàs Gerona, ciutadà, per preu de CCLXXV sous de pensió censals que li 

veni ab carta per mi fermada a XIIII dies de noembre del any dessús dit MCCCCX en poder 

d‟en Anthoni Ledó, notari, a rahó de XVI mil sous, pagadors cascun any en lo dit terme e fiu li 

àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit.                         ...CCXX lliures 

 

Item reebi d‟en Bernat de Bell-Loch, mercader, per preu de D sous de pensió censals que li veni 

ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó, notari a XIIII dies de noembre del any 

dessús dit, a rahó de XVI mil sous pagadors a ell cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en 

poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                                        ....CCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Ferrer, mercader, per preu de D sous de pensió censals que li veni que li 

veni ab carta per mi fermada a XIIII dies del mes de noembre del dit any en poder d‟en March 

Johan, notari, pagadors cascun any en lo dit terme, a rahó de XVI mil sous, e fiu lin àpocha en 

poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                             ...CCCC lliures 

 

Suma de pàgina  ... MCCXLV lliures 

 

F.18v. 

 

Item reebi d‟en Ramón ça Trilla, mercader, per preu de D sous de pensió censals que li veni ab 

carta per mi fermada a XIIII dies del mes de noembre del any present MCCCCX, en poder d‟en 

Bernat Nadal, notari, pagadors cascun any en lo dit terme, a rahó de XVI sous e fiu lin apocha 

ne poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                  ...CCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni Rubió, mercader, per preu de CCCLVII sous VI diners de pensió 

censals que veni als marmessors d‟en Thomàs de Loberola quondam botiguer de Leyda, 

comprants a ops del Convent de Preycadors de Leyda, ab carta per mi fermada en poder d‟en 

March Johan, notari, a XV dies de noembre del dit any, a rahó de XX mil sous per mil, e fiu 

pagadors cascun any en lo dit terme e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn. 

                           ...CCCLVII lliures X sous 
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Item reebi del dit Anthoni de Rubio, mercader, per preu de M sous de pensió censals que li veni 

així com a tudor testaentari del fill d‟en Jachme Sola quondam draper de Leyda, ab carta presa 

per en March Johan, notari, a XV dies de noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous, pagadors 

cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn. 

                                  ...DCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Gabriel Masqueró, notari, per preu de DC sous de pensió censals que veni a·n 

Bernat Torner, mercader, ab carta per mi fermada a XV de noembre del dit any en poder del dit 

Gabriel Masqueró, a rahó de XVI mil sous, pagadors cascun any en lo dit terme e fiu lin àpocha 

en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.            ...CCCCLXXX lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM XXXVII lliures  X sous 

 

 

 

 

 

F.19r. 

 

Item reebi d‟en Pere Vilar, prevere, per CCCXCI sous I diner malla de pensió de censal mort 

que li veni ab carta per mi fermanda a XV dies del mes de noembre del any present MCCCCX, 

en poder d‟en Anthoni Estapera, notari, pagadors cascun any en lo dit terme, a rahó de XVI mil 

sous e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.      

                                                    ...CCCXII lliures XVIII sous VI diners 

 

Item reebi de la dona na Gemoneta, muller d‟en Berenguer Beta quondam paher per preu de 

XCL sous de pensió de censals que li veni ab carta presa per en Pere Bruguera, notari, a XV 

dies de noembre del dit any, pagadors cascun any a XVI del dit mes, a rahó de XVIII mil sous e 

fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XV dia de noembre.               ...CXXVI lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Rossell, especier, per preu de D sous de pensió censals que li veni com 

aparen e li definiren administrador d‟en Perico, fill seu, hereu d‟en Pere Domenech, quondam 

maestre de draps de senyals ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere Thomàs, notari, a XV 

dies de noembre del dit any, pagadors cascun any en lo dit terme a rahó de XVI mil sous e diu 

lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                        ..CCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Genís Almugàver, Barthomeu Bou e Francesch de la Via, tudors d‟en Bernat 

Pere e Francesch Ferrer, fills e hereus d‟en Francesch quodam mercader, per preu de CCCC 

sous de pensió censals qu los veí ab carta per mi fermada en poder d‟en Francesch de Cases 

Noves, notari, a XVII dies de noembre del dit any, a rahó de XVI sous pagadors cascun any en 

lo dit terme, e fiu lin àpocha lo dessús dit jorn en poder del dit notari.                ...CCCXX lliures 

 

Suma de pàgina ... MCLVIII lliures  XVIII sous  VI diners 

 

F.19v. 

 

Item reebi de la dona a Beatriu, muller d‟en Bernat Ferrer, mercader, per preu de II mil sous de 

pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Sanç, notari, a XVII 

dies del mes de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun 

any a XVI del dit mes e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XVII dia de noembre. 

                                              ...MDC  lliures 

 

Item reebi de la dona na Isabel, muller d‟en Pere de Ciges, per preu de CLXV sous III diners de 

pensió de censals mort, que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Lorenç Aragay, notari, 
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a XIX dies de noembre del dit any pagadors cascun any a XVIII del dit mes a rahó de XVI mil 

sous, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit XIX jorn de noembre.  

                                   ...CXXXII lliures  III sous  II diners 

 

Item reebi de la dona na Margarida, muller d‟en Jachme de Gualbes quondam, per preu de 

CCLXXX sous de pensió censals que veni a·n Pere Ribalta, mercader, tudor testamentari d‟en 

Johanet, pubill, fill e hereu del dit Jachme de Gualbes quondam e a ella així com a tinent e 

possehint los béns del dit marit seu ab carta presa per n‟Arnau Ledó, notari, a XVII des de 

noembre del dit any, pagadors cascun any a XVIII del dit mes a raó de XVI mil sous e fiu lin 

àpocha en poder del dit notari, lo dit XVII dia de noembre.           ...CCXXIIII lliures 

 

Item reebi d‟en Francesch Novella, mercader, per preu de D sous de pensió censals que li veni 

ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Sans, notari, a XVII dies de noembre del dit any, 

pagadors cascun any a XVIII del dit mes a rahó de XVI mil sous, e fiu lin àpocha en pdoer del 

dit notari, lo dit XVI dia de noembre.                    ...CCCC lliures 

 

Suma de pàgina ... IIM CCCLVI lliures IIII sous  II diners 

 

F.20r. 

 

Item reebi d‟en Pere Comdals de la Vila de Sabadell, per preu de CC sous de pensió censals que 

li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Barthomeu Guamir, notari, a XVIII dies de 

noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit 

terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.      ....CLX lliures 

 

Item reebi d‟en Estheve Poal, al Rosselló, de la parròquia de Sant Martí de Teyà, per preu de 

CLXXXIII sous IIII diners de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Anthoni Ledó, notari, a XVIII dies de noembre del dit any a rahó de XVIII mil sous, pagadors 

cascun any a XVIII del dit mes, e fiu lin àpocha en poder del dit notari lo dit XVII dia de 

noembre.                                        ...CLXV lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Còdols del loch de Sant Lorenç de Merunys, per preu de CCL sous de 

pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere Pellisser , notari, a XIX de 

noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous, pagadors cascun any a XX del dit mes e fiu lin en 

poder del dit notari, àpocha lo dit XIX jorn de noembre.            ...CC lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni Oliver, notari, per preu de CLXXX sous de pensió censals que li veni 

ab carta per mi fermada en poder d‟en Johan ça Plana, notari, a XX de noembre del dit any a 

rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a XIX del dit mes e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari lo dit XX jorn de noembre.                          ...CXXXXIIII lliures 

 

Suma de pàgina ... DCLXVIIII lliures 

 

F.20v. 

 

Item reebi d‟en Anthoni López, porter del senyor Rey, per preu de CCCLXXV sous de pensió 

censals que veni a la dona na Elicsén, muller sua ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Barthomeu Vidal, notari, a XIX dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVIII 

mil sous pagadors cascun any a XXI del dit mes e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit 

XIX jorn de noembre.                                      ....CCCXXXVII lliures  X sous 

 

Item reebi d‟en Miquel Franch, mercader, per preu de CCL sous de pensió censals que li veni ab 

carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Nadal a XX dies de noembre del dit any, a rahó de 

XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dessús dit jorn.                                          ...CC lliures 



114 

 

Item reebi d‟en Barthomeu Marqués, per preu de CCLXXX sous de pensió censals que veni a la 

dona na Eulàlia, muller sua ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Nadal, notari, a XX 

dies del mes de noembre del dit any pagadors en semblant terme, a rahó de XVI mil sous e fiu 

lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.               ...CCXXIIII lliures 

 

Item reebi d‟en Francesch de Casasaga, mercader, per preu de M sous de pensió censals que 

veni a la dona na Valençó, muller d‟en Jachme Gibert, quodam mercader, ab carta per mi 

fermada en poder del dit Bernat Nadal, notari, a XX dies de noembre del dit any a rahó de XVI 

mil sous pagadors cascun any en lo dit terme e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús 

dit jorn.                              ....DCCC lliures 

     

Suma de pàgina  ... MDLXI  lliures X sous 

 

 

 

 

 

F.21r. 

 

Item reebi Barthomeu Marqués, per preu de CCLX sous de pensió que veni a la dona na 

Anthònia, muller d‟en Ferrer Rossell quondam mercader, ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Bernat Nadal, notari a XX dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous 

pagadors cascu any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús jorn. 

                                         ...CCVIII lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Atzalier, clergue benefficiat en lo monastir de Ripoll, per preu de CCXXX 

sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada a XXII dies de noembre del dit any 

cascun any a XXI al dit mes, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús jorn. 

                                    ...CLXXXIIII lliures 

 

Item reebi d‟en Guerau Coll, patró de barcha de la vila de Ciges per preu de CCL sous de pensió 

de censal mort que li veni ab carta per  mi fermada en poder d‟en Bernat Sanç, notari, a XXI del 

mes de noembre del any dessús dit, a rahó de XVI mil sous pagadors cascuns any en lo dit 

terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.                     ...CC lliures 

 

Item reebi d‟en Johan de Revat, convers, per preu de CCCXII sous VI diners de pensió censals 

que li veni ab carta per mi fermada a XXI sous, mes e any dessús dit en poder d‟en Lorenç 

Aragay, notari, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en 

poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                                      ...CCL lliures 

 

Suma de pàgina ... DCCCXLII lliures 

 

F.21v. 

 

Item reebi d‟en Guillem Oliver, nebot d‟en Ramón Oliver, per preu de CCCCXL sous de pensió 

censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Johan de Fontcuberta, notari, a XXII 

dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo 

dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                ...CCCLII lliures 

 

Item reebi d‟en Romeu des Feu, argenter, e d‟en Anthoni Rourich, especier, per preu de CCCC 

sous de pensió censals quels veni com a tudors d‟en Johanet ça Coma, pubill, fill e hereu d‟en 

Johan ça Coma quondam mercader, ab carta per mi fermada en poder d‟en Jachme Bages, 

notari, a XXII dies de noembre del any dessús dit, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any 

en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del notari, lo dit jorn.               ...CCCXX lliures 
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Item reebi d‟en Pere Andreu, notari, per preu de DCLXXXVII sous VI diners de pensió censals 

que veni a na Angelina, donzella, filla d‟en Bernat Serra quondam Batle general de Cathalunya, 

ab carta per mi fermada en poder del dit Pere Andreu, a XXII dies de noembre del dit any, a 

rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari, lo dit jorn.                                                   ....DL lliures 

 

Item reebi d‟en Johan Martí [Martí]
395

, flaquer, per preu de CCCLXXV sous de pensió de censal 

mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Barthomeu Vidal, notari, a XXII dies de 

noembre del dit any pagadors cascun any en lo dit terme e fiu lin àpocha en poder del dit notari, 

lo dit jorn.                                             ....CCC lliures 

 

Suma de pàgina ... MDXXII lliures 

 

 

 

 

F.22r. 

 

Item reebi d‟en Pere Ballaster, ciutadà de Barchelona, per preu de DL sous de pensió censals 

que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó, notari, a XXII dies de noembre 

del any MCCCCX a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha 

en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.       ....CCCCLIII lliures   XV sous 

 

Item reebi de la dona na Sibília, muller d‟en Francesch ça Sala alias Leonich, per preu de CCC 

sous pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en pdoer d‟en Galceron Nicholau, notari, 

a XXII dies de noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit 

terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.           ....CLX lliures 

 

Item reebi de mossen Francesch de Vilanova, cavaller, per preu de DL sous de pensió censals 

que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Francesch Fuster, notari, a XXII dies de 

noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a XXIII del dit any mes e fiu 

lin àpocha en poder dit notari, lo dit XXII dies del dit mes de noembre.    ...CCCCXXXX lliures 

 

Item reebi de la dona na Costança, muller d‟en Francesch Formós, quondam notari, per preu de 

CCCLXXV sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Berenguer 

Padrosell, notari, a XXIIII dies del mes de noembre del dit any, a rahó de XVI mil sous 

pagadors cascun any a XXIII dies del dit mes, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit 

XXIIII dia de noembre.               ...CCC lliures 

  

Suma de pàgina ... MCCCLIII lliures XV sous 

 

 

F.22v. 

 

Item reebi d‟en Pere Torrent, ciutadà de Barchelona, per preu de CCCC sous de censal mort que 

veni a la dona na Blancha, muller d‟en Bernat de Planella, donzell, ab carta per mi fermada en 

poder d‟en Anthoni Estapa, notari, a XXIIII dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó 

de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dessús dit jorn.                                     ....CCCXX lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Bleda, prevere, per preu de CCCXXVI sous X diners de pensió censals que 

veni a la religiosa sor Costança des Cortey, abbadessa del monestir de sant Anthoni del ordre de 

                                                           
395 Tatxat. 
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santa Clara de Barchelona e la convent ab carta per mi fermada en poder d‟en Johan de 

Fontcuberta, notari, a rahó de XXX mil sous per mil pagadors cascun any a XXIIII dies de 

noembre e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.      

                                                  ...CCCCLXXXX lliures VI sous 

 

Item reebi d‟en Galceran de sant Julià, prevere de la ciutat de Vich, per preu de DXXXIIII sous 

II diners de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Lorenç, 

notari, a XXVII dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XXV mil sous per 

milenar, pagadors a ell cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dessús dit jorn.                           ...DCLXVII lliures  XIIII sous 

 

Suma de pàgina ... MCCCCLXXVIII lliures 

 

 

 

 

 

 

 

F.23r. 

 

Item reebi d‟en Francesch de Bauçells, prevere, per preu de CXCII sous VI diners de pensió 

censals morts que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Lorenç, notari, a 

XXVII dies de noembre del any present MCCCCX, a rahó de XX mil sous pagadors cascun any 

en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.     

         ...CXCII lliures X sous 

 

Iteem reebi d‟en Bertran Nicholau, mercader, per preu de DC sous de pensió de censal mort que 

li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Bernat Esplugues, notari, a X dies de deembre del 

any MCCCCX, a rahó de XVI mil sous per mil pagadors cascun any, lo primer dia de deembre 

e fiu lin àpocha en poder del dit notari lo dit X dia del dit mes.     

                                                                   ...CCCCLXXX lliiures 

 

Item reebi d‟en Pere de Casasaga, mercader, per preu de DC sous de pensió de censal mort, que 

li veni ab carta per mi fermada lo primer dia del mes de deembre del any MCCCCX, a rahó de 

XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin poder d‟en Johan Nadal, notari, lo 

dit primer dia de deembre del any dessús dit.         ...CCCCLXXX lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Ferrer, mercader, per preu de M sous de pensió de censal mort que li veni 

ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Brocard, notari, lo primer dia de deembre del 

any MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en semblant terme, e fiu lin àpocha 

en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                                 ...DCCC lliures 

 

Suma de pàgina ... MDCCCCLII lliures X sous 

 

F.23v. 

 

Item reebi d‟en Johan ça Pila, per preu de CCCCXII sous VI diners de pensió de censal mort 

que veni a la dona na Margarida, muller d‟en Miquel de Poses, donzell, ab carta presa per en 

Barthomeu Ripoll, notari, primer
396

 dia del mes de deembre del any present MCCCCX, a rahó 

de XVI mil sous per mil pagadors cascun any en lo dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari, lo dessús dit jorn.                                      ....CCCXXX lliures 

 

                                                           
396 Hi manca l‟article “lo”. 
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Item reebi d‟en Pere Molins, convers, per preu de CC sous de pensió de censal mort que veni a 

la dona na Isabel, muller d‟en Gabriel Ocelló quondam, ab carta presa per en Lorenç Aragay 

notari, a II dies de deembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun 

any a III dies de deembre e fiu lin àpocha en poder del dit notari, a II del dit mes.  ...CLX lliures 

 

Item reebi d‟en Bernat Ciutadiya, donzell, per preu de CCCXXXVII sous VI diners de censals 

mort que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Gabriel Terraça, notari, a III dies de 

deembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo dit 

terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                       ....CCLXX lliures 

 

Item reebi de na Johana xiptana de casa de la Reyna de Xipra, per preu de CCXL sous de pensió 

de censal mort que li veni ab carta, per mi fermada en poder d‟en Bernat Nadal, notari, a IIII 

dies de deembre del any present MCCCCX, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en lo 

dit terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.        ...CLXXXXII lliures 

 

Suma de pàgina ... DCCCCLII lliures 

 

 

 

F.24r. 

 

Item reebi d‟en Bernat Mayosa, prevere, per preu de CCCXLIII sous IX diners de pensió de 

censal mort que veni a·n Anthoni Mayosa, ab carta presa per en Bernat Barthomeu, notari, a IIII 

dies de deembre del any present MCCCCX a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en 

semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit dia de deembre del dit any. 

                                 ...CCLXXV lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Sala, prevere benefficiat en la esgleya de Santa Maria de la Mar de 

Barchelona, per preu de CCXXX sous de pensió censals que veni a ell com a layca e privada 

persona ab carta presa per n‟Anthoni Lorenç, notari, a V dies del mes de deembre del any 

MCCCCX, pagadors en lo dit terme a rahó de XVI mil sous per mil e fiu lin àpocha en poder 

del dit notari, lo dit jorn.                                    ...CLXXVI lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Aguilar, prevere benefficiat en la esgleya de Santa Maria de Solsona, per 

preu de CCC sous de censal mort que li ven com a layca e privada persona ab carta presa per en 

Bernat Nadal, notari, a V dies de deembre del any MCCCCX, pagdors cascun any en semblant 

terme, a rahó de XX mil sous per mi e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.    

                              ...CCC lliures 

 

Item reebi del dit Pere Aguilar, per preu de CCCC sous de pensió censals que veni a·n Pere ça 

Trilla, canonge, e a·n Berenguer de Sant Martí, prevere benefficiat de la dita esgleya de 

Solsona, així com administradors dels universaris e de les cotidianes de la dita esgleya, absents 

e per ells al dit Pere Aguilar, així com procurador lur ab cara presa per lo dit Bernat Naldal, 

notari, a V de deembre del dit any a rahó de XX mil sous pagadors cascun any en semblant 

terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.            ...CCCC lliures 

 

Suma de pàgina ... MCXLI lliures 

 

 

F.24v. 

 

Item reebi d‟en Guillem Mirambell, perayre, e d‟en Anthoni ces Illes, notari, tudors assignats 

per lo veguer de la persona e béns d‟en Guillem ces Illes, perayre, fora de seny, per preu de 

CLX sous de pensió censals que·ls veni com a tudors dessús dits a rahó de XVI mil sous, 

CXXVIII lliures. Item a la dona na Àgnes, muller d‟en Pere Dusay, quondam, per preu de 
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CLXXXVII sous VI diners de pensió censals que veni a·n Perico Romeu, ciutadà al dit for, CL 

lliures, pagadors cascun any a VI dies de deembre, e així són e fer mils la dita venda e àpocha 

en poder d‟en Anthoni Ledó, notari, a IX dies de deembre de any MCCCX.       

             ...CCLXXVIII lliures 

 

Item reebi d‟en Johan ça Tria, alias Marquet, per preu de CLVII sous de pensió censals que veni 

a la dona na Alionor , muller d‟en Berenguer ça Tria, Marquet, com a usufructuària e a·n Bernat 

Marquet ça Tria, fill del[s] dit[s] marit e muller, com a proprietari ab carta per mi fermada en 

poder d‟en Lorenç Aragay, notari, a XI dies de deembre del any present MCCCX, a rahó de 

XVI mil sous pagadors cascun any a X dies de deembre, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, 

lo dit X dia del mes e any dessús dit.                              ...CXXVI lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Terraça, mercader, per preu de M sous de pensió censals, que li veni ab 

carta presa per en Johan de Fontcuberta, notari, a X dies de deembre del any MCCCCX, a rahó 

de XVI mil sous pagadors a ell cascun any a XI dies de deembre, e fiu lin àpocha en poder del 

dit notari, lo dit X dia de deembre del dit any.                   ...DCCC lliures 

 

Suma de pàgina  ... MCCIIII lliures 

 

 

F.25r. 

 

Item reebi d‟en Guillem Pujol, especier, per preu de M sous de pensió censals, que li veni ab 

carta per mi fermada a X dies de deembre del any present MCCCCX, en poder d‟en Johan de 

Fontcuberta, notari, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any a X dies de deembre e fiu lin 

àpocha en poder del dit notari, lo dit X dia del dit mes.                             ...DCCC lliures 

 

Item reebi de la dona na Susanna, muller d‟en Pere Vendrell quondam mercader, per preu de 

CCCXLIII sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada a XVIII dies de deembre 

del any MCCCCX en poder d‟en Bernat Nadal, notari, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun 

any en semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.    

                                   ...CCLXXV lliures 

 

Item reebi de la dona na Margarida, muller d‟en Johan Pere, quondam especiayre, per preu de D 

sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada a XVII des del mes de deembre del 

ay MCCCCX en poder d‟en Galceran Nicholau, notari, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun 

any a XVIII dies de deembre e fiu lin àpocha en poder del dit notari, a XVII dies del mes e any 

dessús dit.                                       ...CCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Johan de Junyent, mercader, per preu de DCCC sous de pensió de censal mort 

que veni a·n Barthomeu e Jachmet Moles, fills d‟en Gaspar Moles quondam mercader, ab carta 

per mi fermada a XIX dies de deembre del any MCCCCX en poder d‟en Johan Nadal, notari, a 

rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari, lo dessús dit jorn.                                                                                   ...DCXXXX lliures 

 

Suma de pàgina   IIM CXV lliures 

 

F.25v. 

 

Item reebi de micer Bernat de Gualbes, doctor, per preu de D sous de pensió censals que li veni 

ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó a XX dies de deembre del any MCCCCX a 

rahó de XVI mil sous pagadors cascun any, a XIX des deembre e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari, a XX dies de mes e any dessús dit.                                                               ...CCCC lliures 
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Item reebi d‟en Jachme Olzina, cuyrater, per preu de M sous de pensió censals, que li veni ab 

carta per mi fermada en poder d‟en Pere Bruguera, notari, a XXII dies de deembre del any 

MCCCCX a rahó de XVI mil sous pagador a XXI de deembre e fiu lin àpocha en poder del dit 

notari, lo dit XXII dia[s]
397

 de deembre del dit any.                                                 ...DCCC 

lliures 

 

Item reebi d‟en Anthoni ça Bastida, per preu de CCCXLVII sous X diners malla de pensió 

censals que veni a·n Bernat ça Bastida, major de dies, ab carta per mi fermada en poder d‟en 

Anthoni Ledó, notari, a XXIII dies de deembre del any dessús dit MCCCCX, a rahó de XVI mil 

sous pagadors cascun any en semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús 

dit jorn.                                    ...CCLXXVIII lliures  VI sous II diners 

 

Item reebi de la dona na Àgnes, muller d‟en Pere Calmals, quondam blanquer, per preu de 

CCLXXV sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere 

Granyana, notari, a XXIIII dies de deembre del any MCCCCX, a rahó de XI mil sous pagadors 

cascun any en semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.                                                                                                                                                                      

...CCXX lliures 

 

Suma de pàgina ... MDCXCVIII lliures  VI sous  II diners 

F.26r. 

 

Item reebi de la dona na Gemoneta, muller d‟en Bernat Padernera, quondam cotoner, per preu 

de CCLX sous de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Pere Brugera 

notari, a XXIX dies de deembre del any MCCCCXI [sic] a rahó de XVI mil sous pagadors 

cascun any en semblant terme o dia e fiu lin àpocha en poder de dit notari, lo dessús jorn. 

                                               ...CCVIII lliures 

 

Item reebi d‟en Johan Marquet, mercader nadiu de Sabadell, per preu de CCCXII sous VI diners 

de pensió censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Barthomeu Guamir, notari, 

a XXX de deembre del any MCCCCXI [sic] a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en 

semblant terme o dia, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn. 

                                    ...CCL lliures 

 

Item reebi d‟en Berenguer des Lor, mercader, per preu de D sous de pensió censals que li veni 

ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Ledó, notari, a II dies de janer del any 

MCCCCXI, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any lo primer dia de janer, e fui lin àpocha 

en poder del dit notari, a II dies de janer del dit any.                       ...CCCC lliures 

 

Item reebi de frare Nicholau Munar, sotsprior del ordre de la Mercè, per preu de CCXII sous VI 

dners que li veni de pensió al prior e convent del dit ordre ab carta presa per en Pere Granyana, 

notari, a II dies de janer del any MCCCCXI, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en 

semblant terme o dia e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn.   ...CLXX lliures 

 

Suma de pàgina ... MXXVIII lliures 

 

F.26v. 

 

Item reebi d‟en Francesch Colomer quondam, Pere Alegre e Jachme des Pujol, preveres, per 

preu de CCXV sous VI diners malla de pensió censals que·ls veni ab carta per mi fermada en 

poder d‟en Anthoni Lorenç, notari, a X dies de noembre del any MCCCCX, a rahó de XVIII mil 

sous per mil pagadors cascun any en semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo 

dit jorn.                            ...CLXXXXIIII lliures 

                                                           
397 Anotació posterior. 
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Item reebi d‟en Nicholau Torró, cambiador de menuts, per preu de DL sous de pensió de censal 

mort que veni a la dona na Francescha, muller sua, ab carta per mi fermada en poder d‟en March 

Johan, notari, a II dies del mes de janer del any MCCCCXI a rahó de XVI mil sous pagadors 

cascun any en semblant terme e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn. 

                                              ....CCCCXXXX lliures 

 

Item reebi d¡en Pere Terraça, mercader, per preu de M sous de pensió censals, que li veni ab 

carta per mi fermada en poder d‟en Johan de Fontcuberta, notari, a V dies de janer del any 

MCCCCXI, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun en semblant terme, e fiu lin àpocha en 

poder del dit [notari]
398

 notari, lo dit jorn.                                 ...DCCC lliures 

 

Item reebi d‟en Pere Pasqual, prevere, per preu de CLX sous de pensió de censal mort, que li 

veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Lorenç, notari, a V dies de janer del any 

MCCCCXI, a rahó de XVI mil sous pagadors cascun any en semblant terme, e fiu lin àpocha en 

poder del dit notari, lo dit jorn.                                                                           ..CXXVIII lliures 

 

Suma de pàgina ... MDLXII lliures 

 

F.27r. 

 

Item reebi d‟en Guillem Polinyà, texidor de fustanis
399

, per preu de CCLXXV sous de pensió 

censals que li veni ab carta per mi fermada en poder d‟en Anthoni Lorenç, notari, a VIII dies de 

janer del any MCCCCXI, a rahó de XX mil sous pagadors cascun any en semblant terme, e fiu 

lin àpocha en poder del dit notari, lo dit jorn.                          ...CCLXXV lliures 

 

Item reebi d‟en Berenguer ces Moles, prevere de la vila de Granollers, per preu de CCXX sous 

de pensió de censal mort que li veni ab carta per mi fermada en poder del dit Anthoni Lorenç, 

notari, a XIIII dies de janer del any MCCCCXI a rahó de XVIII mil sous pagadors cascun any 

en semblant terme, e fiu lin àpocha en poder del dit notari, lo dessús dit jorn. 

                                      ...CLXXXXVIII lliures 

 

Suma de pàgina ... CCCCLXXIII lliures 

 

Sumes que munten les reebudes fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari de la Ciutat, 

dels preus dels censals morts per ell venuts per necessitat de la Taula de Cambi, assegurada per 

aquesta Ciutat dins los dits VI meses de que és lo present compte a diverses persones e a 

diverses fors, segons de les dites reebudes appar en lo present compte de la Xª  carta tro en la 

XXVIIª carta e present inclusive. Quinquaginta quatuor millia quodriginte due libre septem 

solidi undecin denarii barch.             ...LIIIIM CCCCII lliures VII sous XI diners 

 

 

F.30r. 

 

Ihesus 

Reebudes comunes e extraordinàries 

 

Primerament reebi d‟en Johan Valls, hostaler, e d‟en Galceran Orelles, ferrer, ciutadans de 

Barchelona les quals me donaren a XXX dies d‟agost del any present MCCCCX, en pagua 

                                                           
398 Tatxat. 
399 Fustani o fustany: teixit de cotó, gruixut, que solia ésser pelut per una cara i servia per a folros, matalassos, 

coixins, gipons o robes litúrgiques. 
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prorata del preu de la ajuda de la farina de la terça de maig, juny i juliol del any MCCCCVII de 

la qual fo comprador en Gabriel Perellada, e han-ne de mi.                       ...C lliures 

    

 

Item reebi d‟en Anthoni Oliver, notari de Barchelona, e fo per restitució que feu per Iª persona 

d‟aquesta Ciutat, havent dubte no haja havuda pensió en temps passat de censal que ell reebés 

sobre la dita Ciutat a menor for de XIIII mil sous per mil e fiu lin àpocha en poder d‟en Bernat 

Esplugues notari, a XI dies de setembre del any present MCCCCX.      

                                         ...XXXII lliures  II sous  VI diners 

 

Item reebi dels honorables Miquel Roure quondam, per resta que havien  tornar de I compte per 

ells retut de la missatgeria que lo dit Miquel Roure fiu per la Ciutat, ensemps ab en Ramón 

Fiveller, a nostre Sant Pare en la ciutat de Tarragona en la qual mori en aquesta forma çò és que 

me‟n feu dita per ells lo dit Ramón Fiveller en la Taula de la Ciutat de XLIX lliures V sous VI 

diners. Item per I altre dita que feu per ells en la dita taula en Matheu Caro, porter,    XXXIX 

lliures VIII sous VI diners, e així són.                     ....LXXXVIII lliures  XIIII sous 

 

Suma de pàgina ...CCXX lliures XVI sous VI diners 

 

 

 

F.30v. 

 

Item reebi d‟en Bonanat Gili, escrivà del Consell de la Ciutat, per resta del compte per ell venut 

de la administració d‟aquelles III naus e dues galiotes que la dita Cuitat armà contra los 

cossaris
400

 del Matalí.                              ...CVIII lliures  XIIII sous III diners 

 

Item reebi de la dona na Alamanda, muller d‟en Berenguer Castelló quondam, per deure vell 

d‟ajudes compradres del temps que en Galceran Castelló era clavari, e dona‟ls-me en aquesta 

forma que me‟n feu dita en la Taula de la Ciutat, a IX dies de deembre del any MCCCCX. 

                           ....XX lliures 

 

Item reebi d‟en March Turell, ciutadà, per resta que havia a tornar del compte per ell venut als 

racionals e reebedors de comptes de la Ciutat dels demes per ell reebuts de la misatgeria de 

Muntblanch.                                                                    ...CCLIII lliures   IIII sous 

    

Item reebi d‟en Johan de Muntbru, escrivà e per ell d‟en Bernat ça Font, per resta del dit Johan 

de Muntbru havia a tornar d‟açò que havia reebut per les despesses per ell fetes en la festa del 

Corpus Christi prop passada.                                                                          ...XIII sous III diners 

 

Suma de pàgina ... CCCLXXXII lliures  XI sous  VII diners 

 

F.31r. 

 

Item reebi d‟en Barthomeu Johan e d‟en Anthoni Ponç, lauradors de la parròquia de sant Boy, 

per rahó del arrendament o dret del pont de la dita vila a ells venut a I any que comensarà a 

correr a XXII dies de deembre del any MCCCCX segons que appar per carta presa per en 

Bernat Esplugues, notari a XV dies de deembre del dit any.                       ...CCCLXXXII lliures 

 

Item pos en reebuda d‟en Anthoni Guerau, procurador dels hereus d‟en Anthoni des Puig 

quondam, fill e hereu d‟en Berenguer des Puig quondam, per çò com lo dit Berenguer los duia a 

la Ciutat per imposicions al dit Berenguer antiguament venudes, e reebi‟ls en aquesta forma que 

de la quantitat de fora posada me faheren dita a XXI de janer del any MCCCCXI en la Taula de 

                                                           
400 Corsaris. 
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la Ciutat los Cònsols de la Mar de Barchelona.                                      ...XXXXII lliures  XII 

sous 

 

Item pos en reebuda del dit Anthoni Guerau procurador dessús dit per les messions qui·s 

faheren en lo plet qui·s mena per haver e recobrar la dessús dita quantitat per lo dit Berenguer 

des Puig quondam deguda, e reebi‟ls en aquesta forma que me‟n faheren dita en la dessús dita 

Taula los dits Cònsols de la Mar, lo dit XXI da de janer del dit any MCCCCXI.       

                          ...VIII lliures II sous 

 

Suma de pàgina ... CCCCXXXII lliures  XIIII sous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.31v. 

 

Item reebi d‟en Johan Todó, cullidor del dret per la Ciutat imposat en lo vin qui entra per mar, 

çò és mig florí per bota de vin vermell, e I florí per bota de vin grech
401

, maruà
402

, surià
403

, 

malvesià
404

 e semblants vins, çò com és que·m dix en la Taula de la Ciutat a XXV dies de 

setembre del any present MCCCCX....CLXXXVI lliures  IIII sous.  

Item a IIII dies de deembre del dit any CLXI lliures VIII sous VI diners.  

Item a XVI dies de deembre del dit any  CC lliures.  

Item a XXX de janer del any MCCCCXI  CXXIIII lliures VII sous. E així són. 

                                         ...DCLXXI lliures  XIX sous VI diners 

 

Item reebi d‟en Pere Ferrades de Mesa, procurador general dels lochs d‟Elx e de Crivillen per la 

Ciutat de Barchelona qui aquelles ni e tramés per via de cambi e per alguns cambis que yo li 

tramís les quals me compliren les persones devall escrites en les jornades seguients, çò és 

n‟Arnau Vilar, mercader a XVII dies del mes de juliol del any MCCCCX,  CCXX lliures. 

Item n‟Anthoni Salvador, a IIII dies de setembre,  CX lliures. 

Item en Pere Saurí, primer dia d‟octubre,  CX lliures. 

Item en Johan Navarro mercader lo dit jorn,  LV lliures. 

Item n‟Anthoni Salvador a XXVII d‟octubre,  CX lliures. 

Item en Johan Navarro a V dies de deembre,  XXVII lliures  X sous. 

Item n‟Arnau Vilar a XVII de deembre del dit any, LV lluires. E així són. 

                                            ....DCCXCVII lliures   X sous 

 

Suma de pàgina ... MCCCCLXVIIII lliures  VIIII sous  VI diners 

 

F.32r. 

 

Item reebi d‟en Jachme Soler, mercader, en pagua d‟açò que duia a la Ciutat per imposicions a 

ell entiguament venudes.                                ...X lliures 

                                                           
401 Vi grec de la zona de Kios. 
402 Podria tractar-se de vi procedent de la Rioja. 
403 Vi procedent de la Provença. 
404 Vi procedent de la zona de Nàpols. 
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Item reebi d‟en Barthomeu Cervera, maestre de la secca, qui aquells liurà per mi comptans als 

regidors de la Taula de la Ciutat, ço és a XII de deembre del any MCCCCX en XXVII mil CCC 

croats.                                                 ...IIM XXXXVII lliures   X sous 

Item a IX dies de janer del any MCCCCXI en XV mil DCCC croats.            MCLXXXV lliures, 

e així són.                                      ...IIIM CCXXXII lliures  X sous 

 

Suma de pàgina  IIIM CCXXXXII lliures  X sous 

 

F.32v. 

 

Ihesus. 

Suma que munten les reebudes comunes e extraordinàries fetes per lo dit honrat en Bernat ça 

Pila, clavari de la dita Ciutat, dins los dits VII meses de que és lo present compte de diverses 

persones qui aquellas deven a la dita Ciutat per diverses rahons, segons appar en lo present 

compte de la XXX cara fins en la XXXII carta e present inclusive, quinque millia septuaginte 

quadraginta octo libre unus solidus et septem denarii. ..VM DCCXLVIII lliures  I sou VII diners 

 

 

Suma maior e universal que munten totes les reebudes fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, 

clavari de la dita Ciutat, dins los dits VI meses de què és lo present comte qui comensaren lo 

primer jorn del mes d‟agost del any MCCCCX, e firmaren per tot lo derrer jorn del mes de janer 

del any MCCCCXI, així dels preus de les imposicions venudes als dits VI meses com dels preus 

de les vendes dels censals morts per ells venuts per necessitat de la Taula de Cambi assegurada 

per aquesta Ciutat com de les reebudes per ell fetes de diverses persones qui aquellas devien a la 

dita Ciutat per diverses rahons, segons qui appar en lo present compte de la primera carta fins en 

la XXXIIª e present inclusive e per quatre afinaments, septuaginta quinque mille sexcente 

nonaginta libre novem solidi sex denarii barch.   ...LXXVM DCXC lliures   VIIII sous VI diners 

 

 

F.39r. 

 

Ihesus. 

Data de la resta del compte primer 

de la clavaria a aquest precedent. 

 

Item pos en data les quals yo havia a cobrar als honrats racionals de la Ciutat de Barchelona del 

V dins de la clavaria de VI meses qui comensaren primer dia del mes de fabrer [sic] del any 

MCCCCX que yo comense d‟usar del dit offici tro per tot lo mes de juliol aprés seguent del dit 

any, segons de la dita resta largament apar [sic] en la finament del dit aper en CLXIX cartes.     

                                                     ...IIM XXVII lliures   VIII sous X diners 

 

Suma de pàgina  ut supra 

 

F.40r. 

 

Primerament done a mossen Berenguer de Matamala, canonge de la seu de Barchelona, 

administrador e governador dat e assignat per la dona na Guillamona saenrere muller d‟en 

Anthoni des Puig, quondam ciutadà de la dita Ciutat, en los béns per la dita dona lexats a·n 

Jachmet ça Font, fill d‟en Johan ça Font quondam cotoner, nebot seu, segons appar per 

testament fet per la dita dona en poder d‟en Galceran Nicholau notari a XXIX dies de juny del 

any MCCCCX, per Iª pensió a ell en lo dit nom deguda per la dita Ciutat a VII dies de juny prop 

passat, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VIII dies de juliol del any 

MCCCCX se conté que cobre.                                  ....XVIII lliures 
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Item done a·n Jachme Lendrich del offici del maestre racional de la Cort del senyor Rey, així 

com a procurador e actor per n‟Arnau des Torrent, tudor testamentari de na Maria, e així com 

aprocador de na Caterina, filles de micer Marià Castelló quondam per Iª pensió a ell en lo dit 

non deguda per la dita Ciutat a XXX dies del mes de març prop passat, segons que en Iª àpocha 

feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXIX dies del mes de juliol del any present MCCCCX, se 

conté que cobre.                                        ...XXIX lliures  X diners 

 

Suma de pàgina ... XLVII lliures   X diners 

 

F.40v. 

 

Item done a·n Pere Ferrer, prevere curador dat e assignat de la capellania perpetual instituhida 

per n‟Arnau Serra quondam carnisser de Barchelona en l‟altar de sant Andreu e de sant Antoni 

constituhit en la esgleya de santa Maria del Pi de Barchelona per Iª pensió a ell en lo dessús dit 

nou deguda a XIIII des del mes de noembre prop passat, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a XI dies d‟agost del any MCCCCX se conté que cobre.     ..XXXIX lliures 

 

Item done a mossen Pere Cardona, prior del espital de la santa Creu e general reebedor de totes 

les monedes e altres béns a aquell pertanyents per Iª pensió de censal al dit espital deguda a VIII 

dies del mes de janer del any prop passat MCCCCIX, per rahó de I censal de MCCCXC I sous, 

III diners malla de pensió barchinonenses, al dit espital pertanyents per rahó de I vincle fet per 

en Jachme des Noguers quondam mercader e ciutadà de la dita Ciutat en són derrer testament lo 

qual feu e ordonà en poder d‟en Francesch des Pujal, notari, a XIIII dies de febrer del any 

MCCCCIIII lo qual vincle ha haut loch per mort d‟en Jachmet des Noguers qui mori a II dies 

del present mes d‟agost del any MCCCCX, fill d‟en Francesch des Noguers quondam cavaller e 

net del dit Jachme des Noguers, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XI 

dies del dit mes d‟agost del dit any MCCCCX se conté que cobre.     

                                                ..LXIX lliures  XI sous III M diners 

 

Item done al dit mossen Pere Cardona, per Iª altre pensió al dit espital deguda a VIII dies de 

janer del any present MCCCCX, per les rahons en la precedent data contengudes, segons que en 

Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, lo dit XI dia d‟agost del dit any, se conté que cobre. 

                                 ...LXIX lliures XI sous III diners malla 

 

Suma de pàgina ... CLXXVIII lliures II sous  VII diners 

 

F.41r. 

 

Item done a sor Isabel Marcha, abadessa del monestir de santa Maria de Pedralbes per Iª pensió 

de censal a ella deguda o al dit monastir, a XXV dies del mes de juny prop passat, segons que 

en Iª àpocha d‟en Barthomeu Collell, prevere procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a  

VII dies del mes d‟agost del any present MCCCCX, se conté que cobre.    

                             ...XV lliures  XVIII sous   II diners 

 

Item done a·n Berenguer Serra, Andreu Clotes e Francesch Lor, sartres, administradors aquest 

any de la Confradia del offici dels sartres ensemps ab en Pere Sinart, sartre, absent aquesta 

Ciutat, per Iª pensió de censal a la dita Confraria deguda a XXIII dies del mes de juny prop 

passat, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a V dies de juliol del any 

MCCCCX, se conté que cobre.                                          ...II lliures  X sous 

 

Item done a·n Guillem Polinyà, texidor de fustanis, per Iª pensió a ell deguda a VII dies de maig 

prop passat, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies del mes d‟agost 

del any MCCCCX, se conté que cobre.                                        ...X lliures 
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Item done al dit Guillem Polinyà, per Iª altre pensió de censal a ell deguda per la dita Ciutat a 

VIII dies del mes de juny prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, 

notari, a VII dies d‟agost del any present MCCCCX, se conté que cobre.    

                                    ...XVI lliures   VII sous III diners 

 

Suma de pàgina ... XLIIII lliures   XV sous  V diners 

 

F.41v. 

 

Item done al dit Guillem Polinyà, texidor de fustanis per Iª altre pensió de censal a ell deguda 

per la dita Ciutat a XXIX dies del mes de juliol prop passat, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a VII des d‟agost del any present MCCCCX, se conté que cobre. 

                                    ...IX lliures I sou IX diners malla 

 

Item done a·n Francesch Mir, ciutadà de Barchelona e de voluntat sua a·n Johan Mir frare seu 

per Iª pensió al dit Francesch deguda a XIII dies del present mes d‟agost, segons que en Iª 

àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XVIII dies del dit mes d‟agost del any present 

MCCCCX, se conté que cobre.                                          ...XXXVI lliures  VII sous III diners 

 

Item done a·n Francesch Johan Corbera, espaser, per Iª pensió a ell deguda per la dita Ciutat a 

XXIX dies de juliol prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a V 

dies d‟agost del any present MCCCCX, se conté que cobre. 

                    ...IX lliures  I sou  IX diners 

malla 

 

Item done a·n Francesch Guombau, perpunter per Iª pensió a ell deguda per la dita Ciutat, a XIII 

dies del present mes d‟agost, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XVI 

dies del dit mes d‟agost del any present MCCCCX, se conté que cobre.      ...XXI lliures  V sous 

 

Suma de pàgina ... LXXV lliures  XV sous   X diners 

 

F.42r. 

 

Item done a la dona na Clara, muller d‟en Pere Simó quondam sartre, per Iª pensió a ella deguda 

a IIII dies d‟agost del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere des Prats, 

prevere procurador seu feta per en Bonanat Gili, notari, a XXII dies del mes d‟agost del dit any 

se conté que cobre                                 ...XXII lliures   XIIII sous VI diners malla 

 

Item done a la dona na Eulàlia, muller d‟en Ramón Samer, mercader, e per ella de voluntat sua 

a·n Salvador Solsona, mercader, per Iª pensió a ella deguda, primer
405

 dia d‟agost del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXII dies d‟agost 

del any MCCCCX, se conté que cobre.                

...VI lliures 

 

Item done a·n Bonanat Gili, notari, per Iª pensió a ell deguda a XVII dies d‟agost del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XIX dies d‟agost del dit any, se 

conté que cobre.                                 ...XXX lliures II sous III diners 

 

Item done a mossen Matheu Cardona, cavaller, per Iª pensió de censal a ell deguda per la dita 

Ciutat a XVI dies del present mes d‟agost, segons que en Iª àpocha d‟en Johan Carbonell, 

                                                           
405 Hi manca l‟article “lo”. 
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habitador de Barchelona, procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXII dies del mes 

d‟agost del any MCCCCX, se conté que cobre.         ..XXXVI lliures  XIII sous VI diners 

 

Suma de pàgina ... XCV lliures  X sous  III diners malla 

 

 

F.42v. 

 

Item done a·n Guillem Serra, prevere benefficiat en la seu de Barchelona, obtiment lo beniffet 

instituhit en l‟altar de sant Jachme de la esgleya de santa Maria de Puig Perdines del Comtat de 

Bas per Iª pensió a ell deguda així com tinent lo dit beniffet a XXI dies del present mes d‟agost 

l‟any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVI dies del dit 

mes d‟agost se conté que cobre.                           ...XIIII lliures  III sous IIII diners 

 

Item done a la dona na Valença, muller d‟en Jachme Cirer quondam per Iª àpocha a ella deguda 

a XVII dies del present mes d‟agost, segons que en Iª àpocha d‟en Felip d‟Odena, escrivà 

procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVI dies d‟agost del any MCCCCX, se 

conté que cobre.                                                 ...XVIII lliures  III sous VII diners malla 

 

 

 

Item done a·n Dalmau ça Carrera, mercader e per ell a·n Pere Sant Jachme, per Iª pensió de 

censal al dit Dalmau deguda com hereu d‟en Dalmau ça Carrera quondam parer seu, a XXI dies 

del present mes d‟agost segons que en Iª àpocha feta en Bonanat Gili, notari, a XXX dies del dit 

mes d‟agost del any MCCCCX, se conté que cobre.                     ...XV lliures 

 

Item done a la dona na Ernia, muller d‟en Johan Cort alias Condo quondam, per Iª pensió a ella 

deguda a XVII dies del present mes d‟agost del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Theodorich Condo, fill e procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a II dies de setembre 

del dit any, se conté que cobre.                          ...XVII lliures 

 

Suma de pàgina ... LXIII lliures  VI sous  XI diners malla 

 

F.43r. 

 

Item done a la dona na Caterina, muller qui fo d‟en Ramón Çalom, quondam mercader, e per 

ella a·n Arnau Rourich, especiayre, per Iª pensió a ella deguda a XXIII dies d‟agost del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a III dies de 

setembre del dit any, se conté que cobre.                                      ...XIX lliures VI sous IIII diners 

 

 

Item done a la dona na Francescha, muller qui fo d‟en Bernat Ferrer quondam, per Iª pensió a 

ella deguda a XXII dies del mes d‟agost del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

d‟en Berenguer Oliver, candeler de cera procurador seu, feta per lo dit notari, a II dies de 

setembre del dit any, se conté que cobre.                 ...XXV lliures 

 

Item done a la dona na Francescha, muller d‟en Nicholau Colomer, fuster, per Iª pensió a ella 

deguda a IX dies d‟agost del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha del dit marit 

procurador seu, feta en poder del dit Bonanat Gili, notari, a II dies de setembre del dit any, se 

conté que cobre.             ...XIII lliures X sous XI diners 

 

Item done a la religiosa sor Isabel Marcha, abadessa del monestir de Pedralbes, per Iª pensió a 

ella deguda lo primer dia del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha feta per lo dit notari, a IIII dies del dit mes de setembre, se conté que cobre, d‟en 

Barthomeu Collell, prevere procudaror seu.                                   ...CCCII lliures III sous 
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Suma de pàgina ... CCCLXI lliures III diners 

 

 

F.43v. 

 

Item done a·n Pere ça Carrera, menor de dies, habitador de la parròquia de sant Feliu de 

Torroella del bisbat de Vich, regidor e administrador de la almoyna del pa per ell e per en 

Dalmau ça Carrera quondam frare seu, ordonada en la esgleya del dit loch, per Iª pensió a la dita 

almoyna deguda a XXI dies d‟agost del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha per en 

Bonanat Gili, notari, a IX dies de setembre del dit any, se conté que cobre. 

                                           ...VIII lliures VI sous VIII diners 

 

Item done a·n Anthoni Vinyes, menor de dies de la Sagrera de sant Feliu de Torroella per Iª 

pensió a ell deguda a VIII des del mes de juny prop passat del any present MCCCCX, segons 

que en Iª apòcha d‟en Pere ça Carrera, menor de dies, procurador seu fer per en Bonanat Gili, 

notari a IX dies de setembre del dit any, se conté que cobre.        ...XVIII lliures 

 

 

 

Item done a micer Francesch Sirvent, licenciat en leys, per Iª pensió a ell deguda per la dita 

Ciutat a X dies del present mes de setembre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Thomàs Girguós, olim escrivà dels Hoïdors [sic] de la Cort del senyor Rey, procurador seu, feta 

per en Bonanat Gili, notari, a XI dies de setembre del dit any se conté que cobre.    

             ...XXV lliures 

 

Suma de pàgina ... LI lliures VI sous VIII diners 

 

 

F.44r. 

 

Item done a·n Thomàs Greguós, olim escrivà dels Oïdors [sic] de la Cort del senyor Rey, per Iª 

pensió de censal a ell deguda a XX dies d‟agost prop passat del any present MCCCCX, segons 

que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a IX dies de seembre del dit any se conté que 

cobre.                                                        ...XXX lliures 

 

 

Item done a·n Bertran Canyelles, per Iª pensió a ell en nom propri e com a curador de la persona 

e béns d‟en Estheve Canyelles, nebot seu, deguda a XXIII dies de juliol del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VI dies del mes de setembre del any 

se conté que cobre.                     ...XXIIII lliures 

 

Item done al dit Bertran Canyelles per Iª altre pensió a ell deguda a XXVIII dies d‟agost del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VI dies de setembre del dit 

any se conté que cobre.                                   ...XXV lliures 

 

Item done a·n Johanet Matoses, fill e hereu d‟en Johan Matoses quondam, per Iª pensió a ell 

deguda lo primer dia de juliol del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a X dies del mes de setembre del dit any se conté que cobre.      

                      ...XI lliures  VII sous III diners 

 

Suma de pàgina ... XC lliures VII sous III diners 

 

F.44v. 
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Item done a la dona na Eulàlia, muller d‟en Bernat Muntmany quondam per Iª pensió a ell 

deguda a IX dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Johan 

Manera frener procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XII dies de setembre del dit 

any se conté que cobre.                        ...XII lliures  X sous 

 

Item done a la dita dona Eulàlia, muller d‟en Bernat de [sic]
406

 Muntmany quodam per Iª pensió 

a ella deguda com a hereua universal de na Francescona saenrere filla sua e del dit Bernat de 

Muntmany, marit seu, segons que appar per testament fet per la dita Francescona en poder del 

discret
407

 n‟Arnau Piquer, notari de Barchelona, a V dies de juliol del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XII dies de setembre del dit any, d‟en 

Johan Manera frener procurador seu, se conté que cobre.       ...XXXIX lliures II sous VII diners 

 

 

 

Item done a·n Andreu des Vall, ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda, a[l primer]
408

 

dies [sic]
409

 de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

Bonanat Gili, notari, a II dies de setembre del any dessús dit, se conté que cobre. 

                              ...XXXXV lliures  XVIII sous 

 

Suma de pàgina ... XCVII lliures X sous VII diners 

 

F.45r. 

 

Item done a la dona na Constança, muller d‟en Bertran Nicholau, per Iª pensió a ella deguda a 

XXIII dies d‟agost del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, 

notari, a V dies de setembre del dit any, se conté que cobre.                   ...XXIII lliures 

 

Item done a·n Leonard des Ros, ciutadà de Barchelona, tudor de la persona e béns d‟en 

Galceran Burgués, pubill fill d‟en Francesch Burgués, ciutadà de la dita Ciutat, per Iª pensió en 

lo dit nom a ell deguda, a XXVII dies d‟agost del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha d‟en Anthoni Oliver, prevere produrador seu, feta en poder del dit notari, a II dies de 

setembre del dit any, se conté que cobre.                               ...XXXXV lliures 

 

Item done a la dona na Francesca, muller d‟en Bernat Barçeló quondam mercader, per ella a·n 

Galceran ça Bastida, ciutadà, per Iª pensió a ella deguda a VI dies de setembre del any present, 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XV dies de setembre del dit any se 

conté que cobre.                                ...X lliures   XIIII sous XI diners 

 

Item done a la dona na Maria, muller d‟en Bernat Carbó quondam, e de voluntat sua a·n Johan 

Leupart, escrivà per Iª pensió a ella deguda a VII dies de setembre del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XVII dies del dit mes, se conté que cobre.  

                                               ...XXXVI lliures 

 

Suma de pàgina ... CXIIII lliures   XIIII sous   XI diners 

 

F.45v. 

 

Item done a la dona na Elionor, muller d‟en Ferrer de Gualbes, hereva universal de la dona na 

Cosntança quondam muller d‟en Francesch Dirgué, pare seu, per Iª pensió a ella deguda a XIII 

dies del mes de setembre del any present MCCCCX, e per ella a·n Barthomeu Riudor, escolà, 

                                                           
406 A la referència inmediatament anterior no utilitza la partícula “de” al cognom. 
407 Discret: títol que es donava antigament als qui tenien certes professions liberals, com metges, notaris, als 

mercaders i a certes autoritats secundàries. 
408 Anotació posterior. 
409 Originalment era en plural. 
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segons que en Iª àpocha se conté que cobre feta per en Bonanat Gili, notari, a XIX dies de 

setembre del dit any.                                                                                                   ...XIIII lliures 

 

Item done a·n Jachme Cardona, ciutadà, per Iª pensió de censal a ell deguda a XV dies de 

setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a [X]VII del 

dit mes se conté que cobre.                       ...XXV lliures 

 

Item done a la dona na Violant, muller d‟en Arrigó de Gusmer, per Iª pensió a ella deguda a IX 

dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en ªI àpocha d‟en Galceran 

Calaff produrador seu, fet per lo dit notari, a XXIII dies del dit mes se conté que cobre. 

                           ...XII lliures  V sous  V diners 

 

Item done a·n Galceran Nicholau, notari, per Iª pensió a ell deguda a XI dies de setembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXIII dies 

de setembre del dit any, se conté que cobre.                         ...XII lliures 

 

Suma de pàgina ... LXIII lliures  V sous V diners 

 

F.46r. 

 

Item done a·n Miquel de Muntjuych, ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a XXVI 

dies de setembre del any present MCCCCX, e per ell a·n Bernat ça Closa, mercader e ciutadà de 

la dita Ciutat, havent-ne cessió ab carta presa per n‟Arnau Piquer, notari, a XXIII dies de juliol 

del dit any, de la dona na Angelina, muller d‟en Bernat de Muntjuych quondam, mara [sic] e 

produradora del dit Miquel de Muntjuych, segons que en Iª àpocha del dit Bernat ça Closa feta 

per en Bonanat Gili, a XXVII dies de setembre del any dessús dit, se conté que cobre ensemps 

ab la carta de cessió demunt dita.                                       ...L lliures 

 

Item done a la dona na Johana, muller d‟en Bernat Guanters quondam mercader, per Iª pensió  a 

ella deguda a XV dies del mes de setmbre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

d‟en Barthomeu Cases, prevere procurador seu, feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXX dies 

de setembre del any dessús dit, se conté que cobre.                         ...XXV lliures 

 

Item done a la reliogiosa sor Constança des Cortey, abadessa del monestir de santa Clara, per Iª 

pensió de censal al dit monestir deguda a XXVI dies del mes de setembre del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere Bleda, prevere procurador seu, feta per lo dit 

Bonanat Gili, notari, a XXX dies de setembre del dit any, se conté que cobre. 

                                     ...XVIII lliures  XV sous    

 

Suma de pàgina ... XCIII lliures XV sous 

 

F.46v. 

 

Item done a·n Nicholau Bassa, mercader, per Iª pensió de censal a ell deguda per la dita Ciutat, 

a XXV dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, a II dies de setembre del any dessús dit se conté que cobre.           ...XXVIII lliures 

 

Item done a la dona na Jachmeta, muller Jachme Janer quodam, per Iª pensió de censal a ella 

deguda, a XXIIII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per 

lo dit notari, a II dies del mes d‟cotubre del dit any, se conté que cobre.       

                             ...III lliures XIII sous  VI diners 

 

Item dona a la dona na Clara, muller, d‟en Nicholau des Prats quondam per Iª pensió de censal a 

ella deguda a XXIIII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 
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Francesch Comes, formenter procurador seu, feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXX dies de 

seteembre del dit any, se conté que cobre.                  ...X lliures 

 

Item done a la dona na Elissen, muller d‟en Pere Mates quondam, barquer, per Iª pensió a ella 

deguda a XI dies del mes de agost prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Gabriel Oliver, 

especier procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari ,a XVI dies de setembre del any present 

MCCCCX, se conté que cobre.                            ...XVIII lliures  III sous VII diners malla 

 

Suma de pàgina ... LVIIII lliures  XVII sous I diner malla 

 

F.47r. 

 

Item done a la dona na Àgnes, muller d‟en Pere de Quintana quondam, e per ella e de voluntat 

sua a·n Jachme Cardona, ciutadà, per una pensió a ella deguda a XVII dies del mes de setembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a II dies 

d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                  ...XV lliures  XVIII sous II diners 

 

Item done a·n Arnau Ferrer, batador d‟or e ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a 

XX dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a XXX dies de setembre del dit any, se conté que cobre.    

                                          ...XXVII lliures X sous 

 

Item don a·n Galceran Ferrer, mercader, e a·n Anthoni Costa, argenter, administradors aquest 

any del bací dels Pobres Vergonyants de santa Maria de la Mar, per Iª pensió al dit bací deguda, 

primer dia de setembre del any present, MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XXVI dies de setembre del dit any, se conté que cobre.                ...XXXXV lliures 

 

Item done a sor Constança ça Vila, monge de santa Clara, per Iª pensió a ella deguda a X dies de 

setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Francesch Serra, prevere 

procurador seu, feta per lo dit notari, a XXV dies de setembre del dit any, se conte que cobre.     

                                  ...VII lliures 

 

Suma de pàgina ...  XCV lliures  VIII sous  II diners 

 

F.47v. 

 

Item done a·n Bernat des Cavall, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a XXVII dies de setembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Jachme Lendrich, procurador seu, feta 

per en Bonanat Gili notari, a II dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.           ...XX lliures 

 

Item done a micer Miquel Tosell, doctor en leys, per Iª pensió a ell deguda a XXVI dies del mes 

de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VI dies 

d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                                 ...L lliures 

 

Item done a·n Pere Isern, flaquer e ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a III dies 

del present [sic] mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Galceran Bosch, prevere procurador seu, feta per lo dit notari, a VI dies de octubre [sic] del dit 

any, se conté que cobre.                           ...XII lliures X sous 

 

Item done a·n Dieguo Garcia, notari e ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a XXVI 

dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat 

Gili, notari, a VIII dies d‟octubre del dit any, se conté la qual cobre.            ...XII lliures X sous 

 

Suma de pàgina ... XCV lliures 
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F.48r. 

 

Item done a·n Pere de Viladomat, especier e cuitadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a 

XXVII dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a VI dies d‟octubre del an dessús dit, se conté que cobre. 

                                          ...XVI lliures XI sous VI diners 

 

 

Item done a la dona na Àgnes, muller d‟en Johan Ferrer quondam, per Iª pensió a ella deguda a 

XXII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari 

d‟en [sic] Pere Serra, prevere procurador seu, a XXIIII dies del dit mes e any, se conté que 

cobre.                                                     ...XXIX lliures  X sous 

 

Item done a la dita dona na Àgnes, muller del Johan Ferrer quondam, per Iª altre pensió a ella 

deguda a XIII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere 

Serra, prevere procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies de setembre del dit 

any, se conté que cobre.                                  ...XXV lliures 

 

Item done a la dona na Jachmeta, muller d‟en Jachme Janer quondam, per Iª pensió a ella 

deguda, així com a tinent e possehint los béns del dit marit seu, per son dot espoli
410

, e altres 

drets a ella pertanyents, en los dits béns a VIII dies del present mes d‟octubre, segons que en Iª 

àpocha feta per lo dit notari, a XI dies del dit mes del any present, se conté que cobre.    

             ...XXX lliures 

 

Suma de pàgina  ... CI lliures   I sou  VI diners 

 

F.48v. 

 

Item done a·n Johan de Lòria, tudor de la persona e béns d‟en Nicholau Tortos, pubill fill d‟en 

Bernat Tortos quondam, per Iª pensió a ell en lo dit nom deguda, a II dies d‟octubre del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies 

d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                   ...V lliures 

 

 

Item done a·n Nicholau Bassa, mercader, per Iª pensió a ell deguda a VII dies d‟octubre del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a X dies de octubre [sic] del 

dit any, se conté que cobre.                              ...XVIIII lliures  VI sous IIII diners 

 

Item done a·n Arnau Ferrer, mercader, per Iª pensió a ell deguda a XXVIII des de setembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Guillem de Ferrera, mercader procurador 

seu, feta per lo dit notari, a VII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.   ..XX lliures 

 

Item done a·n Bernat Sala, especier, per Iª pensió a ell deguda a XXVIII dies de setembre prop 

passat del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a 

VIII dies d‟octubre del any dessús dit, se conté que cobre.          ...XV lliures 

 

Suma de pàgina ... LVIIII lliures  VI sous   IIII diners 

 

 

 

F.49r. 

 

                                                           
410 Esponsalici. 
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Item done a·n Gabriel Genestar, prevere obtinent la capellania instituhida per en Bernat des 

Puig quondam, en l‟altar de santa Bàrbara constituhit en la esgleya de santa Maria de la Mar de 

Barchelona, per Iª pensió a ell deguda, a XXIX dies del mes de setembre del any present 

MCCCCX, per rahó de la dita Capellania, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, 

notari, a VIII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                        ...XV lliures 

 

Item done a la dona na Caterina, muller d‟en Jachme Simon quondam de la vila d‟Estalrich per 

Iª pensió a ella deguda a VIII dies del present mes d‟octubre del any MCCCCX, e per ella a·n 

Bernat ça Plana olim escrivà del senyor Rey, havent-ne cessió ab carta presa per en Jachme 

Ripoll, a XII dies de juny del dit any d‟en Johan d‟Almanara, mercader e ciutadà de Tarragona, 

procurador de la dita dona, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XI dies 

del dit mes de octubre , se conté que cobre ensemps ab la carta de cessió dessús dit. 

                                                           ...XX lliures 

 

Item dona a la dona na Francescha, muller d‟en Bernat Ferrer quondam candeller de cera per Iª 

pensió a ella deguda, a XXVI dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha d‟en Berenguer Olier, candeler [sic] procurador seu feta per en Bonanat Gili, notari, a VI 

dies d‟octubre del any dessús dit, se conté que cobre.    ...XXII lliures XIIII sous VI diners malla 

 

Suma de pàgina ... LVII lliures XIIII sous VI diners malla 

 

F.49v. 

 

Item done a·n Romeu Olzina paher e ciutadà de Barchelona per Iª pensió a ell deguda, a II dies 

del mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, 

notari, a XI dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                        ...XL lliures 

 

Item done al dit Romeu Olzina, paher, per Iª altre pensió a ell deguda a II dies del mes d‟octubre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XI dies d‟octubre del 

dit any, se conté que cobre.                     ...XL lliures 

 

Item done a·n Bernat ça Font, escrivà del offici dels racionals, per Iª pensió a ell deguda a X 

dies d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XX 

dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.         ...XVI lliures XII sous 

 

Item done a la dona na Elissen, muller d‟en Jachme Taxander quondam botiguer per Iª pensió a 

ella deguda a XV dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Ramón Thomàs, prevere procurador seu, feta per lo dit notari, a VII dies d‟octubre del dit any, 

se conté que cobre.                         ...XXV lliures  X sous 

 

Suma de pàgina ... CXXII lliures   II sous 

 

F.50r. 

 

Item done a la dona na Elissen, muller d‟en Jachme Taxander, quondam botiguer, per Iª altre 

pensió a ella deguda a X dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

d‟en Ramón Thomàs, prevere procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies 

d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                                    ...L lliures 

 

Item done a·n Bernat Lobet, ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a XXVIII dies de 

setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VIII dies 

d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                        ...VII lliures   X sous 

 

Item done a la dona na Blancha, muller d‟en Bernat Lunes, quondam juriste e per ella e de 

voluntat sua a·n Pere ça Closa, mercader, per Iª pensió a la dit dona deguda com a usuffuctuària 
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a XXVII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XIIII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.             ...XXV lliures 

 

Item done a·n Esbert Ferrer, mercader, per Iª pensió a ell deguda a II dies del mes d‟octubre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XX dies 

d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                   ...VIII lliures  XV sous 

 

Suma de pàgina ... XCI lliures  V sous 

 

F.50v. 

 

Item done a la dona Sança, muller d‟en Jachme Roig quondam mercader, per Iª pensió a ella 

deguda a XVII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a XI dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.        ...XXX lliures 

 

 

Item done a la dona na Margarida, muller d‟en Gabriel Conesa, quondam de la vila Muntblanch, 

per Iª pensió a ella deguda a XII dies del mes d‟agost prop passat del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha d‟en Berenguer Rourich, prevere procurador seu, feta per lo dit notari, a 

XXII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                          ...L lliures 

 

Item a la dita dona Margarida, muller del dit Gabriel Conesa quondam, per Iª altre pensió a ella 

deguda a XXVIII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Berenguer Rourich, benefficiat en la esgleya de la vila de Muntblanch, se conté que cobre, feta 

per lo dit notari, a XXII dies d‟octubre del dit any.                            ...XXX lliures 

 

Item done a·n Anthoni Mayosa, escrivà del senyor Rey, per Iª pensió a ell deguda, a XXIX dies 

de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Bernat Mayosa, prevere 

procurador seu, feta per lo dit notari, a X dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.  

                                                     ...XI lliures 

 

Suma de pàgina ... CXXI lliures 

 

F.51r. 

 

Item done a la dona na Antiguona, muller d‟en Johan Sola quondam mercader, per Iª pensió a 

ella deguda, a XXVII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Anthoni de Capdevila, procurador seu, feta per lo dit notari, a XXI dies d‟octubre del dit any, se 

conté que cobre.                                             ...XXXII lliures   X sous 

 

Item done a·n Guillem Andreu, notari, per Iª pensió a ell deguda a VII dies del mes d‟octubre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XIII 

dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                     ...XXV lliures 

 

Item done a la dona na Francescha, muller d‟en Francesch Ramón quondam corredor de bísties , 

tudriu e curadriu de la persona e béns d‟en Bernardó, Eulàlia, Franceschó e Anthoni, pubills, 

Johanet e Clara adults, fills seus, per Iª pensió a ella en lo dit nom deguda, a XXVIII dies de 

setembre del any present MCCCCX segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, 

a XI dies d‟octubre del dit any se conté que cobre, d‟en Pere Lorenç, procurador e actor de la 

dita dona.                                        ...XVIIII lliures   XIII sous   X diners malla 

 

Suma de pàgina ... LXXVII lliures   III sous  X diners malla 

 

F.51v. 
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Item done a frare Francesch Mayol, prior del monestir de sant Aguostí de Barchelona, per Iª 

pensió al dit monestir deguda, a VI dies del mes d‟octubre, del any present MCCCCX, segons 

que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XVII dies d‟octubre del dit any, se conté que 

cobre.                                                  ...XXXXV lliures 

 

Item done a sor Ricarda des Pruners, prioressa, e a sor Argentona Calva monges del monestir de 

les sors penedides per Iª pensió a elles deguda a XXVIII dies del mes de setembre del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere Comte, prevere procurador lur, feta per lo 

dit Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre. 

                                                           ...VIII lliures  V sous 

 

Item done a micer Pere Basset, doctor e ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a 

XXVIII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XVII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.       ...XXVII lliures X sous 

 

Item done a·n Jachme Copi, brodador e ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda, 

primer dia del mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XX dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                ...XX lliures 

 

Suma de pàgina ... C lliures   XV sous 

 

F.52r. 

 

Item done a la dona na Thoda, muller de maestre March quondam cirurgià, per Iª pensió a ella 

deguda, a XX dies del present mes d‟octubre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta 

per en Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies del dit mes, se conté que cobre.     ...VI lliures V sous 

 

Item done a·n Johan Gaçet, notari, e a·n Guillem Dolç, çabater , administradors del bassí [sic] 

dels Pobres Vergonyants de santa Maria del Pi, per Iª pensió al dit bassí deguda a XXI dies del 

mes d‟agost prop passat del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XIII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.                 ...LXXX lliures 

 

Item done a·n Jachme de Casaldaguila, mercader, per Iª pensió a ell deguda a XXVIII does del 

mes de setembre prop passat del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere 

Juvallar, mercader, feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XV dies d‟octubre del dit any, se conté 

que cobre.                                           ...XXXV lliures 

 

Suma de pàgina ... CXXI lliures V sous 

 

F.52v. 

 

Item done a·n Simón Estrader, prevere benefficiat en la seu de Barchelona, per Iª pensió a ell 

deguda a VIII dies del mes de octubre [sic] del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

feta per en Bonanat Gili, notari, a XX dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre. 

                                     ...VI lliures  X sous 

 

Item done a la dona na Constança, muller d‟en Pere de Carrera quondam mercader, per Iª pensió 

a ella deguda a XX dies de setembre prop passat del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha feta per lo dit notari, a XXIIII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre. 

                                          ...XVII lliures  X sous 

 

Item done a·n Bernat Sirvent, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a XX dies del present mes 

d‟octubre, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXVII dies d‟octubre del dit any, se 

conté que cobre.                                                    ...XXXII lliures 
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Item done a la dona na Constança, muller d‟en Anthoni Bertran, quondam, per Iª pensió a ell 

deguda a XVII dies de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Francesch Bosch, prevere procurador seu, feta per lo dit notari, a VI dies de octubre [sic] del dit 

any, se conté que cobre.                                            ...XIII lliures  XII sous  VIII diners malla 

 

Suma de pàgina ... LXVIIII lliures  XII sous VIII diners malla 

 

F.53r. 

 

Item done a·n Johan des Pou, fuster, fill e hereu universal d‟en March des Pou quondam fuster, 

per Iª pensió a ell deguda a XXVII dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons 

que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXV dies d‟octubre del dit any, se conté que 

cobre.                                     ...XV lliures 

 

Item done a la dona na Valença, muller d‟en Jachme Cirer quondam cofrer, per Iª pensió a ella 

deguda a XVI dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Felip d‟Odena, escrivà procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies d‟octubre 

del dit any, se conté que cobre.                              ...XII lliures  V sous  V diners malla 

 

Item done a·n Pere ça Casa Cuberta , prevere, rector de la esgleya de santa Maria de Cabrera del 

Bisbat de Vich, per Iª pensió a ell deguda a XXIX dies del mes de setembre prop passat del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXII dies d‟octubre del dit 

any, se conté que cobre.                                   ...XVIII lliures 

 

Item done a la dona na Sibília, muller de mossen Ramón de Blanes quondam cavaller, així com 

a dona poderosa e usufructuària de tots los béns del dit marit seu per Iª pensió a ella deguda, a 

IIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Barthomeu Escala, 

escrivà, feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXX dies del dit mes, se conté que cobre. 

                                                        ...XXVII lliures   X sous 

 

Suma de pàgina ...  LXXII lliures  XV sous  V diners malla 

 

 

F.53v. 

 

Item done a·n Guillem ça Font, prevere benefficiat en la seu de Barchelona, per Iª pensió a ell 

deguda a IX dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per 

en Bonanat Gili, notari, a XXIX dies del dit mes, se conté que cobre.              ...XI lliures 

 

Item done a·n Francesch de Conomines, ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a 

XXVII dies d‟octubre  del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat 

Gili, notari, a XXIX dies del dit mes, se conté que cobre.                        ...XXXI lliures XII sous 

 

Item done a·n Berna Lonch, habitador de la parròquia de sant Andreu de Palomar, per Iª pensió 

a ell deguda a XII dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXV dies del dit mes, se conté que cobre. 

                                      ...XIII lliures XV sous 

 

Item done a·n Johan Rovira, ciutadà de Barchelona, procurador e general, reebedor de totes 

rendes e drets al espital d‟en Pere des Vilar quondam pertanyents, per Iª pensió al dit espital 

deguda a XIX dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta 

per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXV del dit mes, se conté que cobre.  

                                           ...V lliures  XVI  sous X diners 

 

Suma de pàgina ... LXII lliures III sous X diners 
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F.54r. 

 

 

Item done a·n Nicholau Bassa, mercader, per Iª pensió de censal a ell deguda, a XXX dies 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a 

IIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.    ...XXXVI lliures  XI sous IX diners malla 

 

Item done a·n Ramón des Pepiol, per Iª pensió e ell deguda, a IIII dies del mes d‟octubre del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Galceran Rocha, prevere procurador seu, feta 

per en Bonanat Gili, notari, a XXII dies del mes e any dessús dit, se conté que cobre.  ..X lliures 

 

Item done a·n Narsís  Saguer, Guillem ça Coma, Johan Torra, sartres, e Pere Muntada, 

baxadors, administradors e clavaris aquest any de la Conffraria del offici dels sartres, per Iª 

pensió a la dita Conffraria degua a X dies d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha feta per lo dit notari, a IIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre. 

                         ...XV lliures  XII sous 

 

Item done a·n Pere Torrent, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a V dies del mes de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a VII dies 

del mes e any dessús dit, se conté que cobre.                               ...C lliures 

 

 

Suma de pàgina ... CLXII lliures   III sous  IX diners malla 

 

F.54v. 

 

Item done a·n Pere Torrent, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a XXIII dies del mes de setembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies 

de noembre del dit any, se conté que cobre.                                     ...LV lliures 

 

Item done a la dona na Guillamona, muller d‟en Bernat Serra quondam corredor, per Iª pensió a 

ella deguda, així com a tinent e possehint los béns qui foren del dit marit seu per son dot espoli e 

altres drets a ella pertanyents, a V dies del primer mes del present mes de noembre, segons que 

en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VII dies del dit mes, se conté que cobre. 

                                          ...XXVII lliures  X sous 

 

Item done a·n Bernat Franch, mercader, per Iª pensió o interés, a ell degut de IIII meses XII dies 

comensats a XXX dies del mes d‟octubre del any prop passat MCCCCIX, e finits per tot lo XI 

dia del mes de març prop siguent, per rahó d‟aquella pensió de DCCC sous que reebia a rahó de 

XVIII mil sous en lo dit terme,  XIIII lliures XIII sous III diners. Item per interés de DC sous de 

pensió a que la dessús dita pensió fo reduhida, a rahó de XXIIII mil sous per mil, per interés de 

VII mes XVIII dies comensats a XIII dies del dit mes de març, e finiren per tot lo XXX dia del 

mes d‟octubre aprés siguent, XIX lliures, e així són segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat 

Gili, notari, a IIII dies de noembre del any present MCCCCX, se conté que cobre. 

                                        ...XXXIII lliures XI sous  VII diners 

 

Suma de pàgina ... CXVI lliures  I sou  VII diners 

 

F.55r. 

 

Item done a la dona na Antiguona, muller d‟en Johan Sola quondam, per Iª pensió a ella deguda, 

a XXV dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere 



137 

Geroni, prevere procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, primer
411

 dia d‟octubre del dit 

any, se conté que cobre.                                                ...LX lliures 

 

Item done a la dona na Costança, muller d‟en Francesch Oliver quondam mercader, per Iª 

pensió a ella deguda a XXVII dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que 

en Iª àpocha feta per en Bonanat Gil, notari, a IIII dies de noembre del dit any se conté que 

cobre.                                            ...XI lliures V sous 

 

Item done a·n Anthoni Font, olim escrivà del senyor Rey, per Iª pensió a ell deguda a XXVII 

dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a V dies de noembre del dit any, se conté que cobre.           ...XX lliures 

 

Item done a·n Pere Oliver, mercader, qui està al carrer appellat d‟en Dusay, per Iª pensió a ell 

deguda a XXVII dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a V dies de noembre del dit any se conté que cobre. 

                                                    ...XXV lliures 

 

Suma de pàgina ... CXVI lliures V sous 

 

F.55v. 

 

Item done a·n Bernat Torner, mercader, per Iª pensió a ell deguda a V dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha fet per en Bonanat Gili, notari, a X dies de 

noembre del dit any, se conté que cobre.                                                     ...XXX lliures 

 

Item done a·n Berenguer Sallent, mercader, per Iª pensió a ell deguda a IIII dies del mes de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VII dies de 

noembre del any dessús dit, se conté que cobre.                 ...XXXX lliures  XVIIII sous II diners 

 

Item done a·n Dominguo Company, baxador, per una pensió a ell deguda a XVI dies del mes 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a 

V dies de noembre del any dessús dit, se conté que cobre.                              ...XII lliures  II sous 

 

Item [done]
412

 a·n Bernat Lobet, ciutadà de Barchelona, per una pensió a ell deguda a V dies del 

mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, 

notari, a X dies del dit mes, se conté que cobre.                                  

                   ...XVIII lliures  III sous II diners 

 

Suma de pàgina ... CI lliures III sous IIII diners 

 

F.56r 

 

Item done a·n Bernat Dalmau, alias Muntmany, de la parròquia de sant Vicent de Serrià, per Iª 

pensió a ell deguda a XXVII dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que 

en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies de noembre del dit any, se conté que 

cobre.                                 ...X lliures 

 

Item done a·n Guillem Palomera, prevere benefficiat en la esgleya de santa Maria de la Mar de 

Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a XXVI dies del mes d‟agost del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a X dies de noembre del dit any, se conté que 

cobre.                                              ...X lliures  XVIII sous II diners 

 

                                                           
411 Hi manca l‟article “lo”. 
412 L‟escrivà se l‟havia deixat i l‟escrigué per sobre posteriorment. 
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Item done a la dona na Eulàlia, muller den Francesch Bleda, quondam mercader, per Iª pensió a 

ella deguda a XIIII dies del mes d‟octubre prop passat del any present MCCCCX, segons que en 

una àpocha d‟en Perico Ribalta, mercader procurador seu, feta en Bonanat Gili, notari, a XV 

dies de noembre del dit any, se conté que cobre.                                     ...XX lliures 

 

Item done a·n Guillem Palomera, prevere benefficiat en la esgleya se santa Maria del Mar de 

Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a V dies del mes de noembre del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a X dies del dit mes, se conté que 

cobre.                ...XII lliures  X sous 

 

Suma de pàgina ... LIII lliures VIII sous II diners 

 

F.56v. 

 

Item done a·n Anthoni Quart, mercader, per Iª pensió a ell deguda a VIII dies [dies]
413

 d‟octubre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Perico Gibert, mercader procurador 

seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a X dies de noembre del dit any, se conté que cobre. 

                      ...VIII lliures  XV sous 

 

Item done a la dona na Eulàlia, muller d‟en Johan Janer, donzell, així com hereva de na Úrsula, 

donzella, germana sua, filla d‟en Nicholau de Sotsems, mercader quondam, e de voluntat sua 

a·n Johan Munt, mercader per Iª pensió a ella així com a hereva dessús dit, a VII dies de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XVII dies 

de noembre del dit any, se conté que cobre.                             ...XXXVII lliures  II sous II diners 

 

Item done al Convent dels frares menors de la Ciutat de Barchelona e per ells a frare Pere 

Miquel del dit Conven,t per Iª pensió a ells deguda a VIII dies de noembre del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XIII del dit mes d‟en Pere des Coll e 

Guillem Andreu, notaris, procuradors del dit Convent, se conté que cobre. 

                   ...XIII lliures  XV sous  V diners 

 

Item done a·n Thomàs Girgós, olim dels Oïdors de la Cort del senyor Rey, per Iª pensió a ell 

deguda a IIII dies de noembre del any present, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a X 

dies de noembre del any dessús dit MCCCCX, se conté que cobre.                  ...XXX lliures 

 

Suma de pàgina ... LXXXIX lliures   XII sous  VII diners 

 

F.57r. 

 

Item done al noble mossen Ponç de Perellós, per Iª pensió a ell deguda lo primer dia del mes 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha de micer Guillem Ros, 

procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XIII dies de noembre del dit any, se conté que 

cobre.                                                           ...LX lliures 

 

Item done al dit mossen Ponç, per Iª altre pensió a ell deguda lo dit primer dia d‟octubre del any 

present e dessús dit, segons que en Iª àpocha del dit micer Guillem Ros, procurador seu, feta per 

lo dit notari, a XIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.                  ...XXXXV lliures 

 

Item done al dit mossen Ponç de Perellós, per Iª altre pensió a ell deguda lo dit primer dia 

d‟octubre del any dessús dit, segons que en Iª àpocha del dit micer Guillem Ros, procurador seu, 

feta per lo dit notari, a XIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.           ...LV lliures 

 

                                                           
413 Repetit. 
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Item done al dit mossen Ponç de Perellós, per Iª altre pensió a ell deguda a VIII dies d‟octubre 

prop passat del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha del dit micer Guillem Ros, feta 

per lo dit Bonanat Gili, notari, a XIII dies d‟octubre del dit any, se conté que cobre.  

          ...XXXX lliures 

 

Suma de pàgina ... CC lliures 

 

F.57v. 

 

Item done al dit noble mossen Ponç de Perellós, per Iª pensió a ell deguda, lo primer dia 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha de micer Guillem Ros, 

procurador seu, feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XIII dies de noembre del dit any, se conté 

que cobre.             ...XXX lliures 

 

Item done al dit mossen Ponç de Perellós, per Iª pensió a ell deguda lo primer dia del mes 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha del dit micer Guillem Ros, feta 

per lo dit notari, a XIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.           ...XXXXV lliures 

 

Item done al dit mossen Ponç de Perellós, per Iª pensió a ell deguda lo primer dia del [dit]
414

 

mes d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha del dit micer Guillem Ros, 

procurador seu feta per en Bonanat Gili, notari, a XIII dies de noembre del dit any, se conté que 

cobre.                      ...L lliures 

 

Item done a·n Francesch Burgués, per Iª pensió a ell deguda a VI dies del mes de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Anthoni Oliver procurador seu feta per lo 

dit Bonanat Gili, notari, a XII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.   ...XXVII lliures 

 

Suma de pàgina ... CLII lliures 

 

F.58r. 

 

Item done a micer Bernat des Pont, per Iª pensió a ell deguda a XII dies de noembre del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, a XV dies del mes e any 

dessús dit, se conté que cobre.                                     ...L lliures 

 

Item done a·n Anthoni Pelagrí, sartre, per Iª pensió a ell deguda a VIII dies del present mes de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, 

a XIIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.            ...XII lliures  X sous 

 

Item done a·n Johan Rovira, procurador del espital o almoyna d‟en Pere des Vilar quondam per 

Iª pensió a ell deguda en lo dit nom, a VIII dies de noembre del any present MCCCCX, IIII 

lliures X sous. Item a·n Johan Gaçet, notari, Guillem Dolçet, sabater, e Berenguer Lunàs, 

mercader, admnistradors del bací dels Pobres Vergonyants de santa Maria del Pi, per Iª pensió a 

ells deguda lo dit dia, III lliures. E així són segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XII 

dies del mes e any dessús dit dels Consellers del any present, se conté que cobre. 

                ...VII lliures X sous 

 

Suma de pàgina ... LXX lliures 

 

 

F.58v. 

 

                                                           
414 Anotació posterior. 
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Item done a·n Estheve ça Torta, fill e hereu d‟en Estheve ça Torta, pare seu e d‟en Miquel ça 

Torta, frare seu e per ell e de voluntat sua a·n Johan Torró, notari, per Iª pensió al dit Estheve 

deguda a XII dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta 

per en Bonanat Gili, notari, a XX del dit mes, se conté que cobre.     

           ...CXVIIII lliures  VI sous  IIII diners 

 

Item done al dit Estheve ça Torta, e per ell al dit Johan Torró, notari, per Iª altre pensió a ell 

deguda a XII dies del dessús dit mes de noembre del any present, segons que en Iª àpocha feta 

per lo dit Bonanat Gili, notari, a XX del dit mes, se conté que cobre.  

            ...CXVIIII lliures  VI sous IIII diners 

 

 

 

Item done a·n Johan Graçet, notari, Guillem Dolç, sabater, e Berenguer Lunàs, mercader, 

administradors aquest any del Bací dels Pobres Vergonyants de santa Maria del Pi, per Iª pensió 

al dit bací deguda a XXIX dies d‟octubre del any present, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.           ...XXVI lliures V sous 

 

Item done a la dona na Eulàlia, muller d‟en Francesch Pellisser, quondam mercader, per Iª 

pensió a ella deguda a XIII dies de noembre del any present segons que en Iª àpocha feta per lo 

dit notari, a XVII del dit mes, se conté que cobre.              ...VI lliures V sous 

 

Suma de pàgina ... CCLXXI lliures II sous  VIII diners 

 

F.59r. 

 

Item done a·n Johan Ros, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda o per interès d‟aquella de III meses, 

XVIII dies comensats a XI dies del mes de noembre del any prop passat MCCCCX, e finits per 

tot lo mes de febrer aprés siguent per rahó d‟aquells M sous que reebia a rahó de XVI mil sous 

per mil en lo dit terme, XV lliures. Item per interès de DCCC sous de pensió a que la dessús dita 

pensió fo reebuda. a rahó de XX mil sous per mil per interès de VIII meses X dies comensats 

primer jorn de maig prop passat e finiren per tot lo XIè dia del mes present de noembre aprés 

siguent,   XXVII lliures XV sous V diners. E així són segons que en Iª àpocha feta per en 

Bonanat Gili, notari, a XX dies del dit mes de noembre del any MCCCCX, se conté que cobre.     

                 ...XXXXII lliures  XV sous V diners 

 

Item done al dit Johan Ros, per Iª altre pensió a ell deguda a XII dies del mes de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XX dies 

del dit mes, se conté que cobre.                   ...XXXV lliures 

 

Item done al dit Johan Ros, per Iª altre pensió a ell deguda a XIII dies del mes de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XX dies 

del mes e any dessús dit, se conté que cobre.                  ...XXXXV lliures 

 

 

Suma de pàgina ... CXXII lliures XV sous V diners 

 

F.59v. 

 

Item done a·n Arnau Esquerit, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a XV dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XIX dies 

del dit mes, se conté que cobre.                               ...XI lliures 
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Item done a·n Guillem Pere Dusay, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a XV dies del mes de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXIIII dies 

del dit mes, se conté que cobre.                            ...XXV lliures 

 

Item a·n Francesch Guanters, mercader, hereu universal de la dona na Eulàlia saenrere filla d‟en 

Guillem de Muntadella quondam mercader, per Iª pensió a ell com a hereu dessús dit deguda a 

IIII dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XVII dies del dit mes, se conté que cobre.                               ...LV lliures 

 

Item dona al dit Francesch Guanters, per Iª altre pensió a ell, així com a hereu dessús dit deguda 

a XIIII dies de noembre [prop passat]
415

 del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta 

per lo dit notari, a XVII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.           ...XX lliures 

 

Suma de pàgina ... CXI lliures 

 

F.60r. 

 

Item done al dit Francesch Guanters, mercader, per Iª pensió a ell com a hereu de la dona na 

Constança, mara [sic] sua, a XXII dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX [deguda]
416

 

segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XVII del dit mes se conté que 

cobre.                                               ...XXII lliures X sous 

 

Item done a·n Berenguer Oliver, candeller de sera , per Iª pensió a ell deguda a VIII dies de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XIX dies 

del dit mes, se conté que cobre.                         ...XXVIIII lliures  XI sous 

 

Item done a·n Garcia Destela, reebedor e administrador del espital de la santa Creu, per Iª 

pensió al dit espital deguda a XIII de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha feta per lo dit notari, a XXXIIII dies del mes e any dessús dit, se conté que cobre. 

               ...XXXXIII lliures XV sous 

 

Item done a la dona na Elissen, muller d‟en Guillem de Muntmany, quondam perayre, per Iª 

pensió a ella deguda a XIIII dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en 

Iª àpocha feta per lo dit notari, a XIX del dit mes, se conté que cobre.           ...XII lliures X sous 

 

Suma de pàgina ... CVIII lliures VI sous 

 

F.60v. 

 

Item done a·n Arnau Çalom, patró de leny, per Iª pensió a ell deguda a XXII dies del mes de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a 

XXIIII del dit mes, se conté que cobre.                           ...XII lliures V sous V diners 

 

Item done a la dona na Guillamona, muller d‟en Pere Fulleda, quondam, e per ella e de voluntat 

sua a·n Jachme Ros, vidrier, per Iª pensió a la dita dona deguda a X dies del mes de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXII dies del dit mes, se 

conté que cobre.                                  ...XXXXIII lliures  X sous 

 

Item done a·n Francesch de Voltres, mercader, e a·n Andreu Ferrer, batador de fulla d‟or, 

administradors aquest any del espital o porció d‟en Pere des Vilar quondam per Iª pensió al dit 

                                                           
415 Tatxat. 
416 L‟escrivà se l‟havia deixat i l‟escrigué per sobre posteriorment. 
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espital degua a III dies del mes de noembre del dit any, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a VIII del dit mes, se conté que cobre.                       ...VII lliures  X sous 

 

Item done als dits Francesch de Voltres, e a·n Andreu Ferrer, administradors dessús dits, per Iª 

altre pensió al dit espital deguda a III dies del dit mees de noembre, segons que en Iª àpocha feta 

a VIII del mes e any dessús dit per lo dit notari, se conté que cobre.            ...III lliures  V sous 

 

Suma de pàgina ... LXVI lliures X sous V diners 

 

F.61r. 

 

Item done a la dona na Margarida, muller d‟en Bernat Martí quondam mercader, per Iª pensió a 

ella deguda, a V dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

feta per en Bonanat Gili, notari, a XIX dies del dit mes, se conté que cobre. 

                 ...XXXVII lliures   X sous 

 

Item done a la dona na Barthomeua, muller d‟en Arnau ça Plana quondam mercader, per Iª 

pensió a ella deguda a V dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha feta per lo dit notari, a XII dies del dit mes, se conté que cobre.                  ...XX lliures 

 

Item done a la dita dona Barthomeua, per Iª altre pensió a ella deguda a XV dies del mes 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XII dies de 

noembre del dit any, se conté que cobre.               ...XX lliures IX sous I diner 

 

Item done a·n Galceran Nicholau, notari, per Iª pensió a ell deguda a V dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XIX 

dies del dit mes, se conté que cobre.                               ...X lliures 

 

Suma de pàgina ... LXXXVII lliures  XIX sous I diner 

 

F.61v. 

 

Item done als universaris comuns de la seu de Barchelona, per Iª pensió als dits universaris 

deguda a VIII dies de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Guillem Torró, prevere benefficiat en la dita seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XIIII dies 

del dit mes, se conté que cobre.                                 ...XII lliures X sous 

 

Item done als dits universaris de la seu per Iª altre pensió a ells degudes, a XVII dies d‟octubre 

prop passat del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha del dit Guillem Torró, prevere, 

feta per lo dit notari, a XIIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.   

                ...XXII lliures XIIII sous  VI diners malla 

 

Item done a·n Francesch Vila, prevere benefficiat en la dita seu, per Iª pensió a ell deguda a 

XIIII dies de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, 

a XXII dies del dit mes, se conté que cobre.                     ...XII lliures  X sous 

 

Item done a·n Galceran Ferrer, mercader, e a·n Anthoni Costa, argenter, administradors del Baci 

dels Pobres Vergonyants de santa Maria de la Mar de Barchelona, per Iª pensió al dit Bací, 

deguda a V dies del mes present de noembre del dit any, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XVII del dit mes, se conté que cobre.                           ...X lliures  X sous 

 

Suma de pàgina ... LVIII lliures  IIII sous  VI diners malla 

 

F.62r. 
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Item done als dits Galceran Ferrer e Anthoni Costa, administradors del dit Bací dels Pobres 

Vergonyants de santa Maria de la Mar, per Iª pensió al dit Bací deguda, a XIII dies del mes de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a 

XVII dies del dit mes, se conté que cobre.                            ...XXV lliures 

 

Item done a sor Constança des Cortey, abadessa del monestir de sant Anthoni del Ordre de santa 

Clara de Barchelonna, per Iª pensió a ella deguda, a XV dies de noembre del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere Bleda, prevere procurador de la dita abadessa e 

convent, feta per lo dit notari, a XXIIII dies del dit mes, se conté que cobre.          ...XXX lliures 

 

Item done a·n Nicholau Bassa, mercader, per Iª pensió a ell deguda a XX dies de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXIIII dies del dit mes, 

se conté que cobre.                                 ...XXXVI lliures  XI sous IX diners malla 

 

Item done a·n Anthoni Cases, per Iª pensió a ell deguda a XIII dies de noembre del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXIIII dies del dit mes, se conté que 

cobre.               ...XXV lliures 

 

 

Suma de pàgina ... CXVI lliures   XI sous VIIII diners malla 

 

 

F.62v. 

 

Item done a la dona na Isabel, muller d‟en Bernat ça Pila quondam, per Iª pensió a ell deguda a 

XIII dies de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat 

Gili, notari, a XXVII dies del dit mes, se conté que cobre.                ...L lliures 

 

Item done a·n Pere Isern, flaquer, per Iª pensió a ell deguda a  [IIII]
417

 dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Guillem Bosch, prevere procurador 

seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXII dies del dit mes, se conté que cobre. 

                                                     ...XXII lliures XIIII sous VI diners malla 

 

Item done a la dona na Caterina, muller de maestre Ramón Querol, quondam metge en 

medicina, per Iª pensió a ella deguda a XIII dies del mes d‟octubre del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha de micer Guillem Burrull, juriste [sic] procurador seu, feta per lo dit 

notari, a VII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.     ...XXVII lliures X sous 

 

Item done a·n Anthoni Oliver, causíndich, per Iª pensió a ell deguda, a XVII dies del mes de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, 

a XIX dies del mes dessús dit, se conté que cobre.                       ...XI lliures  V sous 

 

Suma de pàgina ... CXI lliures IX sous  VI diners malla 

 

F.63r. 

 

Item done a la dona na Guillamona, muller d‟en Pere Rubió quondam, e per ella de voluntat sua 

a·n Anthoni Oliver causíndich, gendre seu, per Iª pensió a ella deguda a XX di[es]
418

 de 

setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a 

XXIIII dies de noembre del dit any, se conté que cobre.                                   ...V lliures 

X sous 

 

                                                           
417 Tatxat i corregit posteriorment. 
418 Correcció posterior. 
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Item done a·n Berenguer Seyol, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a III dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XXVII dies del dit 

mes, se conté que cobre.                      ...XXX lliures 

 

Item done a·n Johan Salrà, prevere curador e deffenedor de la Capellania instituhida per 

n‟Arnau Serra quondam carnicer en l‟altar de sant Andreu e de sant Anthoni construhit en 

l‟esgleya parroquial de santa Maria del Pi de Barchelona, per Iª pensió a ell com a curador, 

dessús dit deguda, a XIIII dies de noembre del dit any, segons que en Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XXVII dies del dit mes, se conté que cobre.                               ...XXXIX lliures 

 

Item done a la dona na Constança, muller d‟en Andreu Solà, quondam mercader, e per ella e de 

voluntat sua a·n Johan Solà, fill seu per Iª pensió a ella degua a XVII dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVII 

dies del dit mes, se conté que cobre.                             ...XXV lliures 

 

Suma de pàgina ... XCIX lliures  X sous 

 

F.63v. 

 

Item done a·n Johan Solà, adult fill e hereu universal d‟en Andreu Solà quondam mercader, per 

Iª pensió a ell deguda, a XII dies del present mes de noembre, segons que en Iª àpocha feta per 

en Bonanat Gili, notari, a XXVII dies de noembre del any MCCCCX, se conté que cobre. 

                  ...XXXVIII lliures 

 

Item done [done]
419

 a·n Bernat Ballestar , corredor, per Iª pensió a ell deguda a XX dies de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, 

a XXVII dies del dit mes, se conté que cobre.           ...VII lliures XIIII sous VI diners malla 

 

Item done a frare Johan d‟Alvernia, procurador del monestir de sant Gerònim constituhit prop lo 

Coll de Serola de la parròquia de sant Genís de Gudells, en lo dit loch appellar Vall de Ebrón, 

per Iª pensió al dit monestir deguda, a X dies d‟octubre del any present MCCCCX, segons que 

en Iª àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies de noembre del dit any, se conté 

que cobre.                                       ...XXX lliures 

 

Item done a la dona na Constança, muller d‟en Francesch des Casals quondam barber, per Iª 

pensió a ella deguda, a XIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

d‟en Galceran Rocha, prevere procurador seu, feta per lo dit notari, a XXVII dies de noembre 

del dit any, se conté que cobre.                           ...XI lliures VIII sous III diners  

 

Suma de pàgina ... LXXXVII lliures I sou  VIIII diners malla 

 

F.64r. 

 

Item done a·n Bonanat Mir, prevere rector de la Capella instituhida per lo noble en Pere de 

Muncada, per Iª pensió a ell com a rector dessús dit, deguda [a XX]VIII dies de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a IX dies 

de deembre del dit any, se conté que cobre.                              ...CV lliures 

 

Item done a·n Bernat de Gualbes, per Iª pensió a ell deguda a XVII dies d‟agost del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, [a]
420

 lo primer dia de 

deembre del dit any, se conté que cobre.                               ...XX lliures 

 

                                                           
419 Tatxat. 
420 Tatxat. 



145 

Item done a la dona na Gueraldona, muller d‟en Castelló comte quondam patró de nau per Iª 

pensió a ella deguda a XV dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha d‟en Guillem Serra, prevere procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXIIII 

del dit mes, se conté que cobre.                                  ...IX lliures I sou IX diners malla 

 

Item done a sor Isabel Marcha, abadessa del monestir de Pedralbes, per Iª pensió al dit monestir 

deguda, lo primer dia del mes de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

d‟en Barthomeu Collell, prevere procurador seu, aclosa per en Bernat Esplugues, notari, tinent 

les escriptures d‟en Bonanat Gili, notari, a X dies de deembre del dit any e finida per lo dit 

procurador a IIII dit mes, se conté que cobre.                                           ...CCCII lliures  III sous 

 

Suma de pàgina ... CCCCXXXVI lliures IIII sous  IX diners malla 

 

 

 

F.64v. 

 

Item done a·n Andreu des Vall, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a V dies del mes de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XIX del 

dit mes, se conté que cobre.                             ...XXXXV lliures IX sous 

 

Item done a la dona na Saureta, muller d‟en Ramón Bofiy, quondam mercader, per Iª pensió a 

ella deguda a V dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha 

d‟en Guillem Cortina, prevere procurador seu, feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVII dies del 

dit mes, se conté que cobre.                              ...XVIII lliures III sous II diners 

 

 

Item done a·n Bernat Salat, ciutadà de Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a XIII dies del mes 

de noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, 

notari, tinent les escriptures d‟en Bonanat Gili quondam, a XXVIII dies del dit mes, se conté 

que cobre.                                    ...VII lliures  X sous 

 

Item done a frare Ramón Batle, vicari del monestir e covent dels frares procuradors de 

Tarragona, per Iª pensió al dit monestir e covent deguda a XIX dies d‟octubre del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Johan d‟Almanara, draper, procurador del dit monestir 

e covent, feta per en Bernat Esplugues, notari, a XII dies de deembre del dit any, se conté que 

cobre, ensemps ab la procura del dit vicari e covent.                 ...LI lliures X sous 

 

Suma de pàgina ... CXXII lliures  XII sous III diners 

 

F.65r. 

 

Item done a micer Guillem de Vallsecca, doctor en leys, per una pensió a ell deguda a XVIII 

dies de juliol del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha fet per en Bernat Esplugues, 

notari, a XI dies de deembre del dit any, se conté que cobre.             ...XX lliures 

 

Item done al dit micer Guillem de Vallsecca per una altre pensió a ell deguda a VII dies d‟agost 

del any dessús dit MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XI dies del [de]
421

 

mes de deembre del dit any, se conté que cobre.                              ...XX lliures 

 

Item done al dit micer Guillem de Vallsecca per Iª altre pensió a ell deguda a XXIII dies del mes 

d‟agots del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a XI dies de 

deembre del dit any, se conté que cobre.                                 ...XX lliures 

                                                           
421 Tatxat. 
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Item done al dit micer Guillem de Vallsecca, per Iª altre pensió a ell deguda a II dies de 

setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dessús dit notari, a XI 

dies del dit mes de deembre del dit any, se conté que cobre.                     ...XXV lliures 

 

Suma de pàgina ... LXXXV lliures 

 

F.65v. 

 

Item done al micer Guillem de Vallsecca, doctor en leys per Iª pensió a ell deguda a X dies de 

setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues 

notari a XI dies [de]
422

 d[ae]mbre
423

 del dit any, se conté que cobre.         ...LXXXX lliures 

 

Item done al dit micer Guillem de Vallsecca, per Iª pensió a ell deguda a VIII dies de noembre 

del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues, notari, a XI 

dies de deembre del dit any, se conté que cobre.                          ...LV lliures 

 

Item done al dit micer Guillem de Vallsecca per Iª altre pensió a ell deguda a XII dies de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues 

notari, a XI dies de deembre del dit any, se conté la qual cobre.             ...XXII lliures  X sous 

 

Itemm done al dit micer Guillem de Vallsecca, per Iª altre pensió a ell deguda a XXIIII dies de 

noembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha fet per lo dessús dit Bernat 

Esplugues, notari, a XI dies de deembre del dit any se conté que cobre.                ...XXX lliures 

 

Suma de pàgina ... CXCVII lliures X sous 

 

 

F.66r. 

 

Item done a·n Johan Gaçet e a·n Guillem Dolç çabater [sic] administradors aquest any [del 

Bací]
424

 dels Pobres Vergonyants de la parròquia de la santa Maria del Pi de Barchelona, per Iª 

pensió al dit bací deguda, a XIII dies del mes de noembre del any present MCCCCX, segons 

que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies del dit mes se conté que cobre. 

             ...XXV lliures 

 

Item done a la dona na Constança, muller d‟en Thomàs Leupart quondam mercader, per Iª 

pensió a ella deguda a XIIII dies del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en 

Iª àpocha d‟en Bernat Boyons, prevere procurador seu, feta per en Bernat Esplugues, notari 

tinent les escriptures d‟en Bonanat Gili quondam, a IIII dies de deembre del dit any se conté que 

cobre.                     ....XVI lliures 

 

Item done a la dona na Blancha, muller d‟en Pere des Lor, quondam donzell, per Iª pensió a ella 

deguda a XIII dies del mes d‟agost prop passat del any present MCCCCX, segons que en Iª 

àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XI dies de deembre del dit any, d‟en Johan Cart 

procurador seu, se conté que cobre.                             ...LXXV lliures  IIII sous VI diners 

 

Item done a la dita dona Blancha, muller d‟en Pere des Lor quondam donzell, per Iª altre pensió 

a ella deguda, a X dies de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Johan Cart, procurador seu, feta per en Bernat Esplugues, notari, a XI del dit mes se conté que 

cobre.                             ...XXXIII lliures III sous VII diners 

                                                           
422 Anotació posterior. 
423 Ídem. 
424 L‟escrivà se l‟havia deixat i l‟escrigué per sobre posteriorment. 
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Suma de pàgina ... CXLVIIII lliures VIII sous I diner 

 

F.66v. 

 

Item done a la dona na Valença, muller d‟en Jachme Cirer quondam cofrer, per Iª pensió a ella 

deguda, lo primer dia del mes deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Phelip d‟Odena procurador de la dita dona, feta per en Bernat Esplugues, notari a XI dies de 

deembre del dit any se conté que cobre.                    ...X lliures 

 

Item done a·n Jachme Lendrich, procurador e actor dels béns qui fore d‟en Guillem des Torrent 

quondam per Iª pensió a ell en lo dit nom deguda a XXII dies de noembre del any present 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari tinent les escriptures 

d‟en Bonanat Gili quondam a XXVIII del dit mes se conté que cobre.       

           ...XXX lliures  XVIII sous  IX diners 

 

Item done al dit Jachme Lendrich, procurador e actor d‟aquella almoyna o obra pia que·n 

Guillem des Torrent volch ésser feta tots anys de sos béns, per Iª pensió a ell en lo dit nom 

deguda, a XXII dies de noembre del any present MCCCCX, segons que Iª àpocha feta per lo dit 

notari, a XXVIII dies del dit mes se conté que cobre.        ...XVIIII lliures I sou III diners 

 

Item done a·n Bernat des Vall, forner, per Iª pensió a ell deguda a XXVII dies de setembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a IIII dies de deembre del 

dit any se conté que cobre.                      ...XVIIII lliures 

 

Suma de pàgina ... LXXVIII lliures 

 

 

F.67r. 

 

Item done a·n Anthoni Oliver, notari marmosser, ensemps ab altres d‟en Pere Martí quondam 

paher, per Iª pensió a ell en lo dit nom deguda, a VIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a IX dies del mes de deembre del 

dit any se conté que cobre.                              ...XXV lliures 

 

Item done a·n Francesch Oller, prevere benefficiat en la seu de Barchelona per Iª pensió a ell 

deguda a VIII dies del mes d‟octubre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Anthoni Oliver, 

notari procurador seu, feta per en Bernat Esplugues, notari, a IX dies de deembre del dit any se 

conté que cobre.                                       ...V lliures XII sous 

 

Item done a·n Johan Rovira, mercader procurador e general reebedor de tots e sengles béns 

pertanyents al espital d‟en Pere des Vilar quondam, per Iª pensió al dit espital deguda a X dies 

del mes de setembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a 

XI dies de deembre del dit any, se conté que cobre.                ...VI lliures II sous IIII diners 

 

Item done a sor Isabel Marcha, abbadessa del monestir de Pedralbes, per Iª pensió al dit 

monestir deguda, a VI dies del mes de deembre del any present MCCCX, segons que en Iª 

àpocha d‟en Barthomeu Collell, prevere procurador seu, feta per en Bernat Esplugues, notari, a 

XV del dit mes, se conté que cobre.                          ...LII lliures XV sous II diners 

 

Suma de pàgina ... LXXXIX lliures IX sous  VI diners 

 

F.67v. 

 



148 

Item done a·n Johan Pasqual de la vila de Caldes de Muntbuy, per Iª pensió a ell deguda, a 

XVIII dies del mes de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bernat Esplugues, notari, a XX dies del dit mes, se conté que cobre.     

               ...L lliures  X sous V diners 

 

Item done a·n Leonard des Sos, tudor de la persona e béns d‟en Galceran Burgués, pubill, fill 

d‟en Francesch Burgués, per Iª pensió a ell en lo dit nom deguda, a XXIII dies de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Anthoni Oliver, prevere procurador seu, 

feta per en Bernat Esplugues, notari, a XII dies de deembre del dit any, se conté que cobre. 

                   ...L lliures 

 

Item done al dit Leonard des Sos, tudor del dit Galceran Burgués, per Iª pensió a ell deguda a IX 

dies de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Anthoni Oliver, 

prevere procurador seu, feta per en Bernat Esplugues, notari, a XII dies de deembre del dit any, 

se conté que cobre.                                        ...L lliures 

 

Item done a·n Pere Estrany alias Ciprés, olim escrivà del senyor Rey, per Iª pensió a ell deguda 

a IX dies del mes de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha fet per en 

Bernat Esplugues, notari, a XVIII del dit mes, se conté que cobre.                           ...L lliures 

 

Suma de pàgina    CC lliures  X sous  V diners 

 

F.68r. 

 

Item done a frare Anthoni Pedriça del orde de santa Maria del Carme de Barchelona, procurador 

de frare Johan Fabre, ara prior e del covent del dit ordre, per Iª pensió del monestir deguda a 

XXVIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat 

Esplugues, notari, a XVIII dies [de]
425

 deembre del dit any, se conté que cobre.   

                 ...VI lliures V sous 

 

Item done a·n Pere Ballester, ciutadà, per pensió o interès a ell degut de IIII meses IX dies 

comensats [a III dies] de noembre del any MCCCCX prop passat, e finits per tot lo XI dia del 

mes de març aprés siguent, per rahó d‟aquella pensió de MCC sous que reebia, a rahó de XVIII 

MC  sous en lo dit terme, XXI lliures X sous. Item per interès de MLIX sous VI diners malla de 

pensió a que dessús dita pensió fo reeduhida a rahó de XXM D sous per mil per interès de VII 

mes XXIII dies comensats a XII del dit mes de març, e finiren per tot lo tercer dia del mes de 

noembre aprés siguent, XXXIIII lliures II sous VIIII diners. E així són segons que en Iª àpocha 

feta per en Bernat Esplugues, notari, a XII dies de deembre del any present MCCCCX, se conté 

que cobre.                  ...LV lliures XII sous  VIIII diners 

 

Item done al dit Pere Ballester, per Iª pensió a ell deguda a IIII dies del mes de deembre del any 

present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari a XII dies del 

mes e any dessús dit, se conté que cobre.                      ...LV lliures 

 

Suma de pàgina ... CXVI lliures XVII sous IX diners 

 

F.68v. 

 

Item done al dit Pere Ballester, per Iª pensió a ell deguda lo primer dia del mes de noembre del 

any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha fea per en Bernat Esplugues, notari, a XII dies 

de deembre del dit any, se conté que cobre.                                    ...C lliures 

 

                                                           
425 Anotació posterior. 
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Item done a·n Jachme Lendrich, del offici del maestre racional, procurador e actor dels béns que 

foren d‟en Guillem des Torrent quondam, per Iª pensió a ell deguda a XVII dies del mes 

d‟octubre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, 

notari, a XVIII dies de deembre del dit any, se conté que cobre.            ...XVI lliures X sous 

 

Item done a·n Jachme Lendrich, tudor testamentari dat e assignat per en Berenguer Corn 

quondam mercader, a la persona e béns d‟en Berenguer Corn, fill seu, per Iª pensió a ell en lo dit 

nom deguda, a X dies de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per 

en Bernat Esplugues, notari, a XVIII dies del dit mes, se conté que cobre.        ...XXV lliures 

 

Suma de pàgina ... CXLI lliures  X sous 

F.69r. 

 

Item done a la dona na Guillamona, muller d‟en Berenguer Beta quondam paher, per Iª pensió a 

ella deguda, a XXIII dies de deembre del any present MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta 

per en Bernat Esplugues, notari, a XXIX dies de deembre del any MCCCCXI se conté que 

cobre.                             ...XXXXVIII lliures I sou 

 

Item done a·n Ramón Thomàs, prevere benefficiat en la esgleya de santa Maria de la Mar de 

Barchelona, per Iª pensió a ell deguda a X dies de deembre del any present MCCCCX, segons 

que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVIII del dit mes, se conté que cobre. 

              ...VI lliures X sous X diners 

 

Item done a·n Johan Gacet, notari, Guillem Dolç, çabater, e a·n Berenguer Lunas, mercader, 

administradors aquest any del Bací dels obres Vergonyants de santa Maria del Pi de Barchelona, 

per Iª pensió al dit bací deguda a II dies del mes de deembre del any MCCCCX, segons que en 

Iª àpocha fet per en Bernat Esplugues, notari, a XIX dies de deembre del dit any, se conté que 

cobre.                                                ...XII lliures 

 

 

Item done a sor Isabel Marcha, abbadessa del monestir de Pedralbes per Iª pensió al dit monestir 

deguda, a XXIII dies del mes de deembre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en 

Barthomeu Collell, prevere procurador seu, feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXIX del dit 

mes l‟any MCCCCXI, se conté que cobre.               ...XXII lliures  XVI sous  IX diners 

 

Suma de pàgina ... LXXXIX lliures  VIII sous VII diners 

 

F.69v. 

 

Item done a·n Anthoni Vidal, canonge e enfermer de santa Eulàlia des Camp de Barchelona, per 

Iª pensió a la dita enfermeria deguda, a XXVI dies del mes de noembre del any MCCCCX, 

segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVI dies de deembre del dit any, 

se conté que cobre.                  ...XVIII lliures VII sous  

 

Item done a·n Johan des Vall, fill d‟en Johan des Vall, per Iª pensió a ell deguda a XXVI dies 

del mes d‟agost del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, 

notari, a XXIX dies de deembre del any MCCCCXI, se conté que cobre.       ...XXV lliures 

 

Item done al dit Johan des Vall, per Iª altre pensió a ell deguda a XXV dies del mes de noembre 

del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXIX dies 

del mes de deembre del any MCCCCXI, se conté que cobre.                ...XXV lliures 

 

Item done a·n Miquel d‟Alos, procurador de la dona na Gueraldona, mara sua, muller d‟en 

Anthoni Dalos quondam mercader, per Iª pensió a ella deguda a VIII dies del mes de deembre 
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del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha fet per en Bernat Esplugues, notari, a XXIX dies 

del dit mes del any MCCCCXI, se conté que cobre.             ...XXXI lliures XIII sous VIII diners 

 

Suma de pàgina ... C lliures  VIII diners 

 

 

F.70r. 

 

Item done a·n Pere de Rocha Reespa, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a V dies de noembre del 

any MCCCCX, segons que en Iª àpocha d‟en Pere Geroni prevere procurador seu, feta per en 

Bernat Esplugues, notari, a XX dies de deembre del dit any, se conté que cobre. 

                 ...XVIII lliures  III sous  VII diners malla 

 

Item done a·n Guillem Polinyà, texidor de gustanis, per pensió o interès a ell degut de II meses 

XII dies comensats a VII dies del mes de deembre del any MCCCCIX, e finits per tot lo XVIII 

dia del mes de febrer del any MCCCCX, aprés siguent, per rahó d‟aquella pensió de CCXI sous 

VI diners malla que reebia cascun any sobre la Ciutat de censal mort, a rahó de XVI mil sous 

per mil en lo dit terme, II lliures XII sous III diners. Item per interès de CXCII sous VII diners a 

que la dita pensió fo reeduhida a rahó de XXII mil sous per mil per interès de X mses XI dies 

comensats a XXVII dies del mes de febrer, e finiren per tot lo VII del mes de deembre aprés 

siguent, VII lliures IX sous IX diners. E així són segons que en Iª àpocha fet per en Bernat 

Esplugues notari, a XVIII dies del mes de deembre del any dessús dit MCCCCX, se conté que 

cobre.                                              ...X lliures II sous 

 

Item done al dit Guillem Polinyà, per Iª altre pensió a ell deguda lo primer dia del mes de 

deembre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues, notari, a 

XVIII del dit mes, se conté que cobre.                 ...XXII lliures XIIII sous VI diners malla 

 

Suma de pàgina ... LI lliures  II diners 

 

 

F.70v. 

 

Item done a·n Bernat Destalrich, donzell, per Iª pensió a ell deguda a X dies del mes d‟octubre 

del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a II dies de 

janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                   ...L lliures 

 

Item done a·n Pere Soler, administrador de la almoyna dels infants orffens per Iª pensió a ell 

deguda a XXIII dies del mes de deembre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo 

dit [a XXIX]
426

 dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.         ...XIII lliures IIII sous 

 

Item done a·n Phelip, prestador, mercader, per Iª pensió a ell deguda a XV dies del mes de 

deembre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a II dies de janer del 

any MCCCCXI, se conté que cobre.              ...XXV lliures 

 

Item done a·n Johan Rovira, mercader, procurador e general reebedor de tots e sengles drets per 

qualsevol manera pertanyents al espital o porció d‟en Pere des Vilar quondam, per Iª pensió a ell 

en lo dit nom deguda, a XXX dies de deembre prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo 

dit Bernat Esplugues, notari, a II dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre. 

         ...VI lliures  VII sous VI diners 

 

Suma de pàgina ... XCIIII lliures  XI sous  VI diners 

 

                                                           
426 Anotació posterior. 
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F.71r. 

 

Item done a·n Johan Fiveller, ciutadà, per Iª pensió a ell deguda a  dies del mes de noembre prop 

passat, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XII dies de deembre del 

any MCCCCX, se conté que cobre.                         ...L lliures 

 

Item done al dit Johan Fiveller, curador dat e assignat en la persona e béns d‟en Perico, pubill, 

fill seu e així com a pare e ledesme
427

 administrador d‟en Jachmet fill seu, per Iª pensió a ell en 

los dits noms deguda, a V dies del mes de noembre prop passat, segons que en Iª àpocha feta per 

lo dit notari, a XII dies de noembre del any MCCCCX, se conté que cobre. 

          ...XI lliures VII sous III diners 

 

Item done a·n Bernat Metge, olim secretari del senyor Rey, per Iª pensió a ell degua a III dies 

del mes de deembre del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha fet per lo dit notari, a II dies de 

janer de any MCCCCXI, se conté que cobre.                 ...XXVII lliures V sous  V diners 

 

Item done a·n Pere Mayol, mercader, e a·n Romeu des Feu, argenter, administradors aquest any 

del espital d‟en Pere des Vilar quondam, per Iª pensio a ells en lo dit nom deguda, a III dies del 

mes de deembre prop passat del any MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a 

II dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                    ...VI lliures 

 

Suma de pàgina ... XCIIII lliures  XII sous  VIII diners 

 

F.71v. 

 

Item done a la dona na Costança, muller d‟en Guillem Sunyer quondam mercader, tudriu 

testamentària dada e assignada per en Ramón de Maràgens quondam en la persona e béns de na 

Brigida pubilla, filla seua e a·n Miquel Anthoni de Maràgens, adult fill e hereu universal del dit 

Ramón de Maràgens, per Iª pensió a ells en los dits noms deguda a II dies d‟octubre del any 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a X de janer del any 

MCCCCXI, se conté que cobre.                        ...XXXXVIII lliures XV sous  

 

Item done a na Francescha, olim serva e cativa de la [dona] na Constança, muller d‟en 

Francesch de Socarrats quondam, per Iª pensió a ella deguda a XXV dies d‟octubre prop passat, 

segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a IX dies de janer del any MCCCCXI, se conté 

que cobre.        ...X lliures  XVIII sous II diners 

 

Item done a la dona na Margarida, muller d‟en Galceran de Ramos quondam per Iª pensió a ella 

deguda a X dies de deembre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Johan Muntaner, prevere 

procurador seu, feta per lo dit notari, a VII dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre. 

                   ...L lliures 

 

Item done a·n Ferrer de Gualbes, cuitadà, per Iª pensió a ell deguda a XXV dies de deembre 

prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari a VIII dies de janer del any 

MCCCCXI, se conté que cobre.                      ...XXIIII lliures X sous 

 

Suma de pàgina ... CXXXIIII lliures  III sous  II diners 

 

F.72r. 

 

Item done a·n Pere Arnau Pol, ciutadà, fill hereu universal d‟en Bernat Pol quondam, per Iª 

pensió a ell deguda com a hereu dessús dit, a IX dies de deembre prop passat, segons que en Iª 

                                                           
427 Legítim. 
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àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XIII dies de janer del any MCCCCXI, se conté 

que cobre.                                ...XXXX lliures 

 

Item done a·n Johan des Vall, fill d‟en Johan des Vall quondam per Iª pensió a ell deguda, a IIII 

dies del present mes de janer del any MCCCCXI, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, 

a IX dies del dit mes, se conté que cobre.                           ...XXV lliures 

 

Item done a·n Borraç Oliver, hereu universal de la dona na Valença, saenrere muller d‟en 

Borraç Oliver quondam exvaguer per Iª pensió a ell deguda com a hereu dessús dit, a XXIII dies 

del mes de deembre prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VII dies de 

janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                                        ...V lliures 

 

 

 

Item done a la dona na Àgnes, muller d‟en Bernat de Tagamanent quondam cavaller, per Iª 

pensió a ella deguda, a V dies del mes de noembre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en 

Guillem de Tagamanent, donzell, procurador seu, feta per lo dit notari, a IX dies de janer del 

any MCCCCXI, se conté que cobre.                      ...L lliures 

 

Suma de pàgina ... CXX lliures 

 

F.72v. 

 

Item done a la dona na Margarida, muller d‟en Gabriel Conesa quondam, per Iª pensió a ella 

deguda, a III dies del mes de deembre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Berenguer 

Rourich, benefficiat en la esgleya de Muntblanch, procurador seu feta per en Bernat Esplugues, 

notari, a XIIII dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.    ...XXXVII lliures X sous 

 

Item done a la dona na Maria, muller d‟en Bonanat Gili quonda dona poderosa e usiffructuària 

de tots los béns del dit marit seu, per Iª pensió a ella en lo dit nom deguda, a XXIII dies del mes 

de deembre prop passat, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a VII dies 

de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                      ...XXXVII lliures  VIII sous 

 

Item done a·n Johan de Junyent, major de dies, e a·n Johan de Loberes, per Iª pensió a ells deug 

a XIX dies del mes d‟abril prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues, 

notari, a XIIII dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                ...L lliures 

 

Item done a la dona na Guillamona, muller d‟en Berenguer Leupart quondam pintor, per Iª 

pensió a ella deguda, a VII dies de noembre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Ponç 

Colomer, pintor, procurador seu feta per lo dit notari, a III dies de deembre prop passat l‟any 

MCCCCX, se conté que cobre.                          ...XIII lliures XII sous VIII diners malla 

 

Suma de pàgina ... CXXXVIII lliures  X sous  VIII diners malla 

 

F.73r. 

 

Item done a frare Pere Serra del ordre de sant Agostí de Barchelona, e a·n Peere Andreu, 

notaris, marmessors e execudors del testament e derrera voluntat d‟en Johan de Capelles 

quondam notari e per ells e de voluntat lur al religiós frare Francesch Mayol, prior del dit ordre 

per Iª pensió als dits marmessors deguda, a XXVIII dies de setembre prop passat del any 

MCCCCX, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XIII dies de janer del 

any MCCCCXI, se conté que cobre.                                   ...XV lliures 
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Item done a·n Francesch[o]
428

 de Casasaga, fill e hereu d‟en Francesch de Casasaga, quondam, 

per Iª pensió a ell deguda a III dies del present mes de janer del any MCCCCXI, segons que en 

Iª àpocha feta per lo dit notari, a XIII dies del dit mes, se conté que cobre.     

           ...XXXI lliures V sous 

 

Item done a·n Miquel de Guixar, adult fill d‟en Thomàs de Guixar, quondam, per Iª pensió a ell 

deguda a XV dies del mes de deembre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Pere Solà, 

prevere procurador seu, feta per lo dit notari, a VII dies de janer del any MCCCCXI, se conté 

que cobre.                                  ...XXXVIII lliures X diners 

 

Item done a·n Anthoni Salom, patró de leny, per Iª pensió a ell deguda, a XV dies del mes de 

janer del any MCCCCXI, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, a XIX dies del 

dit mes, se conté que cobre.                                ...XIII lliures XVII sous III diners 

 

Suma de pàgina ... XCVIII lliures III sous I diner 

 

F.73v. 

 

Item done a·n Bernat ces Oliveras, fill e hereu universal d‟en Bernat ces Oliveres quondam 

senyor del Mas de Casoles, per Iª pensió a ell deguda a XI dies d‟octubre prop passat, segons 

que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVI dies del mes de janer del any 

MCCCCXI, se conté que cobre.                               ...XXX lliures XIII sous VII diners 

 

Item done al dit Bernat ces Oliveras, així com a hereu dessús dit, per Iª altre pensió a ell deguda, 

a VII dies de noembre prop passat, segons que en Iª apòcha feta per lo dit notari, a XVI de janer 

del any MCCCCXI, se conté que cobre.                ...XX lliures  IX sous I diner 

 

Item done a mossen Pere Cardona, prior del espital de la Santa Creu e general reebedor de totes 

les monedes e altres béns a aquell pertanyents, per Iª pensió de censal al dit espital deguda a 

VIII dies de janer del any present MCCCCXI, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat 

Esplugues, notari a XXIII dies del mes e any dessús dit, se conté que cobre. 

               ...LXVIIII lliures  XI sous III diners malla 

 

Item done a·n Jachme Copí, brodador, per Iª pensió a ell deguda, lo primer dia del mes de 

deembre del any prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit notari, a VIII dies de janer 

del any MCCCCXI, se conté que cobre.      ...XXXXVII lliures XIIII sous VI diners  

 

Suma de pàgina ... CLXVIII lliures  VIII sous V diners malla 

 

 

F.74r. 

 

Item done a·n Berenguer Cogoma, prevere obtinent lo benifet de sant Anthoni de la esgleya de 

santa Clara per Iª pensió a ell deguda, així com a obtiment lo dit benifet a XXII dies del mes de 

deembre prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues, a XII dies de 

janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                 ...XXI lliures XIIII sous II diners 

 

Item done a·n Pere Cerdà, prevere benefficiat en la esgleya de santa Maria de la Mar, hereu 

universal de la dona na Àgnes, saenrere muller d‟en Bernat de Plegamans quondam, per Iª 

pensió a ell, així com a hereu dessús dit deguda a VII dies de noembre prop passat, segons que 

en Iª àpocha feta, per lo dit notari, a VII dies de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre. 

                 ...XI lliures 

 

                                                           
428 Anotació posterior. 
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Item done a·n Narcís Saguer, Guillem ça Coma, Johan Torra, sartres e a·n Pere ça Muntada, 

baxador, administradors aquest any de la confraria, deguda a XXIII dies del mes de deembre 

prop passat, segons que en Iª àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues, notari, a XIX dies del mes 

de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre.                 ...II lliures X sous 

 

Suma de pàgina ... XXXV lluires IIII sous II diners 

 

 

 

F.74v. 

 

Item done a la dona na Francescha, muller d‟en Francesch Miquel quondam patró de coqua, per 

Iª pensió a ella deguda a VIII dies del mes de janer del any MCCCCXI, segons que en Iª àpocha 

feta per en Bernat Esplugues, notari, a XV del dit mes, se conté que cobre.    

              ...XV lliures I sou IX diners 

 

 

Item done a la dona na Àgnes, muller d‟en Johan Ferrer quondam, per Iª pensió a ella deguda a 

V dies de noembre prop passat, segons que en Iª àpocha d‟en Pere Cerdà, prevere procurador 

seu, feta per en Bernat Esplugues, notari a XXI dies de janer del any MCCCCXI, se conté que 

cobre.                                ...XXX lliures 

 

Item done a la dona na Salvadora, muller d‟en Bernat Duran, quondam de la parròquia de sant 

Martí de Teyà, hereva universal d‟en Bernat Duran, quondam fill seu per Iª pensió a ella deguda 

com a hereva dessús dita a XIX dies d‟octubre, prop passat, segons que en Iª àpocha feta per en 

Bernat Esplugues, notari, a XXVIII de janer del any MCCCCXI, se conté que cobre. ...V lliures 

 

Item done a sor Costança des Cortey, abadessa del monestir del ordre de santa Clara, per Iª 

pensió al dit monestir deguda a XXVII dies del mes de janer del any MCCCCXI, segons que en 

Iª àpocha d‟en Pere Bleda, prevere procurador de la dita abadessa e convent feta, per lo dit 

notari, per lo dit notari a XXVIII dies del dit mes, se conté que cobre.               ...XXXV lliures 

 

Suma de pàgina ... LXXXV lliures I sou IX diners 

 

F.75r. 

 

Item done a la dona na Francescha, filla d‟en Francesch Gili, quondam perayre de drap de lana 

en nom seu propi, e axí com a procuradora de la dona na Sibília mara sua muller qui fo del dit 

Francesch Gili, per pensió o interès a elles degut a IIII meses, V dies comensatss, a VII dies de 

noembre del any MCCCCIX, e finits per tot lo XIè dia del mes de març aprés siguent, per rahó 

d‟aquella pensió de CL sous que reebien sobre la Ciutat a rahó de XVIII mil sous per mil en lo 

dit terme,  II lliures XII sous I diner. 

Item per interès de CXII sous VI diners de pensió a que la dessús dita pensió fo reebuda a rahó 

de XXIIII  mil sous per mil per interès de VII meses XXII dies comensats a XV dies del mes de 

març, e finiren per tot lo VIè dia del present mes de noembre, aprés siguent, III lliures  XII sous 

V diners, e axí són segons que en Iª àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXII dies de 

noembre del any MCCCCX, se conté que cobre.                  ...VI lliures IIII sous  VI diners 

 

Suma de pàgina ut supra 

 

Suma que munten totes les dates de les pensons dels censals morts que la Ciutat fa cascun any a 

diverses persones e a diverses fors, fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari de la dita 

Ciutat, dins lis dits VI meses de queéés lo present compte qui comensaren lo primer jorn del 

mes d‟agost del any MCCCCX, e finiren per tot lo derrer jorn del mes de janer del any 

MCCCCXI, segons de les dites dates se appar de la XL carta del present compte tro en la 
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LXXV carta e present inclusive, septem mille octigente octodecim libre quinque denarii et 

obolus                        ...VIIM DCCCXVIII lliures V diners malla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 80r. 

Ihesus. 
Dates per la obra 

del mur 
 
Primerament done a·n Pere ça Vila estrena de les obres de la Ciutat les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XXVII dies d‟agost del any MCCCCX  manaren a mi que li donàs  
per convertir-les en les obres dels murs de la dita Ciutat. Per çò com és estat acordat e deliberat  
en Consell de Cent Jurats que sien meses cascuna setmana en les obres del mur C lliures. E és la 
present quantitat defora posada per IIII setmanes qui

429
 comensaren diluns a IIII dies del present 

mes d‟agost, e finiren dissabte a XXX del dit mes d‟agost, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari,  a XXVIII dies del dit mes 
d‟agost del any dessús dit.       ...CCCC lliures 
 
Item done a·n Pere ça Vila escrivà de les dites obres ab albarà dels honorables Consellers, escrit 
a XVIII dies de setembre del any present MCCCCX, per cometre-les en les obres del mur de la 
dita Ciutat. E és la present quantitat defora posada per III setmanes que comensaren diluns, 
primer dia de setembre, e finiran dissabte a XX del dit mes, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobren, ab àpocha feta per lo dit notari, lo dia e any dessús dit.     ...CCC lliures 
 

Suma de pàgina ... DCC lliures 
 
F.80v. 
 
Item done a·n Pere ça Vila escrivà de les obres de la Ciutat, les quals los honorables Consellers  
ab albarà escrit a XXII dies d‟octubre, del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs 
per convertir aquelles en les obres del mur de la dita Ciutat. E és la present quantitat defora 
posada, per V setmanes que comensaren diluns a XXII dies del mes de setembre, e finiran 
dissabte a XXV dies del present mes d‟octubre, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXV dies d‟octubre del any dessús dit. 
                  ..D lliures 
 
Item done al dit Pere ça Vila escrivà de les dites obres de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers, ab albarà escrit a XXVI dies de noembre del any present MCCCCX, manaren a mi 
que li donàs per convertir aquelles en les obres del mur de la dita Ciutat. E és la present 
quantitat defora posada per V setmanes qui comensaren diluns a XXVII dies del mes d‟octubre 
prop passat, e finiran dissabte a XXIX dies del present mes de noembre, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVI dies del 
mes e any dessús dit.                 ...D lliures 

                                                           
429 L‟escrivà en ocasions utilitza el pronom relatiu “qui” en detrement de “que”.  Degut a que succeïx en nombrosos 

casos, s‟ha decidit mantenir aquesta característica. 
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Suma de pàgina ... M lliures 

F. 81r. 
 
Item done  al dit Pere ça Vila escrivà de les dites obres de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XVII dies de deembre del any present MCCCCX, manaren a mi 
que li donàs per convertir aquelles en les obres del mur de la dita Ciutat. E és la present 
quantitat defora posada per III setmanes qui comensaren diluns primer dia del present mes 
d‟octubre, e finiran dissabte a XX del dit mes, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVII dies del mes e any dessús dit. 
             ...CCC lliures 
 
Item dona al dit Pere ça Vila escrivà de les dites obres de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a VIII dies de janer del any MCCCCXI, manaren a mi que li donàs 
per convertir aquelles en les obres del mur de la dita Ciutat. E és la present quantitat defora 
posada, per III setmanes qui comensaren a correr diluns a XXII dies del mes de deembre, e 
finiran dissabte a X dies del present mes de janer, segons que lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab àpocha feta per Bernat Esplugues, notari, a VIIII dies del mes e any dessús dit. 
             ...CCC lliures 
 

Suma de pàgina ... DC lliures 
 
 
F. 81v. 
 
Item done al dit Pere ça Vila escrivà de les obres de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XXVIII dies de janer del any MCCCCX manaren a mi que li donàs 
per convertir aquelles en les obres del mur de la dita Ciutat. E és la present quantitat defora 
posada per III setmanes qui comensaren diluns a XII del present mes de janer, e finiran dissabte 
a XXXI del dit mes, segons que lo dit albarà se conté que cobre, ensemps ab àpocha feta per en 
Bernat Esplugues, notari, a XXX dies del mes e any dessús dit.      ...CCC lliures 
 

Suma de pàgina ut supra 
 
Suma que munten totes les dates fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila clavari de la dita Ciutat 
per rahó de les obres del mur de la dita Ciutat dins los dits VI meses de que és lo present compte 
qui començaren el primer dia del mes d‟agost del any MCCCCX e finiren per tot lo derrer dia 
del mes de janer del any MCCCCXI, segons de les dites dates appar de la LXXXª carta fins en 
la LXXXIª carta e present inclusive, due millia sexcente libre.        ..IIM DC lliures 
 
 
F. 85r. 
 

Ihesus 
Dates fetes per diverses obres compreses: 

obres de galees 
 
Primerament done a·n Pere ça Vila escrivà de les obres de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XII dies d‟agost del any MCCCCX manaren a mi que li donàs, per 
çò com deu aquelles convertir de voluntat dels dits honorables Consellers en messions de fer, 
desfer Iª galea vella qui és dins la dreçana de la dita Ciutat, apellada Sant Francesch, la qual com 
serà desfeta ha a servir adobar lo pont de Sant Boy, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre, ab àpocha feta per en Bonanat Gili notari, a XVI dies d‟agost del dit any. 
         ...XXVII lliures X sous 
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Item done al dit Pere ça Vila escrivà de les dites obres de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XII dies d‟agost del any MCCCCX manaren a mi que li donàs, per 
çò com deu aquelles convertir de voluntat e ordinació dels dits honorables Consellers en fer 
reperar e si necessari serà de nou tornar les ballasteries qui són en lo loch on juguen a ballesta 
denant la dreçana de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab 
àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a XVI dies del mes d‟agost del dit any.      ..XI lliures  
 

Suma de pàgina ... XXXVIII lliures X sous 
 
 
F.85v. 
 
Item done a·n Pere ça Vila escrivà de les obres de la Ciutat, les quals los honorables Consellers 
ab albarà escrit a XXVII dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per ço com 
deu aquelles convertir en la obra de la claveguera nova qui ara·s fa [prop]

430
 prop la Lotja de la 

Mar de la dita Ciutat, la qual era aqui molt necessària per esquivar la gran pudor e corrupció qui 
ix de la clavaguera vella que és denant la dita Lotja, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVIII dies del mes d‟agost del dit any. 
                  ... LXXXII lliures X sous 
 
Item done a·n Johan ça Tria, administrador l‟any present de la obra del pont de Sant Boy de 
Lobreguat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIII dies de setembre del any present 
MCCCCX, per convertir aquelles de voluntat e ordinació dels dits honorables Consellers en 
comprar fusta e altres coses necessàries al dit pont e en fer adobar e reperar aquell qui per la 
major part és destrouit e guastat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta 
per lo dit notari, a XV dies del mes de setembre del dit any.             ...C lliures 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XVI dies de setembre del any MCCCCX, convertidores per ell de voluntat e 
ordinació dels dits honorables Consellers en les obres del castellde Muncada , les quals obres 
eren aqui molt necessàries, segons que en lo dit albarà se conté que cobren, ensemps ab àpocha 
feta per lo dit notari, a XXX dies de setembre del dit any.                   ...CCC lliures 
 

Suma de pàgina ... CCCCLXXXII lliures X sous 
 
F.86r. 
 
Item done al dit Pere ça Vila, escrivà de les dites obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit en Barchelona a XV dies de setembre del any MCCCCX, convertidores per ell 
de voluntat e ordinació dels dits honorables Consellers, en algunes obres qui·s són fetes e s·an a 
fer en la Casa del Consell de la dita Ciutat, per çò com hi eren molt necessàries segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre, ensemps ab àpocha feta per Bonanat Gili, notari, a XXX dies de 
setembre del dit any.          ...LXXI lliures X sous 
 
Item done al dit Pere ça Vila, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XV dies de setembre 
del any MCCCCX convertidors per ell de voluntat e ordinació dels dit honorables Consellers, en 
la obra de la clavaguera novellament feta prop la Lotja de la Mar de la dita Ciutat, la qual era 
aqui molt necessària per la gran corrupció e pudor que era aqui, donava a la dita Lotja segons 
que en lo dit albarà se conté que rebien, ab àpocha feta per lo dit notari, a XXX dies de setembre 
del dit any.            ...LXVI lliures 
 
 
 
 
 

                                                           
430 Tatxat. 
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Item done al dit Pere ça Vila, escrivà de les dites obres, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a XVI dies de setembre del any MCCCCX, convertidors per ell de voluntat e ordinació 
dels dits honorables Consellers, en fer empedrar e adobar lo abeurador de la plaça de Santa 
Anna qui ho ha molt necessari, per çò com sovin les bèsties qui són aqui amenades per abeurar 
meten los peus en los lochs que són desempedrats e si cayden consumar, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre, ab àpocha feta per lo dit notari, a XXX dies de setembre del dit any. 
             ...XXII lliures 
 

Suma de pàgina ... CLIX lliures X sous 
 
F.85v. 
 
Item done a·n Mateu Caro porter del senyor Rey, servidor de la Ciutat, les quals los honorables 
Consellers, ab albarà escrit a XIII dies d‟octubre del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs 
per çò com deu aquells portar per ordinació dels dits honorables Consellers al lloch de 
Guardamar, del Camp de Tarragona e lliurar a·n Berthomeu Gual, maestre de Cases, en paga 
prorata de aquells II mil florins d‟or per los quals lo dit Barthomeu Gual s·és obligat acabar a sa 
messió en certa forma la casa o força que aquesta Ciutat fa fer en lo dit lloch de Guardamar per 
fer aqui carragador e descarragador, per tal que·ls forments e altres blats que devallaran per lo 
riu Ebro puxen sens passar per Tortosa ésser portats per terra del loch de Banyoles, Rivera 
d‟Ebro al dit loch de Guardamar, per lo camí que la dita Ciutat hi ha fet fer, çò és per la quarta 
pagua, CC florins. Item d‟altra part lo dit Matheu Caro deu lliurar a·n Barthomeu Gual CCC 
florins, los quals lo dit Barthomeu deu convertir en comprar teules, calç, e altres coses a ops de 
la dita obra. E axí són, segons que en lo dit albarà se conté, ensemps ab àpocha feta per en 
Bonanat Gili, notari, a XIIII dies d‟octubre del any dessús dit. D florins qui valen.  
                ...CCLXXV lliures. 
 
Item done a·n Pere ça Vila escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a VIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, per convertir aquelles de 
voluntat e ordinació dels dits Consellers, en fer reperar e adobar les cadenes de ferro dels portals 
de la dita Ciutat, com encara en fer adobar e endreçar les portes, torns, portes falses, e moltes 
altres coses necessàries als dits portals, segons que en lo dit albarà se conté que cobre, ensemps 
ab àpocha feta per lo dit notari, a XIIII dies d‟octubre del dit any.   ...CLXV lliures 
 

Suma de Pàgina ... CCCCXL lliures 
 
 
F. 87r. 
 
Item done al dit Pere ça Vila escrivà de les dites obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a VIII dies d‟octubre del any MCCCCX, per convertir aquelles de ordinació 
dels dits honorables Consellers, en messions d‟una gran palissada  qui ara·s fa en l‟esperó de 
Sant Daniel de Barchelona, per çò que null hom a peu ne a cavall de nits ne dies, no puxa entrar 
ne exir per lo dit esperó, la qual peliçada  era aqui molt necessària segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XIIII dies d‟octubre del any dessús 
dit.                                         ...LV lliures 
 
Item done a·n Johan ça Tria, administrador l‟any present de la obra del pont de Sant Boy de 
Lobreguat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXII dies d‟octubre del any MCCCCX, 
per convertir aquelles de ordinació dels dits honorables Consellers, en comprar fusta e altres 
coses necessàries al dit pont e en fer adobar e reparar aquell, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre, ab àpocha feta per lo dit notari, a XXII dies del mes d‟octubre del dit any. 
                ...CL lliures 
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Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XXXI dies d‟octubre del any present MCCCCX, per convertir aquelles de 
ordinació dels dits honorables Consellers, en messions de Iª gran pelissada  de fusta qui ara·s fa 
en l‟esperó de Sant Daniel de la Ciutat, per çò que null hom a peu ne a cavall no puxa entrar de 
nits ne de dies per lo dit esperó, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta 
per lo dit notari a III dies de noembre del dit any.                      ...LX lliures 
 

Suma de pàgina ... CCLXV lliures 
 
 

F. 87v. 
  
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XII dies de noembre del any present MCCCCX, per convertir aquelles de 
ordinació dels dits honorables Consellers, en messions d‟una pelissada de fusta qui ara·s fa en 
l‟esperó de Sant Daniel de la dita Ciutat, per çò que null hom a peu ne a cavall no puxa entrar de 
nits ne de dies per lo dit esperó, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta 
per lo dit Bonanat, notari, a XIII de noembre del any dessús dit. [se conté que cobre]

431
 

           ...LXXI lliures  X sous 
 
Item done al dit Pere ça Vila, escrivà de les dites obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XX dies de noembre del any present MCCCCX, per convertir aquelles de 
voluntat i ordinació dels dits honorables Consellers. També en fer reparar e adobar les taulades e 
sostres de les torres, dels portals de la dita Ciutat, com encara les portes falses e caladisses, 
torns, cadenes e altres coses necessàries a aquelles, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ensemps ab àpocha feta per lo dit notari, a XXI d noembre

432
 del dit any.        ...CX lliures 

 
Item done al dit Pere ça Vila ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XX dies de noembre 
del any present MCCCCX, per convertir aquelles de ordinació dels dits Consellers, en fer 
reparar e adobar los espiralls

433
 e canons de les fonts de la dita Ciutat qui ho havien molt 

necessari, per çò com eran en gran part destruhits e guastats, segons que lo dit albarà se conté 
que cobre ensemps ab àpocha feta per lo dit notari a XXI del mes e any dessus dit.  
                     ...XXXIII lliures 
 
 

Suma de pàgina....   CCXIIII lliures X sous 
 

F.88r. 
 
Item done a·n Johan ça Tria administrador l‟any present de la obra del pont de Sant Boy de 
Lobreguat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXI dies de noembre del any present 
MCCCCX, per convertir aquelles de ordinació dels dits honorables Consellers, en fer comrpar 
fusta e altres coses necessàries al dit pont, com encara en messions de fer adobar e reparar 
aquell qui per la major part és destrohit e guastat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVI dies del mes e any dessús dit. 
                   ...CXXXX lliures 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XXIX dies de noembre del any present MCCCCX ,per convertir aquelles en 
messions d‟un empedrament qui·s fa en la plaça dels blanquers de la dita Ciutat, lo qual era aqui 
molt necessari, per çò com la dita plaça estava fort leig, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a X dies de deembre del dit any. 
                  ...XVIIII lliures  VII sous 
 

                                                           
431 Anotació  posterior.. 
432 Correcció Anotació posterior.. 
433 Espirall: orifici per on pot escolar-se un líquid.  
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Item done al dit Pere ça Vila, escrivà de les dites obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XXIX dies de noembre del any present MCCCCX, per convertir aquelles en 
reparació e adob de la coberta qui és entre la paret de la Lotja novellament feta en la plassa  
denant la esgleya de Sant Jachme de la dita Ciutat e la paret vella de la dita esgleya, com encara 
en fer una taulada  sobre lo campanar de la dita esgleya, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ab àpocha feta per lo dit Bernat Esplugues, notari, a X dies de deembre del dit any. 
             ...XXII lliures 
 

Suma de pàgina ... CLXXXI lliures  VII sous 
 
F.88v. 
 
Item don a·n Bertran Canyelles administrador de les obres del pont de Sant Boy de Lobreguat, e 
de les palissades qui·s fan en lo riu de Lobreguat, sobre lo dit pont, ab albarà dels honorables 
Consellers, a XXIIII dies del mes de janer del an MCCCCX, les quals deu convertir per 
ordinació dels dits honorables Consellers en la reparació del dit pont e en la obra de les dites 
palissades qui·y són molt necessàries, segons que en lo dit albarà se conté que cobre, ab àpocha 
feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXVIII dies del mes de janer del any dessús dit. 
          ...CCXX lliures 
 

Suma de pàgina ut supra 
 

Suma que munten totes les dates fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila clavari de la dita 
Ciutat, per rahó de diverses obres dins VI meses de què és lo present compte qui comensaren lo 
primer dia del mes d‟agost del any MCCCCX e finiren per tot lo mes de janer del any 
MCCCCXI, segons de les dites dates appar de la LXXXV carta fins en la LXXXVIIIª carta e 
present incluse. Due milia una libre et septem solidi barch..                    ...IIM I lliures   VII sous 
 
 
F.90r. 
 

Ihesus 
Dates fetes per rahó de missatgeries 

 
Primerament done a·n Francesch Burgués ciutadà de Barchelona, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XXX dies d‟agost del any MCCCCX, per çò com li són degudes per resta 
d‟un compte per ell retut denant los racionals e reebedors de comptes de la Ciutat, de diverses 
messions e despeses que ha fetes en Iª missatgeria que ell ensemps ab en March Turell e micer 
Bonanat Pere, l‟altre dia faheren per ordinació dels dits honorables Consellers, al ajust qui·s 
dehia ésser fet a la vila de Cervera e aprés al Comte d‟Urgell, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre, ensemps ab altre albarà debitori dels dessús dits racionals, escrit a XXX del dit 
mes e any, e ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, lo dessús dit jorn. 
            ...LX lliures X sous  X diners 
 
Item done a·n March Turell, ciutadà de Barchelona, síndich en ensemps ab en Guillem Oliver, 
Francesch Burgués, Johan Fiveller e micer Bonanat Pere, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a II dies de setembre del any MCCCCX, per acraïment d‟açò que serà degut als dits 
síndichs e a l‟escrivà qui va ab ells per rahó de la missatgeria a la qual són estats elets per lo 
Consell de Cent Jurats de la dita Ciutat, selebrat a XXIII dies d‟agost del dit any, a ésser e 
entrevenir per aquella en lo Parlament general dels Catalans no ha molt convocat en la vila de 
Muntblanch, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha per en Bonanat 
Gili, notari, a II dies de setembre del dit any.           ...CCCLVII lliures   X sous 
 

Suma de pàgina ... CCCCXVIII lliures  X diners 
 

F.90v. 
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Item done a·n Miquel Roure ciutadà de Barchelona, lo qual ensemps ab en Ramón Fivaller, 
deuen anar per missatgers d‟aquesta Ciutat, primerament al Sant Pare, e aprés al Comte 
d‟Urgell, e aprés en Aragó, sobre diverses afers molt ponderosos e urgents, tocants granment la 
cosa públicha, no solament aquesta Ciutat mas encara del Principat de Catalunya e de tots los 
regnes e terres d‟Aragó, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a X dies de setembre del 
any present MCCCCX en acraïment d‟açò que a ells com a missatgers serà degut per rahó de la 
dita missatgeria, segons que en lo dit albarà se conté que cobren ensemps ab àpocha feta per en 
Bonanat Gili, notari, lo dia e any dessús dit.            ...CXXXVII lliures X sous 
 
Item done a·n Pere de Santcliment ciutadà de Barchelona, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a VI dies d‟octubre del any MCCCCX, en acraïment d‟açò que serà degut a·n Ramón 
Fivaller e al dit Pere de Santcliment per Iª missatgeria que han a fer per la dita Ciutat, 
primarament al Comte d‟Urgell, e aprés en Aragó, sobre diversos affers molt ponderosos e 
urgents tocants granments la cosa públicha, no solament d‟aquesta Ciutat mas encara del 
Principal de Cathalunya e de tots los regnes e terres sotmeses a la Corona d‟Aragó, en la qual 
missatgeria eren estats elets lo dit Ramon Fivaller e en Miquel Roure quondam, lo qual és mort 
en la ciutat de Tarragona, continuant la dita missatgeria e fahent los affers que per rahó 
d‟aquella havien a fer, primer a nostre Sant Pare, en loch del qual dit Miquel Roure és estat elet 
per acabar la dita missatgeria, lo dit Pere de Santcliment, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre ab àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a X dies d‟octubre del any dessús dit. 
          ...CLXV lliures 
 

Suma de pàgina ... CCCII lliures X sous 
 

F.91r. 
 
Item done a·n Pere de Casaldaguila, mercader, ab albarà dels honorables Consellers escrit a 
XVIII dies del mes de deembre del any MCCCCX, per CC florins d‟or d‟Aragó que en Pere de 
Santcliment missatger d‟aquesta Ciutat, ensemps ab en Ramón Fivaller, pres a Çaragoça per via 
de cambi, d‟en Ramón de Casaldaguila, mercader, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ensemps ab Iª letra de cambi qui dressà als dits honorables Consellers e escrita a IX del dit 
mes e ab àpocha feta per en Bernat Espluges, notari, a XVIII dies del mes e any dessús dit. 
                ...CX lliures 
 
Item done [a·n Pere]

434
 de Casaldaguila, mercader, ab albarà dels honorables Consellers e escrit 

a VIII dies de janer del any MCCCCXI, per CL florins d‟or d‟Aragó que en Pere de 
Santcliment, missatger d‟aquesta Ciutat, ensemps ab en Ramón Fivaller, pres en la ciutat de 
Çaragoça per via de cambi de‟n Ramón de Casaldaguila, mercader, segons que en lo dit albarà 
se conté que rebia ab una letra de cambi qui dressà als dits Consellers escrita a XXVI de 
deembre del any MCCCCX e ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XX dies de janer 
del any dessús dit MCCCCX.                 ...LXXXII 
lliures   X sous 
 

Suma de pàgina ... CLXXXXIX lliures  X sous 
 

F.91v. 
 
Suma que munten totes les dates fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari de la dita 
Ciutat, per rahó de missatgeries dins VI meses de què és lo present compte qui comensaren lo 
primer dia d‟agost del any MCCCCX e finiren per tot lo mes de janer del any MCCCCXI, 
segons de les dites dates appar de la XCª fins a la XCIª e present inclusive, nongente tresdecim 
libre et decem denari barch.                  ...DCCCCXIII lliures   X diners 
 
 
 
F.95r. 

                                                           
434 Anotació  posterior.. 
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Ihesus 

Dates per càrrechs ordinaris 
 

Primerament done a·n Jachme Català prevere benefficiat del segon prebiterat del altar de Sant 
Pau i de Santa Paula construhit en la seu de Barchelona, les quals los honorables Consellers, ab 
albarà escrit a XXXI dies de juliol del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs, per çò com li 
de devien ésser pagades en la festa de Santa Maria Magdalena per cens dels alberch, forn e 
cases, dels quals los hereus den Francesch Garrofar quondam, havien prop la plaça de Sant 
Jachme e tenien sots senyoria e alou del dit presbiterat a cens de XXX morabatins, la qual 
possessió la dita Ciutat comprà ops de les aygues de les fonts ....XIII lliures, X sous. Item que li 
acostuma de donar la Ciutat per esmena de luisme e fadiguers.... VIII lliures, X sous E axí són 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.         ...XXII lliures 
 
Item done a la abadessa de Santa Clara, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a VI 
dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs, les quals al monastir foren degudes 
per les rendes e emoluments dels molins de la dita Ciutat per la pagua del mes de juliol del dit 
any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.          ...XX lliures 
 

Suma de pàgina ... XLII lliures 
 

F.95v. 
 
Item done a·n Berenguer Maxella olim veguer de la Ciutat, ab albarà escrit a XXVI dies d‟agost 
del any MCCCCX, per çò com li foren degudes a XXV dies del present mes d‟agost, d‟aquelles 
L lliures que la dita Ciutat li donà de sa vida cascun any per IIII terços. E són per III meses 
comensats a XXV dies del mes de maig prop passat. E finiren a XXIIII dies del present mes 
d‟agost, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.          ...XII lliures  X sous 
 
Item done a·n Pere Bleda, prevere procurador de la reverent sor Constança de Cortey, abadessa 
del monestir de Sant Anthoni del ordre de Santa Clara, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a XVI dies de setembre del any present MCCCCX per rahó d‟aquelles LX sous 
barcelonesos que la dita abadessa e covent reben cascun mes sobre los molins reyals de la 
Ciutat, e los quals LX sous per mes eren deguts de III meses que comensaren a córrer lo XIIè 
dia de juny prop passat, e finiren a XI del present mes de setembre, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre.                ...IX lliures 
 
Item done a frare Lorens Oliver, procurador dels frares preycadors d‟aquesta Ciutat, ab albarà 
dels honorables Consellers, escrit a XXV dies de setembre del any MCCCCX, les quals eren 
degudes al dit monestir e covent per oblació e caritat de III meses, çò és maig, juny e juliol, prop 
passats dins los quals cascun dia fahener lo dit covent ha trameses a certa hora II frares a la Casa 
del Consell, la Iª dels quals tota vegada ha celebrat en la Capella, no ha molt construhida en la 
Casa del Consell de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                ...IIII lliures X sous 
 

Suma de pàgina     XXVI lliures 
 
F.96r. 
 
Item done a·n Francesch Prats, prevere rector e beneficiat de la Capella de Madona Santa Maria, 
construhida dins lo palau bisbal, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIII dies 
d‟octubre del any MCCCCX, les quals li foren degudes per I any finit a V dies de d‟octubre 
damunt dit per los delmes dels molins den Andreu de Malla e den Bertran ça Muntcada, que la 
dita Capella rebia sobre los dits molins e vuy reeb-los sobre la dita Ciutat, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre.       ...XIIII lliures XV sous 
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Item done a mossén Ramón de Casanova, batxeller en decrets, prior del monestir de Santa 
Eulalia des Camp, de Barchelona, les quals li eren degudes ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a XX dies d‟octubre del any MCCCCX, per la pagua de dues corteres de forment e XIII 
sous IIII diners en diners que reeb de cens per rahó de son priorat sobre los molins reyals cascun 
mes, çò és per los meses de juny, juliol e agost, prop passats, comptant lo forment a diverses 
fors que volia en cascun dels dits meses, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.    
                          ...V lliures II sous VI diners 
 
Item done a frare Pere Miquel, procurador del covent dels frares menors d‟aquesta Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers escrit a X dies de noembre del any present MCCCCX, les 
qual eren degudes al monestir e covent per oblació o caritat de III meses, çò és agost, setembre e 
octubre prop passats, dins los quals cascun dia faener  lo dit covent ha trameses a certa hora II 
frares a la Casa del Consell, la Iª dels quals tota vegada ha celebrat en la Capella no ha molt 
construhida en la Casa del Consell de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre.               ...IIII lliures   X sous 
 

Suma de pàgina ... XXIIII lliures  VII sou  VI diners 
 

F.96v. 
 
Item done a·n Berenguer Maxella olim veguer de la Ciutat, ab albarà escrit a XXVIII dies de 
noembre del any present MCCCCX, per çò com li foren degudes a XXV del dit mes d‟aquelles 
L lliures barcheloneses que la dita Ciutat li dóna de sa vida cascu any per IIII pagues o terces 
del any. E són per IIII mesos, comensats a XXV dies del mes d‟agost prop passat. E finiren a 
XXIIII del present mes de noembre, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                ...XII lliures X sous 
 
Item done a·n Pere Bleda prevere procurador de les reverents e religioses sor Constança de 
Cortey, abadessa e Covent del monestir de Sant Anthoni de la ordre de Santa Clara, ab albarà 
dels honorables Consellers, escrit a XVIII dies de deembre del any present MCCCCX, per rahó 
dels LX sous barcelonesos que la dita abadessa e covent reben cascun mes sobre los molins 
reyals de la Ciutat. E los quals LX sous per mes eren deguts de III mesos qui comensaren a 
córrer lo XII dia del mes de setembre prop passat, e finiren lo XIè dia del present mes de 
deembre, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.          ...LX lliures 
 
Item done a mossèn Ramón de Casanova batxeller en decrets prior del monastir de Santa Eulala 
des Camp, de Barchelona, les quals li eren degudes ab albarà dels honorables Consellers escrit a 
XIII dies de deembre dl any MCCCCX, per la pagua de dues corteres de forment e XIII sous 
IIII diners en diners que reeb de sens per rahó de son priorat sobre los molins reyals cascun mes, 
çò és per los meses setembre, octubre e noembre prop passats, comptant lo forment a diverses 
fors que valia en cascun dels dits meses, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
             ...V lliures IIII sous II diners 
 
 

Suma de Pàgina ... XXVI lliures XIIII sous II diners 
 
 

F.97r. 
 
Item done a·n Romeu Palleres, ciutadà, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIX dies 
de janer del any MCCCCXI e per la pagua de les calendes del dit mes, les quals cascun any reeb 
sobre les rendes en emoluments dels molins reyals qui ara són de la Ciutat segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre.              ...XV lliures 
 
Item done a frare Barthomeu de Ladernosa, olim abat del monestir de Sant Bernat de València, 
ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXI dies de janer del any MCCCCXI, per aquells 
C sous los quals l‟abat e monestir de Santes Creus de l‟ordre del Cistell e lo covent rebien 
cascun any per certs e justs títols lo primer dia de janer sobre les rendes, drets e emoluments 
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dels molins reyals de la Ciutat, e a lo dit frare Barthomeu de Laderosa, per assignació a ell feta, 
reeb sobre la dita Ciutat en lo dit terme, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                   ...V lliures 
 

Suma de pàgina ... XX lliures 
 
 

Suma que munten totes les dates fetes per lo dit honrat Bernat ça Pila, clavari de la dita Ciutat, 
per diverses rendes e càrrechs ordinaris que la Ciutat fa dins los dits VI meses de que és lo 
present compte, segons de les dites dates appar de la XCVª carta fins en la XCVIIª carta e 
present inclusive, Centum trigintam novem libre unum solidum et docto denari barch..  
                        ...CXXXIX lliures I sous VIII diners 
 
F.100r. 
 

Ihesus 
Dates de aventatge de forment 

e per procurar aquell 
 

Primerament done a·n Anthoni Camí patró de lahut, les quals los honorables Consellers ab 
albarà escrit a XXVIII dies de setembre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs e 
paguàs per salari seu de II dies que mes en Iª anada que feu ab lo seu lahut si quart d‟omens e lo 
lahut qui prima part d‟un hom e ab Anthoni Ferrer, porter del senyor Rey, la via de Salou on se 
dehia que havia una nau carregada de forment, a la qual fou fet manament que vingués 
descarragar en aquesta Ciutat e no en altre part, axí com de fet hic ha descarraguat. E per V dies 
que mes en Iª altre anada que feu ab lo dit lahut homes e porter, la via de Sant Feliu de Guixols 
on se dehia que havien arribades dues naus, e a les quals pensant-se los dits honorables 
Consellers fossen carraguades de forment trameteren lo dit lahut e porter, e jatsia diligentment 
les sercassen , emperò no hi trobaren alguna [a rahó de IIII sous per cascun dels dits 
homens]

435
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 

notari, a II dies d‟octubre del dit any.             ...VII lliures 
 
Item done a·n Johan des Prats, patró de lahut, ab albarà del honorables Consellers, escrit a VIII 
dies de setembre del any present MCCCCX per III dies que ha meses en Iª anada que feu de 
ordinació dels dits Consellers ab lo seu lahut si quart d‟omens e lo dit lahut qui prenia part de I 
hom e ab n‟Anthoni Ferrer, porter, la via del Cap de Tossa on se vehia en alta mar I nau a la 
qual pensant-se que fos carragada de forment trameteren lo dit lahut e porter per çò que li fahés 
lo manament acostumat, e trobaren que fo la nau den Matheu Espital que venia de Sant Feliu de 
Guixols [a rahó de IIII sous per cascun dels dits homens]

436
, segons que en lo dit albarà se conté 

que cobre.                 ...III lliures  
 

Suma de pàgina ... X lliures 
 
 

 
 
 

F.100v. 
 
Item done a·n Gabriel Pont, patró del lahut, los quals los honorables Consellers, ab albarà escrit 
a XXVIII dies de setembre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per rahó de Iª 
anada que feu de ordinació dels dits Consellers, ab lo seu lahut per vent a fora on vehia hom IIII 
naus a les quals volent saber si eren carraguades de forment, ne si eren de amichs o d‟enamichs, 
trameteren lo dit lahut e troba que eren les naus armades d‟en Madrenchs, den Raphael Ferrer, 

                                                           
435 Afegit interlineat. 
436 ídem. 



165 

den Mancofa e Iª altre nau que havien presa de Genoveses, segons que en lo dit albarà se conte 
que cobre.                   ...XI sous 
 
Item done a·n Anthoni Ferrer, porter del senyor Rey, ab albarà dels honorables Consellers escrit 
a II dies d‟octubre del any MCCCCX, per salari de II dies que mes en Iª anada que feu ab lo 
lahut den Anthoni Camí la via de Salou, a rahó de VII sous quitis e XVIII diners per la messió 
lo dia, e per salari seu de V dies que mes en Iª altre anada que feu ab lo dit lahut la via de Sant 
Feliu de Guixols, e per III dies que mes en Iª altre anada que feu ab lo lahut den Johan Prats, la 
via de Tossa per fer manament a les naus [que trobàs]

437
, carreguades de forment que 

vinguessen aquell descarregar en la Ciutat, segons en lo dit albarà se conté que cobre. 
               ...IIII lliures  V sous 

 
Suma de pàgina ... IIII lliures XVI sous 

 
 
F.101r. 
 
Item done a·n Gràcia Campmajor patró de lahut, les quals los honorables Consellers ab albarà 
escrit a XX dies d‟octubre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per rahó de Iª 
anada que feu de ordinació dels dits honorable Consellers, ab lo seu lahut per levant per çò com 
hi veya hom IIII naus, a les quals volent saber si eran carraguades de forment, e si eren d‟amichs 
o d‟enamichs trameteren lo dit lahut si XI d‟omens e ab lo dit lahut qui prenia part de I hom 
eran XII, e saber que era la nau d‟en Jachme Fogassot ensemps ab III altres naus que lo dit 
Fogassot havia pres de genoveses en les quals havia gran copia de forment, lo qual han 
descarraguat e descarraguen encara en aquesta Ciutat. E per Iª altre anada que feu ab lo dit lahut 
si VIII d‟omens e ab lo dit lahut qui prenia part de I hom, eran IX tornat a les dites naus per 
portar-hi en Pere Çeragoça e N‟Anthoni de Puig des Pi, los quals hi foren trameses per los dits 
honorables Consellers per dir al dit Fogaçot  que entràs salve e segur  car guiat era e que 
vingués descarragar lo dit gra en aquesta Ciutat, axí com de fet hic ha descarragat a rahó de IIII 
sous per cascun dels dits honorables senyors que en lo dit albarà se conté que cobre.  
             ...IIII lliures IIII sous 
 
Item done a·n Bernat de Casalmià, porter del senyor Rey, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a XXIIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, per II dies que mes en Iª anada que feu 
per ordinació dels dits Consellers, ab lo lahut den Fransoy Bovet la via de mig jorn on vehia 
hom Iª nau a la qual pensant que fos carragada de forment, tramateren lo dit lahut e porter per çò  
li faes manament que vingués descarragar en aquesta Ciutat e no en altre part, axí com és 
acostumat, e jatsia ab gran diligiència sercassen la dita nau, emperò no la pogueren trobar, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.            ...XVII sous 
 

Suma de pàgina ...V lliures I sou 
 

F.101v. 
 
Item done a·n Pere Rexach patró de lahut, les qual los honorables Consellers ab albarà escrit a 
XIII dies de noembre del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per salari seu de II dies que 
mes en Iª anada que de voluntat e ordinació dels dits honorables Consellers, feu ab lo seu lahut 
si quart de homens e ab lo dit lahut qui prenia part de I hom e ab N‟Anthoni Ferrer, porter del 
senyor Rey, per levant la via de les Caules on vahien algunes naus, a les quals pensant-se que 
foessen carreguades de forment trameteren los dits lahut i porter, per çò que los fahés lo 
manament acostumat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. [a rahó de IIII sous per 
cascun dels dits homens]

438
                                                                                               ...II 

lliures 
 

                                                           
437

 Ídem. 
438

 Afegit interlineat. 



166 

Item done a·n Anthoni Ferrer, porter del senyor Rey ab albarà dels honorables Consellers, escrit 
a XIII dies de noembre del any MCCCCX, per II dies que mes en I anada que feu ab lo lahut 
de‟n Pere Rexach, per levant la via de les Caules on vehian algunes naus a les quals pensant que 
fossen carragades de forment, trameteren lo dit porter per fer-los lo manament acostumat, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.            ...XVII sous 

 
Suma de pàgina     II lliures XVII sous 

 
Suma que munten totes les dates fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari de la dita 
Ciutat, per rahó d‟avantatges de forment e per procurar aquell dins los dits VI meses de que és 
lo present comptes, segons de les dites dates appar de la Cª carta fins en la CIª carta present 
inclusive, vigintidue libre et quatuordecim solidi barch.                          ...XXII lliures XIIII sous 
 
 
 
F.110r. 
 

Ihesus 
Dates de salaris ordinaris 

 
 
Primerament done a micer Bonanat Pere ciutadà de Barchelona, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XXVIIII dies de juliol del any MCCCCX, manaren a mi que li 
donàs per salari seu de III meses VI jorns que ha servit l„offici de advocació de la dita Ciutat en 
loch del honrat micer Bernat des Pont, advocat ordinari de la dita Ciutat, tant com les Corts que 
per lo senyor Rey se celebraven dins lo monestir dels frares menonors  de la dita Ciutat 
durarien, en les quals Corts lo dit micer Bernat des Pont com a Síndich d‟aquesta Ciutat 
ensemps ab altres entrevenia per aquesta Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                 ...XIII lliures VI sous VIII diners. 
 
Item done a·n Ponç Colomer, pintor, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a II 
dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per salari seu ordinari de I any qui 
fini en la propera festa del preciós cors de Jesús Crist, lo qual salari li és estat taxat donar cascun 
any per la dita Ciutat per repar, conservar endressar diverses entrameses de representacions de 
diverses Sants a d‟altrers devots actes qui·s fan per la dita Ciutat cascun any en lo dit dia per 
honor e reverència de la dita festa segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                 ...VI lliures X sous 
 

 
Suma de pàgina ... XVIIII lliures  XVIII sous  VIII diners 

 
F.110v. 
 
Item done a·n Bernat ça Closa mercader, Regidor de la Taula del pes de les flors, ordenada e 
posada en la Lotja dels mercaders de la Ciutat, axí de pes gros com menut, les quals los 
honorables Consellers ab albarà escrit a XII dies d‟agost del any present MCCCCX, manaren a 
mi que li donàs per salari seu ordinari de mig any, qui comensa a V dies del mes de febrer prop 
passat e fini a IIII dies del present mes d‟agost per lo regiment de la dita Taula, segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre.           ...XXII lliures 
 
 
Item done a·n Nicholau Senill, guarda del Castell de Muncada, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a VII del mes d‟agost del any present MCCCCX, manaren a mi que 
li donàs, per çò com li devien ésser pagades a XII dies del mes de maig prop passat, d‟aquelles 
XV lliures barchinonenses, les quals li són acostumades de donar cascun any en III termes, çò 
és V lliures de IIII en IIII meses, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.           ...V lliures 
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Item pos en data les quals me eran degudes per salari de mon ofici de mig any cominsat lo 
primer dia dit febrer del any present MCCCCX, e finit lo darrer dia de juliol aprés siguent, 
segon que en I albarà escrit a XXVI dies d‟agost del dit any dressat als racionals e reebedors de 
comptes de la Ciutat, se conté lo qual enfile.         ...LXV lliures 
 

Suma de pàgina ... XCII lliures 
 

F.111r. 
 
Item done a·n Berenguer Planaç, guarda de la Torra de Muntgat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a V dies de setembre del any present MCCCCX, per salari seu de XCII 
comensats lo primer dia de juny prop passat e finits per tot lo derrer dia del mes d‟agost aprés 
siguent, segons que en lo dit alabarà se conté que cobre, a rahó de I sou III diners per cascun 
dia.                ...V lliures XV sous 
 
Item done a·n Feliu Thomàs, altre guarda de la dita Torra de Muntgat ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a V dies de setembre del any present MCCCCX, per salari seu de XCII dies 
comensats lo primer dia de juny prop passat, e finits per tot lo derrer dia les mes d‟agost aprés 
siguent a rahó de I sou III diners per cascun dia, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
            ...V lliures    XV sous 
 
Item done a·n Anthoni Serrià, guarda de la Torra del Farell, ensemps ab en Barthomeu Tintorer, 
ab albarà dels honorables Consellers escrit a IIII dies del mes de setembre del any present 
MCCCCX, per salari seu de XCII dies qui comensaren lo primer dia del mes de juny prop 
passat, e finiren per tot lo derrer dia del mes d‟agost aprés siguent a rahó de II sous VII diners 
per cascun dia, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.           ...XI lliures  X sous 
 
 

Suma de pàgina ... XXIII lliures 
 

F.111v. 
 
Item done a·n Francesch Bosch, pesador del blat e de la farina qui·s pesa en la Casa del pes de 
la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a V dies de setembre del any present 
MCCCCX, per salari a ell degut per III meses, çò és juny, juliol e agost del dit any a rahó de 
XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.          ...IX lliures 
 
Item done a·n Johan Caro, pesador del blat e de la farina qui·s pesa en la Casa del pes de la 
Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a V dies de setembre del any present 
MCCCCX, per salari a ell degut per III meses, çò és juny, juliol e agost del dit any a rahó de 
XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.            ...IX lliures 
 
Item done a·n Francesch de Sant Miquel, pesador del blat e de la farina de la Ciutat, ab albarà 
dels honorables Consellers escrit a V dies de setembre del any MCCCCX, per salari a ell degut 
de III meses, çò és juny, juliol e agost a rahó de XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre.               ...IX lliures 
 
 

Suma de pàgina ... XXVII lliures 
 
 
 

F.112r. 
 
Item done a·n Masià Leupart, qui fa los albarans en la Casa del pes de la farina, ab albarà escrit 
a V dies de setmbre del any present MCCCCX ,per salari a ell degut de III meses, çò és juny, 
juliol e agost del dit any i a rahó de XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre.                 ...IX lliures 
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Item done a·n Johan de Muntbru, deputat a tenir lo segell per segellar los sachs de farina qui·s 
pesa en la Casa del pes de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a V dies de 
setembre del any present MCCCCX, per salari a ell degut de III meses, çò és juny, juliol e agost 
del dit any a rahó de XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                 ...IX lliures 
 
Item done a·n Pere de Bonavia, mercader, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XI dies 
de setembre del any MCCCCX, per salari a ell degut de II meses XXVIII dies que per ordinació 
dels dits honorables Consellers en l‟any MCCCCVIII, fo posat en lo Regiment de la Taula del 
pes de les florins, qui per especial provisió del senyor Rey és estada ordenada e posada en la 
Lotja de la mercaderia de la Ciutat per pesar també a gros com a menut tots florins e mig florins 
de que sobre lo pes s‟aquells sia debat los quals II meses XXVIII dies comensaren a VII dies del 
mes de noembre del dit any MCCCCVIII, e finiren per tot lo [dit] IIII dia de febrer aprés 
siguent, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.   ...X lliures   XV sous   II diners 
 

Suma de pàgina ... XXVIII lliures XV sous  II diners 
 

F.112v. 
 
Item done a·n Bonanat Gili notari, escrivà del Consell de la Ciutat ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a X dies de setembre del any present MCCCCX, per la terça part d‟aquells 
IIIM sous que reeb cascun any en III termens per salari del dit seu offici, la qual li fo pagadora a 
III del dit mes, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.             ...L lliures 
 
Item done a·n Barthomeu Tintorer, guarda de la Torra del Farell, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a IIII dies de setembre del any present  MCCCCX, per salari seu de la dita 
guarda de XCII dies qui comensaren I primer dia del mes de juny prop passat, e finiren per tot 
lo derrer dia del mes d‟agost aprés siguent, a rahó de II sous VI diners per cascun dia, segons 
que en lo dit albarà se conté que cobre.              ...XI lliures X sous 
 
Ite done a·n Pere ses Corts, mercader, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIX dies de 
setembre del any present MCCCCX, lo qual és ordonat a regonéixer los draps de lana qui·s 
apparellen en la Ciutat e en sos termes e territoris, per salari seu ordinari del dit offici de IIII 
meses prop passats qui comensaren a XIII dies del mes de maig prop passat, e finiren a XII dies 
del mes de setembre, a rahó de XV lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.  
                   ...V lliures 
 

Suma de pàgina ... LXVI lliures  X sous 
 
 

F.113r. 
 
Item done a·n Anthoni Bertran, qui fa los albarans a la Casa del pes de la farina, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a XIX dies de setembre del any MCCCCX, per salari seu ordinari 
del dit offici de III meses prop passats, çò és juny, juliol e agost, a rahó de XXXVI lliures l‟any, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.             ...IX lliures 
 
Item done a·n Gilabert Queralt, ajudant de‟n Bernat ça Closa, mercader regidor de la Taula del 
pes dels florins de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XIX dies de setembre 
del any present MCCCCX, per salari seu de mig any que ha servit en la dita Taula com ajudant 
del dit regidor, a rahó de XXX florins l‟any qui comensa a V dies del mes de febrer prop passat, 
e finiren a V dies del mes d‟agost aprés siguent, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
            ...VIII lliures   V sous 
 
 
F.113v. 
 



169 

Item done a·n Francesch Besan, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XVIII dies de 
setembre del any present MCCCCX, per salari seu de mig any que comensà a XX dies del mes 
de janer prop passat, e fini a XIX dies del mes de juliol aprés siguent d‟aquelles VI lliures, les 
quals la dita Ciutat ha ordonat que sien pagades cascun any a I hom qui vaga per los carrers 
d‟aquella, ab I asa en lo qual pos e carrers totes bèsties mortes e altres legees  portant-les a la 
mar, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.            ...III lliures 
 
Item done a·n Anthoni Salvador mercader, ab albarà dels honorables Consellers escrit a II dies 
[dies]

439
 d‟octubre del any present MCCCCX, per salari seu de I any qui comensà a XV del mes 

d‟agost del any prop passat, e fini a XV dies del mes d‟agost del any dessús dit, per çò com és 
estat posat e ordenat ensemps ab N‟Arnau de Busquets en regoneixedor, defenedor e 
endressador dels mantelets que la dita Ciutat acostuma tenir per tal que vexells d‟anemichs no 
puxen dapnificar la costera e especialment los navilis d‟aquesta Ciutat, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre.       ...XIII lliures   XV sous 
 
Item done a·n Matheu Caro porter del senyor Rey, les quals los honorables Consellers ab albarà 
escrit a XXII dies d‟octubre del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per salari seu de III 
meses que ha servit de son offici al racional e al clavari de la Ciutat, executant e fahent pagar 
tots aquells qui deuen o devien a la dita Ciutat per resta dels preus de les imposicions e altres 
coses, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.            ...IX lliures  
 

Suma de pàgina ... XXV lliures   XV sous 
 

F.114r. 
 
Item done a la dona na Francescha, muller de‟n Bernat Pujol quondam afinador de peses i de 
mesures de la Ciutat, e deputat a tocar les ores de dia e de nit ab la gran campana qui esta en la 
sumitat del campanar de la Seu, com a tinent e possehint [tots]

440
, los béns del dit marit seu per 

son dot e escreix e com a tudriu testamentària ensemps ab en Julià des Rourer, notari, ciutadà de 
la dita Ciutat, contudor de la dita dona, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a X 
dies de setembre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per çò com en los dits 
noms li eren degudes, çò és XX lliures qui devien esser pagades al dit Bernat Pujol quondam lo 
primer dia del mes de juny prop passat per salari seu de tocar o fer tocar les dites ores per mig 
any, qui comensà lo primer dia del mes de deembre del any prop passat, e fini per tot lo mes de 
maig aprés siguent, a rahó de XL lliures l‟any, segons és acostumat, e Iª lliura, XI sous, IX 
diners per salari de tocar les ores per XXVI dies qui comensaren lo primer dia del prop passat 
mes de juny e finiren per tot lo XXVI dia d‟aquell mateix mes de juny, a rahó de XI lliures 
l‟any, dins lo qual temps, lo dit Bernat Pujol morí e la dita dona per lo dit temps feu tocar les 
dites ores tro en lo dit XXVI dia que los dits Consellers provehiren del dit offici de fer tocar les 
ores a·n Francesh Janer, fuster, e II lliures per fer tocar la dita gran campana, tota vegada que·s 
matia mal temps e com la dita Ciutat volia fer tocar la dita campana per alguna sollempnitat, çò 
és per mig any qui comensà en la festa de Nadal prop passada, e fini en la festa de Sant Johan 
del dit prop passat mes de juny, a rahó de IIII lliures per any, segons era estat ordenat, e axí són 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 
notari, a XVIII dies del mes de setembre del dit any MCCCCX.  
              ...XXIII lliures   XI sous   IX diners 
 

Suma de pàgina  ut supra  
 

F.114v. 
 
Item done a·n Bernat Duran de la Parrochia de Provençana, les quals los honorables Consellers 
ab alabarà escrit a XX dies de noembre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs 
per salari a ell pertanyent de mig any, qui comensà a IIII dies de maig prop passat, e fini a III 
dies del present mes de noembre per tenir ultra a sa messió la bocha del estany de Port vers la 

                                                           
439 Repetit. 
440 Anotació  posterior. interlineat. 
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mar en tal manera que lo dit estany per la dita ubertura se puxa exeguar e laygua [e laygua]
441

 ne 
puxa exir convenentment, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                   ...VI lliures XVII sous VI diners 
 
Item done a·n Anthoni Serrià guarda de la torra del Farell, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit lo primer dia de noembre del any present MCCCCX, per salari seu de la dita guarda de 
XCI dies qui comensaren lo primer dia del mes de setembre prop passat, e finiren per tot lo 
derrer dia de noembre aprés siguent, a rahó de II sous VI diners per cascun dia, segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre.                 ...XI lliures   VII sous  VI diners 
 
Item done a·n Barthomeu Tintorer, altre guarda de la dita Torra del Farell, ab albarà dels 
honorables Consellers, escrit lo primer dia de noembre del any MCCCCX per salari seu de la 
dita guarda, de XCI dies qui comensaren lo primer dia del mes de setembre prop passat, e 
finiren per tot lo derrer dia de noembre aprés siguent, a rahó de II sous VI diners per cascun dia, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.               ...XI lliures    VII sous   VI diners 
 

Suma de pàgina ... XXVIIII lliures   XII sous   VI diners 
 

F.115r. 
 
Item done a·n Feliu Thomàs, guarda de la Torra de Muntgat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit en Barchelona a II dies de deembre del any MCCCCX, per salari seu de la dita 
guarda de XCI dies qui comensaren lo primer dia del mes de setembre prop assat, e finiren per 
tot lo derrer dia del mes de noembre aprés siguent, a rahó de  sou III diners per cascun dia, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.              ...V lliures   XIII sous   IX diners 
 
Item done a·n Berenguer Planaç, altre guarda de la dita Torra de Muntgat, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a II dies de deembredel any present MCCCCX, per salari seu de la 
dita guarda de XCI dies qui comensaren lo primer dia del mes de setembre prop passat, e finiren 
per tot lo derrer dia del mes de noembre aprés siguent, a rahó de I sou, III diners per cascun dia, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.                            ...V lliures  XIII sous  IX diners 
 
Item done a·n Miquel Pere, veguer de la Ciutat, ensemps, ab en Domingo Bernat ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a II dies del mes de deembredel any present MCCCCX, les quals li 
devien esser pagades en la festa de Sant Andreu prop passada, d‟aquelles L lliures que entre II 
termes reeb cascun any per salari del dit seu offici, çò és XXXV lliures en la festa de Sant 
Andreu, e XV lliures a Sant Johan de juny, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
          ...XXXV lliures 
 

Suma de pàgina ... XLVI lliures VII sous VI diners 
 

F.115v. 
 
Item done a·n Domingo Bernat, veguer, ensemps ab en Miquel Pere ab albarà dels honorables 
Consellers escrit  II dies de deembre del any MCCCCX, les quals li eren degudes per lo salari 
del dit seu offici per la pagua de la festa de Sant Andreu prop passada, a rahó de L lliures per 
cascun any, pagades entre II termes çò és XXXV lliures a la dita festa de Sant Andreu e XV 
lliures a Nadal, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.    ...XXXV lliures 
 
Item done a·n Gabriel Ballasté, racional de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers escrit 
a V dies de deembre del any present MCCCCX per salari del dit seu offici, lo qual li fo pagador 
en la festa de Sant Andreu prop passada, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                ...XV lliures 
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Item done a·n Martí ça Riera, altre racional de la dita Ciutat, ab albarà dels dits honoranbles 
Consellers, escrit a V dies de deembre del dit any MCCCCX per salari del dit seu offici, lo qual 
li fo pagador en la dita festa de Sant Andreu, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.  
                ...XV lliures 
 
Item done a·n Pere Ponç, notari, escrivà del Sacramental, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a V dies de deembredel any MCCCCX, les quals li foren degudes a la festa de Sant 
Andreu prop passada, per lo salari seu ordinari del dit offici de I any, qui fini per tot lo derrer 
dia del prop passat mes de noembre, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                ...VII lliures X sous 
 

Suma de pàgina ... LXXII lliures  X sous 
 

F.116r. 
 
Item done a·n Johan Caro, pesador del Blat qui·s pesa en la Casa del pes de la Ciutat, ab albarà 
dels honorables Consellers escrit a XV dies de deembredel any present MCCCC, per salari a ell 
degut per III meses prop passats, çò és setembre, octubre e noembre, a rahó de XXXVI lliures 
l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.                   ...IX 
lliures 
 
Item done an Francesch Bosch, pesador del blat e de la farina de la dita Ciutat, ab albarà dels 
honorables Consellers, escrit a XV dies de deembredel any present MCCCCX, per salari a el 
degut per III meses prop passat, çò és setembre, octubre, noembre [noembre]

442
, a rahó de 

XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.           
...IX lliures 
 
Item done a·n Anthony Bertran qui fa los albarans en la Casa del pes de la farina de la dita 
Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XV dies de deembredel any present 
MCCCCX, per salari a ell degut per III meses prop passats, çò és setembre, octubre, noembre, a 
rahó de XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.              ...IX lliures 
 
Item done a·n Francesch de Sant Miquel, pesador del blat e de la farina de la dita Casa, ab 
albarà dels honorables Consellers escrit a XV dies de deembredel any present MCCCCX, per 
salari a ell degut per III meses prop passats, çò és setembre octubre, noembre, a rahó de XXXVI 
lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.                                        ...IX lliures 
 

Suma de pàgina XXXVI lliures 
 

 
F.116v. 
 
Item don a·n Johan de Muntbru, deputat a tenir lo segell e segellar los sachs de la farina qui·s 
desen en la Casa del pes, ab albarà del honorables Consellers, escrit a XV dies de deembredel 
any present MCCCCX, per salari a ell degut de III meses prop passats, çò és setembre, octubre e 
noembre, a rahó de XXXVI lliures l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 

       ...IX lliures 
 
Item done a·n Johan de Fontcuberta, notari, Síndich de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a II dies de deembredel any present MCCCCX, per salari de mig any finit en 
la festa de Sant Andreu prop passada, d‟aquelles L lliures, les quals li són estades tatxades donar 
cascun any per salari del dit offici, segons que en lo dit albarà se conté que cobre...  XXV lliures 
 
Item done a·n Ramón Lull, ciutadà sobreposat del SaCramental, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XVI dies de deembredel any present MCCCCX, per salari del dit offici, lo 
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qual li fo pagador lo dia de Sant Andreu prop passat del dit any, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre.                                                                                                              ...X  lliures 
 
Item done a·n Arnau de Busquets, ciutadà, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XVI 
dies del mes de deembredel any present MCCCCX, per salari seu de I any finit a XIII del 
present mes de decembre, per çò com fo posat e ordenat ensemps ab n‟Anthoni Salvador en 
reguonexedor e deffenedor e endressador dels mantalets que la Ciutat acostuma tenir per tal que 
vexells d‟anemichs no puxen d‟apnimificar la costera, e especialment los navilis d‟aquesta 
Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.                                ...XIII lliures XV sous 
 

Suma de pàgina    LVII lliures    XV sous 
 

F.117r. 
 
Item done an Macià Leupart qui fa los albarans en la Casa del pes de la farina, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a XV dies de deembre del any present MCCCCX, per salari a ell 
degut de III meses prop passats, çò és setembre, octubre, noembre, a rahó de XXXVI lliures 
l‟any, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.         ...VIIII lliures 
 
Item done a la dona na Isabel, muller d‟en  Anthoni de Vilatorta quondam qui en l‟any prop 
passat és estat obrer de la Ciutat

443
, ab en Guillem de Cabenyelles, ab albarà dels honorables 

Consellers escrit a XIX dies de setembre del any present MCCCCX, axí com a dona poderosa, 
usufructuària de tots e sengles béns del dit Anthoni de Vilatorta quondam marit seu, les quals al 
dit Anthoni de Vilatorta eren degudes per salari seu de XI meses VII dies que servi lo dit offici 
de obraria, qui comensaren a córrer lo primer dia del mes de setembre del any MCCCCIX, e 
finiren lo VII dia de noembre, que lo dit Anthoni de Vilatorta passa d‟aquesta vida present, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre [a rahó de XXXV lliures per any que són 
acustumades donar a cascun dels dits obrers.]

444
      ...XXXII lliures XIIII sous 

VIII diners 
 
Item done a·n Guillem de Cabenyelles, ciutadà, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XIX dies de deembre del any present MCCCCX, lo qual en l‟any prop passat és estat obrer de la 
Ciutat, ensemps ab n‟Anthoni de Vilatorta quondam, les quals li deuen ésser pagades en la festa 
de Sant Andreu prop passada, per rahó de son salari del dit offici, çò és per tot I any qui 
comensa a córrer lo primer dia del mes de deembre del dit any MCCCCIX, e fini lo dia de Sant 
Andreu prop passat, e les quals son estades tatxades donar cascun any a cascun dels obres de la 
Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.    
 ...XXXV lliures 
 

Suma de pàgina ... LXXVI lliures  XIIII sous  VIII diners 
 

F.117v. 
 
Item done a micer Bernat de Gualbes, advocat ordinari de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XXIII dies de deembre del any present MCCCCX, les quals li devien ésser 
pagades en la festa de Sant Andreu prop passada, d‟aquelles L lliures barch. que són 
acostumades donar cascun any a cascu dels advocats de la dita Ciutat, per salari ordinari del dit 
offici de advocació pagadors la meytat en la festa del Sant Johan de juny e l‟altre meytat en la 
festa de Sant Andreu, segons que en lo dit alabarà se conté que cobre.      ...XXV lliures 
 
Item done a micer Bernat des Pont,  advocat ordinari de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XXIII dies de deembredel any MCCCCX, les quals li devien ésser pagades 
en la festa de Sant Andreu prop passada d‟aquelles L lliures barch. qui són acostumades donar 
cascun any a cascu dels advocats de la dita Ciutat per salari del dit offici de advocació, segons 
que en lo dit albarà se conté que cobre.             ...XXV lliures 

                                                           
443 Obrer: funcionari encarregat de dirigir i administrar les obres públiques d‟una ciutat.  
444 Anotació  posterior.. 
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Item done a·n Pere Rupit, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIX dies de deembre[de 
deembre]

445
 del any MCCCCX, les quals li foren degudes per salari seu de I any qui fini lo dia 

de Santa Lucia prop passat, dins lo qual any ell ha servit continuament l‟offici del garbell, ab lo 
qual se porguen los blats qui venen en les places de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre.                 ...XV lliures 
 
Item done a·n Bertran Canyelles, dreçaner de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a XIII dies de deembre del any MCCCCX, les quals li devien ésser pagades en la festa de 
Sant Andreu prop passada per salari ordinari del dit seu offici de dreçaner, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre.         ...XXVII lliures X sous 
 

Suma de pàgina ... XCI lliures  X sous 
 

F.118r. 
 
Item done a·n Bernat Sirvent, qui en l‟any prop passat és estat administrador e executor de la 
Casa del pes de la dita Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XX dies de 
deembredel any present MCCCCX, les quals li devien ésser pagades en la festa de Santa Lucia 
prop passada, per salari ordinari del dit offici per any qui fini en la dit festa de Santa Lucia, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.....    XXXV lliures 
 
Item done a·n Bernat ça Font, escrivà del offici dels racionals ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a V dies de janer del any MCCCCXI, les quals li devien ésser pagades en la 
festa de Nadal prop passada, d‟aquelles LXXV lliures que la són acostumades donar a cascun 
any per salari del dit offici pagadores la meytat a Sant Johan de juny e l‟altre meytat a Nadal 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.              ...XXXVII lliures  X sous 
 
Item done a·n Francesch Janer, fuster, deputat a tocar les hores de dia e de nit ab la gran 
Campana qui per tocar les dites hores està en la sumitat del cloquer de la Seu de la Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers escrit a V dies de janer del any MCCCCXI per salari seu 
ordinari de tocar o fer tocar les dites hores de mig any prop passat qui comensà a XXVII dies 
del mes de juny prop passat en la qual jornada, lo dit Francesch Janer fo provehit del dit offici e 
fini a XXVI dies del mes de deembre aprés siguent d‟aquelles XL lliures que al dit Francesch 
són estades costituhides dar cascun any per salari del dit offici pagadores de mig en mig any. 
XX lliures, item per salari seu del dit mig any de fer tocar la dita gran Campana tota veguada 
que·s met mal temps e com la dita Ciutat vol fer tocar la dita gran Campana per alguna 
sollempnitat, a rahó de IIII lliures per any. II lliures e axí són segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre.             ...XXII lliures 
 

Suma de pàgina ... XCIIII lliures   X sous 
 

F.118v. 
 
Item done a·n Miquel Pere, verguer, revent en nom seu e d‟en  Domingo ben companyo seu e 
verguer de la dita Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a V dies de janer del any 
MCCCCXI, les quals li devien ésser pagades en la festa de Nadal prop passada, d‟aquelles XX 
lliures que li són estades tatxades dar cascun any per la dita Ciutat, per rahó de custodia o 
guardia que tenen de dia e de nit en la casa del Consell de la dita Ciutat, pagadores per dues 
eguals pagues del any, çò és la meytat en la festa de sant Johan de juny e l‟altre meytat a Nadal, 
X lliures. Item les quals los són acostumades donar cascun any per salari de procurar los 
comptes de tots aquells qui han administrat o administren res per la Ciutat per los dits termes, a 
rahó de LX sous per any, I lliura X sous. E axí segons que en lo dit albarà se conté que cobre.   
                 ...XI lliures X sous 
 

                                                           
445 Està repetit, i a l‟adonar-se ho han tatxat. 
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Item done a·n Vuic de Respat, revenedor, qui en l‟any prop passat és estat pesador de la palla e 
de voluntat sua a·n Garcia de Rippalda, per salari seu del dit offici de I any qui ha servit aquell 
lo qual any fini en la festa de santa Lucia prop passada, e lo qual salari és acostumat dar cascun 
any  aquell qui ha servit lo dit offici, ab I sou X diners que ha vestret del seu propi en algunes 
messions segons que en I albarà dels honorables Consellers escrit a XXIII dies de deembre del 
any MCCCCX, se conté que cobre.              ...V lliures  I sou  X diners 
 
Item done a·n Matheu Caro, porter del senyor Rey, les quals los honorables Consellers ab albarà 
escrit a XII dies de janer del any MCCCCXI, les quals li eren degudes per salari seu de III 
meses prop passats qui comensaren a córrer a VIII dies del mes d‟octubre prop passat, e finiren 
a VII dies del present mes de janer dins los quals ha servit de seu offici als racionals e clavari de 
la dita Ciutat, executant e fahent pagar tots aquells qui devien e deuen a la dita Ciutat per resta 
dels preus dels imposicions e altres restes, lo qual salari és a rahó de XXXVI lliures per any, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.             ...IX lliures 
 

Suma de pàgina ... XXV lliues   XI sous   X diners 
 

F.119r. 
 
Item done a·n Pere Pobalor, guarda e reguonexedor de les fonts de la Cuitat, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a XIII dies de janer del any MCCCCXI, les quals li devien ésser 
pagades en la festa de Nadal prop passada, d‟aquelles X lliures, les quals li són pagadores 
tatxades donar cascun any per salari ordinari de veure e reguoneixer les dites fonts, pagadores la 
meytat a sant Johan de junt e l‟altre meytat a Nadal, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre.                    ...V lliures 
 
Item done a la dona na Maria, muller d‟en  Bonanat Gili quondam notari e escrivà del Consell 
de la Ciutat, com a dona poderosa e usufructuària de tots a sengles béns del dit Bonanat Gili 
quondam marit seu, ab albarà dels honorables Consellers escrit a VIII dies de janer del any 
MCCCCXI, per salari de III meses IIII dies qui comensaren a III dies de setembre del any prop 
passat, e finiren a VI dies de deembre aprés siguent, que lo dit Bonanat Gili passà d‟esta vida 
d‟aquells IIIM sous que al dit Bonanat Gili són estat tatxats per lo Consell de Cent jurats, per 
salari del dit seu offici pagadors entre III pagues del any, XXXXIX lliures III sous IIII diners. 
Item per salari de V meses II dies qui comensaren a XXV de juny del any prop passat, e finiren 
lo dit VI dia del mes de deembre aprés siguent, a rahó de XIX lliures XV sous l‟any les quals li 
eren estades tatxades donar cascun any a XXV de juny, çò és VI lliures per tinta, sera, 
pergamins, que li convenia a desprenden en los negocis de la dita Ciutat e XIII lliures XV sous 
per los albarans que dressen als regidors de la Taula. VIII lliures, XVII sous, X diners. Item per 
salari a ell pertanyent d‟aquelles XLI lliures, V sous que li eren estades tatxades donar cascun 
any lo XIIII dia de noembre per les seguretats [o avantatges]

446
 que la dita Ciutat feya o donava 

per pensió de forment, per salari de XXIIII jorns. II lliures, XV sous, e axí són segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre.                    ...L lliures    XVI sous    II diners 
 

Suma de pàgina ... LV lliures   XVI sous   II diners 
 

F.119v. 
 
Item done a·n Pere ces Corts , mercader ordenat a reguonéixer los draps de lana qui·s aparellen 
en la Ciutat e en sos termes e territoris, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XX de 
janer del any MCCCCXI, per salari de IIII meses comensats a XIII dies del mes de setembre 
prop passat, e finits a XII del present mes de janer, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre.                    ...V lliures 
 
Item done a·n Vicent de Sant Pere, trompeta de la Ciutat, ab albarà escrit a XXI de janer del any 
MCCCCXI per salari del dit seu offici pagadores entre II termes, çò és la meytat a sant Johan de 
juny e l‟altre meytat a Nadal, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. ...VII lliures X sous 

                                                           
446 Anotació  posterior.. 
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Item done als honorables micer Johan des Plà, Loys de Gualbes, Jachme de Vallseca e en 
Francesch de Camós, Consellers l‟any present de la Ciutat, çò és a cascu d‟ells L lliures per la 
pagua a ells fehedora en la festa de Nadal pus prop esdevenidora d‟aquelles C lliures que deuen 
rebre en II termes per salari del dit offici, çò és la meytat la festa de Nadal e l‟altre meytat e la 
festa de Cinquogèssima, segons que en Iª àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XX dies 
de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre, esta però en veritat que lo honorable en 
Francesch Burgués, lo qual en lo present any és Conseller segon és al jorn de vuy com a 
missatger en Aragó.               ...CC lliures 
 

Suma de pàgina ... CCXII lliures   X sous 
 
 

Suma que munten totes les dates fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari de la dita 
Ciutat, per rahó dels salaris ordinaris que la dita Ciutat acostuma dar a diverses persones dins 
los dits VI meses de què és lo present compte qui comensaren lo primer dia d‟agost del any 
MCCCCX, e finiren per lo mes de janer del any MCCCCXI, segons appar de la CXª carta fins 
CXIXª e present inclusive. Mille centum viginti tres libre, tres decim solid. et tres denarii 
barchinonenses.             ...VMCVIII lliures III sous III diners 
 
 
 
 
F.120r. 
 

Ihesus 
Dates extraordinàries 

 
Primerament done a·n Pere de Canet, donzell habitant en aquesta Ciutat, les quals los 
honorables Consellers ab albarà escrit a VI dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li 
donàs per preu de I tafuraria

447
 que lo senyor Rey, que daus haja, li havia donada per sustentació 

de sa vida, la qual tafuraria ha remunerada a instantània dels dits honorables Consellers, segons 
que en lo dit albarà se conté que cobre, ensemps ab àpocha feta per Bonanat Gili, notari, a VII a 
dies d‟agost del dit any.            ...V   lliures   X  sous 
 
Item done a·n Bernat Riera, taverner e ciutadà de la Ciutat, les quals los honorables Consellers 
ab albarà escrit a VII de juny del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs, per çò com feu 
mes valer la imposició de la farina de la terça, maig, juny e juliol del dit any, segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta lo dit Bonanat Gili a X dies de juny del any dessús 
dit.                      ...XXV lliures 
 
Item done a·n Bernat de Tamarit, correu de la Ciutat, les quals los honorables Consellers ab 
albarà escrit a VII dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per quitació sua 
del mes de juliol prop passat e per algunes quantiats menudes que ha bestretes en loguer de 
bisties e altres coses, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per lo dit 
notari lo dia e any dessús dit.                  ...XI lliures   IIII sous 
 

Suma de pàgina ... XLI lliures  XIIII sous 
 
 
 

 
 

F.120v. 
 

                                                           
447 Tafuraria / tafureria: ofici de tafur, exercici de jocs prohibits; casa de joc. 
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Item done a·n Nicholau Gili, hoste de correus, les quals los honorables Consellers ab albarà 
escrit a VII dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs, per çò com li restaren a  
pagar d'aquelles CCCLVII sous VI diners de barchs. los quals li eren deguts per diverses 
correus que havia trameses per diverses parts ab letres dels dits honorables Consellers. E és cert 
que los restant CCCXXX sous a compliment de tota dita quantitat li foren acorreguts per mi, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.       ...I lliura   VII  sous  VI diners 
 
Item done al dit Nicholau Gili, hoste de correus, les quals los honorables Consellers ab albarà 
escrit a IX dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs en acrïment d‟açò que li 
és e serà degut per la dita Ciutat per pagar a molts correus que prestament ha espetxar per la dita 
Ciutat a diverses parts, segons que en lo dit albarà se conté que cobre, ab àpocha feta per lo dit 
Bonanat Gili, a IX dies d‟agost del dit any.       ...XVI lliures    X sous 
 
Item done an Bernat Cadireta, corredor e crida públich de la Ciutat, les quals les honorables 
Consellers, ab albarà escrit lo primer dia d‟abril del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs 
per salari de diverses crides que feu per la Ciutat, segons que en lo dit albarà són largament 
contingudes [se conté]

448
 que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a IX dies d‟agost 

del dit any.                  ...XVIII lliures   X sous 
 

Suma de pàgina ... XXXVI lliures   VII sous  VI diners 
 

F.121r. 
 
Item done a·n Johan Matheu, candeller de cera e ciutadà de Barchelona, les quals li eren 
degudes ab albarà dels honorables Consellers escrit a VIII dies d‟agost del any present 
MCCCCX, per XLVI lliures VIII onces de cera que muntaren aquells XL ciris blanchs los quals 
pris d‟ell per a ops de la festa del Preciós cors de Ihesus Crist del any dessús dit, a rahó de II 
sous VI diners per lliure e per loguer e senyals dels dits ciris e per CCXVIII lliures de cera 
blancha que pasaren aquells XXXVI [ciris]

449
 grans, los quals pris d‟ell per ops de la dita festa, 

a rahó de II sous VI diners la lliure, los quals romangueren a la Seu, segons és acostumat e per 
XXXVI bosses qui serviren per los dits ciris, a rahó de II diners per bossa e per CC lliures V 
onces de cera qui minvaren aquells C ciris negres que pris d‟ell per ops de la sepultura del 
senyor Rey, e per loguer ennegrir e fer senyals en los dits ciris e per CVII lliures de cera que 
minvaren aquells L ciris que yo pris per lo universari del dit senyor Rey, e loguer e senyals dels 
dits ciris e per XX lliures de candelles dinals qui finiren per offerir en lo dit universari, e per 
LXV lliures que minvaren aquells CCXXX ciris que foren posats en lo Capell ardent lo dia dit 
VIII universari, a rahó de I sou VI diners per lliure e per loguer e ennegrir los dits ciris e per 
LXIIII ciris blanchs que pris d‟ell, per ops de la processó lo divendres primer que los dits 
Consellers faheren fer en nom de la dita Ciutat processó per rahó de les epidemies e per L ciris 
blanchs qui serviren a la segona processó, e per LXXXV ciris blanchs qui serviren a la terça 
processó, a rahó de II sous, VI diners per lliura, ab çò que bestrech als bestays de portar tots els 
ciris dessús dits, segons que en lo dit albarà se conté que cobre, ensemps ab àpocha feta per lo 
dit Bonanat Gili, notari, a XI dies del mes d‟agost del any dessús dit.         
               ...LXXXIX lliures    I sou    I diner 
 

Suma de pàgina    ut supra 
 
 
 
 
 
 

 
F.121v. 
 

                                                           
448 Tatxat. 
449 Anotació  posterior.. 
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Item done an Martí de Lacuna, argenter, les quals los honorables Consellers, ab albarà escrit a 
XII dies del mes d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per preu de I creu de 
leutó sobredaurada ab III peus e ab IIII pedres de crestall, ab I crucifix en la I part e en l‟altre 
part la ymage de madona santa Eulàlia, la qual fo comprada per posar aquella sobre l‟altar de la 
capella qui és dit la Casa del Consell de XXX, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab 
àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, lo dia e any dessús dit.                      ...V lliures   X  sous 
 
Item done a·n Barthomeu Cervera, maestre de la secca de la monederia, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XXIII dies d‟agost del any present MCCCCX, manaren a mi que li 
donàs per çò com les deu convertir en compra d‟ergent per ops de batre croats, en la dita secca 
per socòrrer a la gran necessitat e fretura de moneda menuda qui és en la dita Ciutat, segons que 
en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a 
XXIII dies [d‟abril]

450
 d‟agost del dit any.                          ...D lliures 

 
Item done a·n Matheu Caro, porter del senyor Rey, les quals los honorables Consellers ab albarà 
escrit a XXII dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs convertidores per ell 
de voluntat e ordinació dels dits honorables Consellers en provisió de mengar e de beure e altres 
coses necessàries als dits Consellers e a lurs companyes e cavalcadures, per rahó de la anada per 
los dits Consellers fehadora al Castell de Muncada per reguonexer les obres del dit Castell, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXII 
dies d‟agost del dit any.                             ...X lliures 
 

Suma de pàgina ... DXV lliures   X sous 
 

F.122r. 
 
Item done a·n Martí ça Riera, mercader, les quals els honorables Consellers ab albarà escrit a 
XIIII dies d‟agost de l‟any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per çò com los havia bestrets 
del seu a prechs e instància dels dits honorables Consellers, çò és a·n Pere Pochasanch, payer

451
 

per CCXI canes
452

 de terliç
453

, que a XXXI de maig prop passat en la qual jornada lo senyor Rey 
en Martí de bona memòria passà d‟aquesta vida, comprà del dit Pere, a rahó de VIII sous la cana 
per vestir los dits Consellers e certs prohoms e officials de la Ciutat, de saques

454
 per rahó de la 

dita mort del senyor Rey. XCVI lliures. Item a·n Lorenç Ledó baixor
455

 per XXXI canes de 
terliç que en la dita jornada comprà del dit Lorenç a la dita rahó de VIII sous la cana per la 
dessús dita rahó. XII lliures XVI sous. Item a·n Guillem Sabata, mercader per XXI cana de 
terliç que aprés comprà del dit Guillem a rahó de VI sous la cana per la dita rahó. VI lliures VI 
sous. Item a·n Bernat Canals payer per XXX canes de terliç que aprés compràs del dit Bernat a 
rahó de V sous VI diners la cana per la dita rahó. VIII lliures V sous. Item al dit Bernat Canals 
payer per VI canes de terliç que aprés d‟ell compràs al prop dit for per la dita rahó. I lliura XIII 
sous. Item que costa Iª gramalla e un caperó per n‟Anthoni de Vilatorta, I dels obrers de la dita 
Ciutat de terliç per çò com la sua hac en Guillem Oliver, ciutadà de la dita Ciutat. I lliura XVIII 
sous VI diners. Item a·n Martí de Guimerà convers, per preu de I drap d‟or imperial de Florença 
ab lo camp vermell que d‟ell compràs e lo qual ensemps ab I altre drap d‟or los dits Consellers, 
segons en semblats coses és acostumat han donat en nom de la dita Ciutat en la sepultura del dit 
senyor Rey en Martí. XXXI lliures XVIII sous. Item que dóna a XXVI dies dels mes de juny 
prop passat al discret en Bernat Miquel prevere benefficiat en la Seu de Barchelona, per 
distribuir-les en la offerta e altres coses que havia a ser per lo sollempne universari que los dits 
Consellers faheren fer en la dita Ciutat per la mort del dit senyor Rey. XVI lliures X sous. E axí 
són segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a 
XX del mes d‟agost del any dessús dit.                   ...CLXXV lliures VI sous VI diners 

                                                           
450 Tatxat 
451 Payer/peller: qui es dedica a comprar i vendre vestits, pells i roba vella, és a dir persona que treballa i ven roba de 

segona mà.  
452 Cana: mida longitudinal que consta de vuit pams i equival aproximadament a un metre i seixanta centímetres.  
453 Terliç: roba de cotó feta amb lligat de sarja de tres punts de curs, amb combinacions de colors a llistes. 
454 Saca: vestit talar fet de tela grossera, que es portava en senyal de dol o de penitència.  
455 Baixor/abaixador: l‟operari que es dedica a abaixar el pèl dels draps de llana, amb unes tisores de molles i sense 

punta. 
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Suma de pàgina    Ut supra 

F.122v. 
 
Item done a·n Bernat Canals, payer, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIIII dies 
d‟agost del any MCCCCX, les quals li eren degudes, çò és per VI canes de drap de lana gros de 
bruneta

456
 negra que d‟ell fou comprat a rahó de XXII sous la cana, per a ops de vestir lo 

honorable  en Ferrer de Gualbes, Conseller, per la mort del senyor Rey en Martí de bona 
memòria, aprés que los dits Consellers hagueren posades les gramalles

457
 de saques. VI lliures 

XII sous, per çò com aquelles dues pesses de drap de lana gros de bruneta qui foren comprades 
d‟en  Pere Claret, payer, per a ops de vestir los dits Consellers per la dita rahó no bastassen al 
dit Ferrer de Gualbes. Item III lliures XV sous III diners, que bestrach per pagar lo dret de la 
bola de les dites II peces qui foren comprades del dit Pere Claret, per Iª peça de drap de lana 
gros de bruneta negra qui fo comprat ops de vestit de dol per la dita rahó los verguers de la dita 
Ciutat, les quals III peces costaren XXXVII lliures XII sous VI diners, e és lo dret a rahó de II 
sous per lliura. Item per XVIII canes de drap de lana gros de bruneta negra qui fo d‟ell comprat 
a rahó de XVIII sous VI diners la cana, per a ops de vestir los honorats en Francesch Burgués, 
en March Turell e micer Bonanat Pere, qui com a missatger d‟aquesta Ciutat per certs affers 
àrduus e ponderosos són anats a I ajust de prelats, barons, cavallers a hòmens de paratge e 
Síndichs de Ciutats e viles reyals del Principat de Cathalunya qui·s debia ésser a Cervera e aprés 
al Comte d‟Urgell. XVI lliures XIII sous. Item per III pesses de drap de lana gros negra de 
molada que pris d‟ell a rahó de VII lliures VIII sous la peça, netes cap ab coha per a ops de 
vestir de dol los escuders dels dits missatgers. XXII lliures IIII sous. Item que bestrach al dret de 
la bola per les dites II pesses de molada a la dita rahó de II sous. II lliures IX sous IIII diners. 
Item que destrach de portar [tots]

458
 los dit draps de casa del perayre a la bola e casa mia e aprés 

a la Casa del Consell, çò és aquelles qui serviren als dits Cosellers e verguers. II sous. E axí són 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta en Bonanat Gili, notari, a XX dies 
del mes d‟agost del any dessús dit.                            ...LI lliures  XV sous  VII diners 
 

Suma de pàgina   Ut supra 
 

F.123r. 
 
Item done a·n Bernat Castelló, mercader, les quals los honorables Conseller ab albarà escrit a 
XVII dies d‟agost del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per çò com feu mes valer la 
imposició del oli de la terça present, agost, setembre e octubre del any MCCCCX, segons que 
en lo dit albarà se conté que cobre.                            ...III lliures 
 
Item done a·n Bonanat Gili, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder de 
XXXVII lliures X sous de pensió de censal mort, a rahó de XXII mil sous per millenar a·n 
Bernat Metge olim secretari del senyor Rey, segons que en Iª àpocha aclosa per lo dit notari, 
primer dia de juliol del any MCCCCX, se conté que cobre.                ...V lliures XV sous 
 
Item done a·n Galceran Nicholau, notari de Barchelona, per salari de I carta de venda per mi 
feta en son poder de CCCCX sous barch. de pensió de censal mort a la dona na Eulàlia, muller 
d‟en  Guillem Guilló, quondam assehonador

459
, a rahó de XXII mil sous per millenar III lliures 

V sous. Item per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder de CCXX sous de pensó de 
censal mort al difunt en Pere Tholosa, prevere benefficiat en la Seu de Barchelona al dit for de 
XXII mil  sous per millenar . III lliures V sous. E axí són segons que en Iª àpocha per ell aclosa 
a XX dies del mes d‟agost del any MCCCCX, se conté que cobre.                 ...VI lliures  X sous 
 

                                                           
456 Bruneta: roba de llana tenyida, generalment de color fosc. 
457 Gramalla: túnica llarga fins als peus, que portaven antigament els homes i també les dones, i especialment els 

consellers i regidors.   
458 Anotació  posterior.. 
459 Assehonador/assaonador: qui té per ofici assaonar les pells, és a dir, netejar i preparar convenientment les pells 

donant-los la flexibilitat i consistència necessàries per usar-les en diferents aplicacions industrials. 

 



179 

Suma de pàgina ... XV lliures  V sous 
 

 
F.123v. 
 
Item done a·n Bonanat Gili, notari e escrivà del Consell de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XIIII dies d‟agost del any MCCCCX, per salari seu de XXXII difinisions a 
rahó de V sous per cascuna fetes e fermades en son poder per diverses persones, per rahó de 
certs censals morts també per en Miquel Roure, olim clavari de la Ciutat, inmediat predecessor 
meu dins lo temps de la clavaria com per mi aprés que fuy clavari reemuts. E per salari seu de 
VIII cartes de reduccions fermades per diverses persones de certs censals morts que rebien e 
reben sobre la dita Ciutat,  los quals voluntariament a lurs instància han reduhits a major for e a 
menor pensió a rahó de V sous per cascuna. E per salari seu dde CXXXV àpoches de pensions 
de censals morts fermades en son poder a rahó de X diners per cascuna. [VII sous III diners]

460
 

E per çò que havia bestret en I translat que a instància dels dits honorables Consellers havia fets 
fer de les clausules dels testaments dels Reys d‟Aragó passats que los prelats, barons, cavallers, 
escuders e ciutadans e altres del Regne d‟Aragó ajustats en la ciutat de Çaragoça havien moltes 
vegades demanat, per rahó de la successió dels regnes e terres de la Corona d‟Aragó, e lo qual 
per los dits honorables Consellers aquell trameteren al archabisbe de Çaragoça per nom de tots, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre.                       ...XV lliures  XIX sous IX  diners 
 
Item done a·n Anthoni Serradell, mercader e per ell a·n Berenguer Ferrer, tender, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a XXX dies d‟agost del any MCCCCX, per çò feu mes valer la 
imposició del oli de la terça, maig, juny, juliol del any prop passat MCCCCIX, segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre.               ...III lliures 
 

Suma de pàgina ... XVIII lliures XIX sous IX diners 
 

F.124r. 
 
Item done a·n Johan Valls, hosteler, e a·n Galceran Orelles ferrer e ciutadans de Barchelona 
reebent en nom lur e de lurs companyons, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIIII 
dies d‟agost del any MCCCCX, per çò com foren jutjades per micer Bernat des Pont e micer 
Guillem Pere Buçot, olim advocats de la Ciutat, als quals los honorables Consellers ho havien 
comanat que per tal com la Ciutat no les feu haver e tenir aquells IIII diners per cascuna cortera 
d‟ordi, avena e altres blats, que segons l‟albarà de la imposició dels blats que los sobre dits e 
altres companyons lurs havien comprada en la terça de maig, juny e juliol del any 
MCCCXCVII, devien reebre per tot la dita terça e segons se mostra per testimonis dignes de fe  
fo inhibit per en Berenguer Maxella, olim verguer de la Ciutat en lo comensament de la dita 
terça als dits compradors, qui comensaven a levar  los dits IIII diners per cortera que non 
levassen fins II diners, per çò fo a ells jutyat per los dessús dits olim advocats que los fossen 
donades per esmena del dit dret la quantitat de fora posada, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobren ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XIX dies d‟agost del any MCCCCX.       
...C lliures 
 
Item done a·n Berenguer Ninou, blanquer, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXX 
dies d‟agost del any MCCCCX, per çò com feu mes valer la imposició dels flaçades de la terça 
present agost, setembre e octubre, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.        ...V lliures 
 

Suma de pàgina ... CV lliures 
 
 

F.124v. 
 

                                                           
460 Anotació  posterior. 



180 

Item done a·n Berenguer Ninou, blanquer, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXX 
dies d‟agost del any MCCCCX, per çò com feu mes valer la imposició de les armes de la terça 
present agost, setembre e octube, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.         ...V lliures 
 
Item done al dit Berenguer Ninou, blanquer, ab albarà dels dits honorables Consellers escrit a 
XXX dies d‟agost

461
 del any MCCCCX, per çò com feu mes valer la imposició de la peya

462
 de 

la terça present, agost, setembre e octubre, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
                   ...V lliures 
 
 
Item done a·n Anthoni Olzina, perpunter

463
 ab albarà dels honorables Conseller escrit a XXVII 

dies d‟agost del any MCCCCX, per orlar, cusir e forrar II draps d‟or imperials, la Iª ab lo 
camper

464
 blau e l‟altre ab lo camper vermell que los dits honorables Consellers en nom de la 

dita Ciutat, donaren a la sepultura del cors del senyor Rey en Martí de bona memòria, segons en 
semblants actes és acostumat, e per DC panys d‟or pertit e CCCC panys d‟ergent, qui són 
entrats en XXVIII senyals qui són estats fets en les orles dels dits draps e per IIII pesses de 
terçanells

465
 negres que comprà d‟en Pere de Casaldaguila per fer les dites orles a rahó de IX 

florins la pessa, e per diverses altres messions que ha fetes en comprar terçanell vermell als dits 
draps e per la tela negre que compra per forrar los dits draps, e per lo sobraçel del capell ardent 
qui estech sobre la representació del cors present lo dia que fo fet lo universari per lo dit senyor 
Rey, e per diverses altres despeses que feu en comprar certs panys d‟or e d‟ergent per fer 
senyals al dit sobraçel e per acabar e pintar los dits draps e sobraçel, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXX dies d‟agost del dit any.               
             ...LX lliures IIII sous 
 

Suma de pàgina ... LXX lliures   IIII sous 
 

F.125r. 
 
Item done a·n Johan Janer, fuster, cuitadà de Barchelona, maestre de la obra del pont de Sant 
Boy, ab albarà dels honorables Consellers escrit a VI dies de setembre del any present 
MCCCCX, per resta de I compte per ell dat e retut denant los racionals de la dita Ciutat e la 
administració de la dita obra, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab I altre 
albarà dels dits racionals escrit a III dies del mes e any dessús dit e ab àpocha deta per en 
Bonanat Gili, notari, a [a]

466
 X dies del mes de setembre del dit any.     

                  ...XII lliures XIX sous  XI diners 
 
Item done a·n Pere Suau, notari, per salari de Iª carta per mi feta, en son poder de IX lliures 
XVII sous de pensió de censal mort, que veni com a Síndich de la Ciutat a la dona na 
Constança, muller d‟en  Francesch Descasals quondam cirurgià, a rahó de XXII mil sous per 
mil, segons que en Iª àpocha aclosa per lo dit notari a dies del mes de setembre del any 
MCCCCX, se conté que cobre.             ...II lliures  XV sous 
 
Item done a·n Barthomeu Baruta, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXVII dies d‟agost del any present MCCCCX, per çò com les haia bestretes del seu propri en 
diverses messions e despeses que ha fetes en exeguar la nau qui solia ésser d‟en Bernat Bisbe e 
fer-la menar al esperó de la dreçana e fer-la ormejar

467
 la qual nau los dits honorables Consellers 

e los diputats del General de Cathalunya per algunes justes rahons, faheren lavors vendre, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre, ensemps ab Iª cèdula de les dites messions e 

                                                           
461 repassat amb altre tinta 
462 Peya/peia: impost que pagaven conjuntament el comprador i el venedor damunt les robes venudes a l‟encant. 
463 Perpunter: el que fa vestits militars fets per posar damunt de l‟armadura i que cobreix del coll fins a la cuixa del 

guerrer. 
464 Camper: espai sobre el qual van pintades les figures d‟un escut heràlic, bandera, retaule, etc.   
465 Terçanell: tela de seda que feia un colonet ros i servia per fer banderes. 
466 repetit 
467 Ormejar: aparellar un vaixell o altre embarcació. 
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despeses e ab àpocha feta per lo dit notari, a XV dies de setembre del dit any.                    ...VI 
lluires  XI sous 
 

Suma de pàgina ... XXII lliures  V sous  XI diners 
 

 
 
 
F.125v. 
 
Item done a·n Johanet Boni, mercader, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XII dies de 
setembre del any present MCCCCX, reebent en nom seu propi e en nom d‟altres persones 
devall escrits primerament al dit Johanet Bovi, en nom seu propi per preu de Iª fresedura bella e 
notabla de fil d‟or ab figures que d‟ell compri per ordinació dels dits honorables Consellers, a 
ops de I casula

468
 de prevere que han feta fer de drap de seda levorat domesqui

469
 blanch per la 

Capella qui és en la Casa del Consell de la Ciutat, en la qual tots dies se diu missa.XXXIII 
lliures. E d‟altre part per XIX canes IIII palms de cathuy

470
 negre que d‟ell compre per forrar-les 

samarres de drap negre prim, que los dits honorables Consellers [se faheren]
471

 per la mort del 
senyor Rey aprés que hagueren posades les vestidures negres de drap gros a rahó de V florins la 
cana, LIII lliures XII sous VI diners. Item a ell matex reebent en nom d‟en  Johanet Panteleon, 
mercader florentí, per preu de VI canes IIII palms de drap de seda lavorat [sic] domesqui blanch 
fort bell que per ordinació dels dits honorables Consellers fo d‟ell comprat per fer aquelles la 
dita casula, pali e sobre altar a ops de la dita Capella, a rahó de XI florins mig la cana, XLI 
lliures II sous III diners. Item al dit Johanet Boni reebent en nom de Jacobo Pipinelli, mercader 
de Iª part, IX lliures XII sous VI diners per preu de III  canes IIII palms de cathuy vermell que 
d‟ell fo comprat per forrar la dita casula, a rahó de V florins la cana. E altre part XXXV lliures 
XV sous per preu de XIII canes de cathuy negre que d‟ell compri per fer complement a les 
forradures de les dites samarres negres, a rahó de V florins la cana. E axí són segons que en lo 
dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XIII dies de 
setembre del any dessús dit.                       ...CLXXIII lliures   II sous   III diners 
 

Suma de pàgina   ut supra 
 

F.126r. 
 
Item done a·n Francesch Peres, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XII dies 
de setembre del any present MCCCCX, reebent en nom seu propi, e en nom de les persones 
devall escrites per les rahons siguents, primerament al dit Francesch e nom propi per XXV 
canes de drap de lera negra qui per mi a ops de vestir los dits honorables Consellers de dol per 
la mort del senyor Rey en Martí de bona memòria, aprés que posaren les vestedures [de dol]

472
, 

de drap negre gros foren preses del obrador d‟en Jachme Fabregues e d‟en Johan Cerdà 
quondam drapers, a rahó de LX sous VI diners la cana, LXXV lliures XII sous VI diners, la qual 
quantitat aquelles qui regien lo dit obrador volgueren reebés lo dit Francesch Peres. Item a ell 
matex reebent en nom d‟en  Pere sant Jachme, mercader [XVI lliures X sous]

473
 per preu de II 

draps de lana negres grossos de molada que pris del dit sant Jachme per vestir los escuders dels 
honorables en Ramón Fiveller e en Miquel Roure qui per ordinació del Consell de Cent jurats, 
deven anar prestament com a missatgers d‟aquella Ciutat a nostre sant Pare e al Comte d‟Urgell 

                                                           
468 Casula/ casulla:  vestiment que el sacerdot du damunt de tot per celebrar la missa, i que és obert pels costats i 

baixa per davant i per darrera des del coll fins a mitjan cama. 
469 Domesquí/domasquí: teixit de seda o de llana, semblant al domàs – el qual presenta dibuixos en què, pel diferent 

lligat, la roba és més brillant en uns indrets i sense brillantor en altres; peces d‟aquest teixit són usades especialment 

com a cortina en les esglésies en dies de festa-, però de menys consistència. 
470 Cathuy/catuy/cetí/setí: teixit de lligat quadrat amb punts d‟encreuament distribuïts de manera que les cares del 

teixit presenten una superficie llisa i brillant (referència análoga entre “catuy” i “cetí” al Llibre de les solemnitats de 

Barcelona, vol. I, p. LXXVIII). 
471 Anotació posterior. 
472 Anotació posterior. 
473 Anotació posterior. 
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e en Aragó, a rahó de VII lliures, X sous. La pessa cap ab coha e per lo dret de la bola que lo dit 
Pere sant Jachme bestrach per los dits II draps, I lliura X sous. Item al dit Francesch Peres 
reebent en nom d‟en  Bernat Canals, payer, de I part, XVI lliures VII sous X diners, per preu 
d‟altres II draps de lana negres grossos de molada que pris del dit Bernat Canals, payer, per 
vestir los escuders dels honorables en Guillem Oliver e en Johan Fiveller, dos dels missatgers e 
Síndichs novellament constituhits per ésser al Parlament convocat  als catalans, a Muntblanch, a 
rahó de VII lliures IX sous la pessa cap ab coha e per lo dret de la bolla que·l dit Bernat Canals 
bestrach per los dits II draps, I lliures IX sous X diners. E d‟altre part, XI lliures [VIII]

474
 per 

altres XII canes de drap de negre gros que pris del dit Bernat Canals per vestir los dits Ramón 
Fiveller e en Miquel Roure, a rahó de XIX sous la cana. E axí són segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre, ab àpocha feta per lo dit notari, a XV dies de setembre del dit any.                    
             ...CXXXI lliures   IIII diners 
 

Suma de pàgina     ut supra 
 

F.126v. 
 
Item done a·n Bertran de Tamarit, correu de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a XVI dies de setembre del any present MCCCCX, per quitació sua ordinària de tot lo 
mes d‟agost prop passat e per salari seu de XVII dies que dins lo dit mes ja estat fora de la 
Ciutat per afers d‟aquella en diverses parts, a rahó de II sous per cascun dia e per algunes 
quantitats menudes que ha bestretes, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha 
feta per en Bonanat Gili, notari, a XVII dies de setembre del dit any.  
           ...V lliures  VI sous  IX diners 
 
Item done a·n Jachme Raphel, menor de dies de la vila d‟Olot, ab albarà escrit a XVI dies de 
setembre del any present MCCCCX, per loguer de Iª botigua que ha al pont d‟en  Campdara, la 
qual la Ciutat logua a ops de reguonxer e bollar ab senyal de la Ciutat totes los draps de lana qui 
en la dita Ciutat se aparellen, lo qual loguer és de I any prop passat qui comensà a córrer lo 
primer dia del mes de juliol del any MCCCCIX, e fini lo derrer dia del mes de juny aprés 
siguent, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per lo dit notari a XVII 
dies de setembre del dit any MCCCCX.                                    ...XII lliures 
 
Item done a·n Matheu Caro, porter del senyor Rey, ab albarà escrit a XVII dies de setembre del 
any present MCCCCX, per salari seu de X dies que mes en dues anades que feu per ordinació 
dels dits Consellers a Guardamar del Camp de Tarragona, portant-hi cascuna vegada certa 
quantitat de moneda, çò és en la primera que feu en en lo mes de juliol prop passat, CC florins, e 
la segona que feu en lo mes d‟agost aprés siguent, D florins, la qual moneda tota ha luirada an 
Barthomeu Gual, maestre de la obra que la Ciutat fa fer en lo dit loch de Guardamar per fer-hi 
carragador e descarragador a rahó de I florí per dia en lo qual és comprés loguer de bestià e totes 
altres messions diduhits XX sous, als quals munten lo salari ordinari que la dita Ciutat li dóna 
per lo servey que li fa, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.        ...IIII lliures X sous 
 

Suma de pàgina ... XXI lliures  VI sous  VIIII diners 
 

F.127r. 
 
Item done a·n Pere Bonet, maestre de draps de senyals e ciutadà de Barchelona, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a XII des de setembre del any present MCCCCX, per preu de IIes  
cubertes de atsembles

475
 vermelles que en Bernat ça Font, escrivà del offici dels racionals de la 

dita Ciutat per ordinació dels dits honorables Consellers li ha fetes fer per cobrir les carragues 
de les atsembles dels missatgers que la dita Ciutat fort sovint tramet per diverses parts del món, 
en cascuna de les quals cubertes ha V grans senyals de la dita Ciutat ab alguns fullatges les 
quals cubertes lo dit Bernat ça Font ha reebudes, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ab àpocha feta per lo dit notari, a XXIIII dies de setembre del dit any. 

                                                           
474 Anotació posterior. 
475 Atsembla/atzembla: bèstia de càrrega. 



183 

         ...VII lliures  XIIII sous 
 
Item done a·n Pere de Casanona, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder 
de CCC sous de pensió de censal mort any, Galceran Nicholau, notari, a rahó de XXII mil sous, 
segons que en Iª àpocha aclosa per lo dit notari, a XX dies del present mes de setembre del any 
MCCCCX se conté que cobre.                                  ...III lliures  V sous 
 
Item done a·n Bertran de Tamarit, correu de la dita Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit  a II dies d‟octubre del any present MCCCCX, per quitació sua ordinària de tot lo mes de 
setembre prop passat e per salari seu de XVI dies que dins lo dit mes ha estat fora la Ciutat per 
affers d‟aquella, a rahó de II sous per cascun dia, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
             ...IIII lliures XII sous 
 

Suma de pàgina ... XV lliures  XI sous 
F.127v. 
 
Item done a·n March Canyes, argenter e ciutadà de Barchelona, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XXV dies de setembre del any present MCCCCX, manaren a mi 
que li donàs per çò com li restaven a pagar d‟aquelles LXIIII lliures XI diners IIII sous, les 
quals li eren degudes per VII marchs III onzes miga d‟argent que entra en dites vergues que·l dit 
March per ordinació dels dits honorables Consellers ha fetes per a ops dels verguers de la dita 
Ciutat be e primament obrades e levorades ab alguns esmalts ab senyals Reyals e de la Ciutat, a 
rahó de VIIII lliures X sous lo march, LXIII lliures IIII sous IIII diners. Item que dóna a·n 
Bernat Alamany, ferrer, per dues vegues de ferre que foren meses a dins de les dites vergues, I 
lliura, II sous. Item que bestrach al matrasser qui feu lo fust de les dites vergues e al bayner qui 
les cubri de cuyro cruu, V sous, e les restants XXXVI lliures  I sou, acompliment de les LXIIII  
lliures, XI sous, IIII diners, des duia lo dit March Canyes per preu de VII marchcs, I onze III 
quarts que pesa l‟argent qui era en les vergues velles e trancades dels dits verguers lo qual 
argent fo venut e liurat al dit March Canyes a rahó de C sous lo march, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari primer dia 
d‟octubre del any dessús dit.          ... XXVIII lliures IX sous  VI diners 
 
Item done a·n Salvador ça Vila, olim de la escrivania del senyor Rey, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a VI dies d‟octubre del any MCCCCX, per XVII translats los quals a instància 
e manament dels dits honorables Consellers feu e ha fets fer a alguns altres escrivans de les 
indulgències que nostre senyor lo Pape ha dades a tots aquells qui acompanyassen la processó 
qui·s feu diumenge prop passat, a rahó de II sous per cascun translat, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre.             ...I lliures  XIIII sous 
 

Suma de pàgina ... XXX lliures  III sous  VI diners 
 

F.128r. 
 
Item done a·n Jachme Traginer, mercader, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a 
VI dies d‟octubre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per çò com déu 
aquelles convertir per ordinació dels dits Consellers, axí com traure del rec comdal, per lo qual 
passa l‟aygua de que molen los molins d‟aquesta Ciutat, Iª gran riba qui és cayguda de ribes 
altes dins lo dit rec, com encara en reperar e adobar lo dit rec, lo qual s·es trancat en diversos 
lochs per rahó de les grans aygues qui ara novellament són estades, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VI dies d‟octubre del 
dit any.                                       ...L lliures 
 
 
Item done a·n Bernat Canals, payer e ciutadà de Barchelona, les quals los honorables Consellers 
ab albarà escrit a VII dies d‟octubre del any present MCCCX, manaren a mi que li donàs per 
XII canes de drap de bruneta negre que pris d‟ell per fer sengles, gramalles e caperons, ops dels 
verguers de la dita Ciutat, aprés que posaren les gramelles grosses que portaven per la mort del 
senyor Rey en Martí de bona memòria, a rahó de XXIII sous la cana, ab VI sous que ha bestrets 
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al baixador qui baixa lo dit drap e Iª lliura IIII sous que dóna al sartre per fer les dites gramalles, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, 
notari, a X dies d‟octubre del dit any.             ...XV llures XVIII sous 
 

Suma de pagina ... LXV lliures XVIII sous 
 

F.128v. 
 
Item done a·n Bernat Descamps, mercader e ciutadà de Barchelona, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a XIIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, manaren a mi que 
li donàs per çò com li restaven a pagar d‟aquelles CL lliures IX sous, II diners, les quals havia a 
cobrar per rahó de I compte per ell retut denant los racionals e rebedors de comptes de la dita 
Ciutat, de les messions e despeses per ell fetes en fornir, amerinar

476
 e menar en la plaja 

d‟aquesta ciutat la nau qui fo d‟en Bernat Bisbe, la qual anant en cors a roba de tot hom fo presa 
en les mars de Sicília per en Johan des Valls, ciutadà d‟aquesta Ciutat, capità d‟aquelles III naus 
armades qui en l‟any prop passat foren armades per lo General de Cathalunya, e d‟aquelles III 
galees que la dita Ciutat lavors armà per anar en conserva ab les dites III naus contra corsaris, e 
per manament del dit capità la dita nau fo per ell com a clavari de les dites III naus, e encara 
substituhit d‟en Johanet Ceçavasses, clavari de les dites III galees menada en la dita plaja de la 
dita Ciutat, com les LXXV lliures IIII sous VII diners a compliment de les dites CL lliures IX 
sous II diners, se degen pagar al dit Bernat Descamps per los dits diputats del General de 
Cathalunya per tal com venen a carrech del dit General, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XV d‟octubre del dit any e ab altre 
albarà debitori d‟en Gabriel Ballester e Martí ça Cirera, racionals l‟any present de la dita Ciutat, 
escrit a XIII dies del mes e any dessús dit.                              ...LXXV lliures IIII sous VII diners 
 

Suma de pàgina ... LXXV lliures IIII sous VII diners 
 

F.129r. 
 
Item done a·n Bertran Canyelles, dreçaner e ciutadà de Barchelona, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a II dies d‟octubre del any present MCCCCX, per çò com les havia bestretes 
del seu propri en diverses messions e despeses que de voluntat e ordinació dels dits honorables 
Consellers ha fetes per rahó de fer adobar e recórrer en diverses vegades la galiota dels 
honorables en Berenguer Descortey e en Bernat de  Muntpalau, donzell, en alguns casos los 
quals la dita Ciutat se‟n volia emprar e aprés no hac loch, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre ensemps ab lo qual quahern de paper vist e regonegut per los racionals de les dites 
messions e despeses fetes per menut per lo dit Bertran e ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 
notari, lo dia e any dessús dit.                         ...XXX lliures  XVII sous III diners 
 
Item done a·n Barthomeu Cervera, maestre de la secca e la monederia les quals los honorables 
Consellers, ab albarà escrit a XIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, manaren a mi que 
li donàs per çò com les deu convertir en compra d‟ergent per ops batre croats a la dita secca, per 
socòrrer a la gran necessitat de moneda menuda qui és en la dita Ciutat, segons que en lo dit 
albarà se conté ab àpocha feta per lo dit notari lo dia e any dessús dit.                ...D lliures 
 
Item done a·n Bernat Nadal, notari per salari de Iª carta per mi feta en son poder de DCCCC 
sous de pensió de censal mort a·n Francesch Mir, olim cambrer del senyor Rey, a rahó de XX 
mil sous per mil, V lliures, XV sous. Item per salari de Iª altre carta de venda de CCCC sous de 
pensió de censal per mi feta en son poder an Berenguer Oliver, candeller de sera a rahó de XX 
mil sous per mil, III lliures, V sous. E axí són segons que en Iª àpocha aclosa per lo dit notari a 
XIII dies del mes d‟octubre del any MCCCCX se conté que cobre.              ...IX lliures 
 

Suma de pàgina ... DXXXIX lliures  XVII sous  III diners 
 

 

                                                           
476 Amerinar:  abeurar; impregnar d‟un líquid, deixar xop. 
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F.129v. 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a VIII dies d‟octubre del any MCCCCX, les quals de voluntat e ordinació dels 
dits honorables Consellers, deu distribuir entre les guardes les quals per tenir segura la Ciutat 
per rahó de la molta gent que a la dita Ciutat deu venir per esguard del Parlament qui·s té en la 
dita Ciutat per rahó de la successió dels regnes e terres de la Corona d‟Aragó, han fetes posar 
tan bè [sic] al esperó de Sant Daniel com en cascun dels portals dejus escrits com [és]

477
 de Sant 

Daniel del Portal Nou, de Jonqueres de les Orps del mal any, de sant Anthoni e la daraçana, com 
és en cascun dels dits esperó e portals dues guardes e en lo portal del ferro Iª guarda, les quals 
guardes són estades per los dits honorables Consellers deputats a estar de nit e de dia en los dits 
esperó e portals per veure e tenir esment quines e quals gents entraran ne exiran en la dita 
Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat 
Gili, notari, a XIII dies d‟octubre del any dessús dit MCCCCX.                 ...XLV lliures II sous 
 
Item done a·n Gabriel des Plà, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder de 
CXL sous de censal mort a la dona na Valença, muller d‟en Jachme Cirer quondam cofrer, a 
rahó de XX mil sous per mil, segons que en Iª àpocha per III aclosa a XX dies d‟octubre del any 
present MCCCCX, se conté que cobre.                                        ...II lliures  XV diners 
 

Suma de pàgina ... XLVII lliures   XVII sous 
 

F.130r. 
 
Item done a·n Berenguer Alamany, notari, e per ell de voluntat sua a·n Francesch Costa, 
argenter, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder de DX de pensió de censal mort 
a·n Nicholau Oromir prevere de la vila de Caules de Muntbuy, a rahó de XX mil sous per mil, 
segons que en Iª àpocha per lo dit notari, a XX dies d‟octubre del any MCCCCX, se conté que 
cobre.                     ...V lliures   XV sous 
 
Item done a·n Jacobo Pipmelli, mercader, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XX dies 
d‟octubre del any present MCCCCX, per dies canes I palm e mig de cathuy estret negre que pris 
d‟ell a rahó de XL sous la cana, per dar compliment de folradura que falia als honorables en 
Ferrer de Gualbes e en Johan Ros, Consellers, per les samarres que ells ab los altres Consellers 
companyons lurs se havien fetes de drap de negre prim per la mort del senyor Rey, segons que 
en lo dit albarà se conté que cobre.                  ...IIII lliures  VII sous  VI diners 
 
Item done a micer Guillem Pere Buçot e a·n Guillem Perayer, juristes ab albarà dels honorables 
Consellers esrit a XXV dies d‟octubre del any present MCCCCX per çò com en lo dit any són 
estats ordenats a fer les inquisicions qui en virtut dels privilegis de la dita Ciutat se fan cascun 
any dues vegades per foragitar d‟aquella al[cavots]

478
, vagabunts e algunes altres gents de la 

mala condició, çò és al dit Guillem Pere Buçot qui per malaltia larga que·l dit Guillem Perayer 
ha havuda ha portar quaix tot lo carrechs de les dites inquisisions, XI lliures. E al dit Guillem 
Perayer, V lliures X sous. E axí són segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha 
feta per en Bonanat Gili, notari, a XXX dies del mes e any dessús dit.          ...XVI lliures X sous 
 

Suma de pàgina ... XXVI lliures XII sous VI diners 
 

F.130v. 
 
Item done a·n Salvador ça Vila, olim de la escrivania del senyor Rey, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a III dies de noembre del any MCCCCX, per çò com la foren tatxades per los 
discrets Bonanat Gili e en Johan de Fontcuberta, notaris, als quals los dits honorables Consellers 
ho havien comanat per salari a ell pertanyent de escriure e continuar en I quahern o libre de 
paper totes les persones qui habiten en lo corter de Sant Pere d‟aquesta Ciutat, designant 

                                                           
477 Anotació posterior. 
478 Anotació posterior. 



186 

aquelles e les habitacions en que habiten per illes per que puxen ésser competits per 
cinquantenes e deenes, per tal que la Ciutat sia mesa en bona ordinació per çò com sobre la 
successió dels regnes e terres de la dita Corona d‟Aragó se celebra al present Parlament General 
en aquesta Ciutat, per rahó del qual Parlament hic són molts prelats e persones eclesiàstiques, 
magnats, barons, cavallers e homens de peratge e síndichs de ciutats e viles reyals de 
Cathalunya, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 
notari, a IIII dies de noembre del dit any.                                                   ...XI lliures 
 
Item done a·n Barthomeu Vidal, notari e escrivent en la escrivania del Consell de la Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers escrit a III dies de noembre del any MCCCCX, per çò com li 
foren tatxades per los dits Bonanat Gili e Johan Fontcuberta, notaris, als quals los dits 
honorables Consellers ho havien comanat per salari a ell pertanyent d‟escriure e continuar  en I 
quahern o libre de paper totes les persones qui habiten en lo corter de la mar d‟aquesta Ciutat 
per les rahons en la precedent data conegudes, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab 
àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a IIII dies del mes e any dessús dit.         ...XI lliures 
 

Suma de pàgina ... XXII lliures 
 

F.131r. 
 
Item done a·n Johan Oliver, notari, ab albarà dels honorables Conellers escrit a III dies de 
noembre del any MCCCCX, per çò com li foren tatxades per los dits Bonanat Gili e Johan de 
Fontcuberta, notaris, als quals los dits honorables Consellers ho havien comanat per salari a ell 
pertanyent d‟escriure e continuar en I quahen o libre de paper totes les persones que habiten en 
lo corter dels frares menors de la Ciutat, per les rahons en la data feta atràs en precedent carta 
a·n Salvador ça Vila, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en 
Bonanat Gili, notari, a IIII dies de noembre del dit any.                                  ...XI lliures 
 
Item done a·n Martí Beguda, notari, ab albarà dels honorables Consellers, escrit en Barchelona a 
III dies de noembre del any present MCCCCX, per çò com li foren tatxades per los dits Bonanat 
Gili e Johan Fontcuberta, notaris, als quals los dits honorables Consellers ho havien comanat per 
salari a ell pertanyent de escriure e continuar en I quahern o libre de paper totes les persones qui 
habiten en los quorter [sic] del Pi d‟aquesta Ciutat, designant aquelles e les habitacions en que 
habiten per illes per que puxen ésser competits per cinquantenes e deenes, per tal que la Ciutat 
sia mesa en bona ordinació per çò com sobre la successió dels regnes e terres de la Corona 
d‟Aragó se celebra al present Parlament General en aquesta Ciutat per rahó del qual Parlament 
hic són moltes gents de diverses condicions, segons quen en lo dit albarà se conté que cobre ab 
àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a IIII dies del mes e any dessús dit.         ...XI lliures 
 

Suma de pàgina ... XXII lliures 
 

F.131v. 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrià de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XXXI dies d‟octubre del any MCCCCX, per convertir aquelles de ordinació 
dels dits honorables Consellers en pagar de mig mes prop passat a les guardes deputades estar 
en l‟esperó de Sant Daniel e en certs portals de la dita Ciutat, per veure e tenir aprop quantes e 
quals gents entraran e exiran de dia e de nit en la Ciutat, lo qual mig mes comensà a XV dies del 
present mes d‟octubre, e finí a XXIX del dit mes, a rahó de X florins per cascuna de les dites 
guardes, segons que en lo dit alabarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 
notari, a III dies de noembre del any dessús dit.                           ...XXXXV lliures   II sous 
 
Item done a·n Berenguer Seyol, Gabriel Ballester e a·n Bernat ça Font, ciutadans de Barchelona 
deputats a veure e reguonèxer, exeminar e discutir los libres del regiment e administració de la 
Taula de Cambi de la dita Ciutat, fets per [los honorables]

479
 n‟Anthoni Buçot ara Conseller e en 

Bernat ça Closa, mercader, olim regidors de la dita taula [ab albarà dels honorables Consellers 
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escrit a IIII dies de noembre del any present MCCCCX]
480

 çò és a cascun d‟ells XVI lliures X 
sous, en paga prorata d‟açò quel·s ha degut per rahó dels grans treballs que sostenen en veure, 
reguonèxer e exeminar los dits libres, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab 
àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a V dies de noembre del dit any.     
               ...XXXXIX lliures   X sous 
 

Suma de pàgina ... XCIIII lliures XII sous 
 
 
 

F.132r. 
 
Item done a·n Bertran de Tamarit, correu de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers 
escrit a VII dies de noembre del any present MCCCCX, per quitació sua ordinària de tot lo mes 
d‟octubre prop passat, e per salari de VII jorns que dins lo dit mes ha estat fora la Ciutat per 
afers d‟aquella, e per algunes quantitats que ha pagades e bestretes a diveres coses, segons que 
en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies del mes 
de noembre del dit any.                                              ...VIII lliures  XIIII sous 
 
Item done a·n Bernat Canals, payer e ciutadà de Barchelona, ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XXIIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, per VI canes de drap de 
lana negre gros, a rahó de XIX sous la cana que pris d‟ell per vestir en Pere Sentcliment per 
rahó Iª missatgeria en la qual en Ramón Fiveller e lo dit Pere Sentcliment com anats al Comte 
Urgell e aprés en Aragó sobre diverses afers molts pondorosos e vigents tocants granment la 
cosa pública, en la qual missatgeria eran estats elets lo dit en Ramón Fiveller e en Miquel 
Roure, quondam lo qual és mort en la Ciutat de Tarragona, continuant la dita missatgeria fahent 
los afers que per rahó daquella havien afer primer ab nostre sant Pare, en loch del qual dit 
Miquel és estat elet lo dit Pere Sentcliment, V lliures XIIII sous. Item per Iº peça de drap de 
negre gros de molada que pris del dit Bernat per vestir los escuders del dit Pere Sentcliment, VII 
lliures X sous. Item per la bolla del dit drap la qual lo dit Bernat Canals bestrach, XVI sous, ab 
àpocha feta per en Bonanat Gili, notari a IIII dies de noembre del dit any.        
                 ...XIIII lliures  VIII diners 
 

Suma de pàgina ... XXII lluires  XIIII sous  VIII diners 
 

F.132v. 
 
Item done a·n Raphel Greguori, prevere beneficiat en lo monastir de Pedralbes, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a III dies d‟octubre del any present MCCCCX, en acraïment d‟açò 
que li serà degut per il·luminar d‟aur, d‟azur e d‟altres collors ab istòries [sic] e en altre manera 
solemnament lo missal que los altres Consellers precessors d‟aquests qui vuy són, han fet 
escriure en bells pergamins per n‟Arnau de Tollis, escrivà de letra rodona per a ops de la 
Capella fet novellament en la Casa del Consell de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari a III dies de noembre del dit any.                      
             ...XVI lliures  X sous 
 
Item done a la dona na Maria, muller d‟en  Martí Pere, quondam hoste de correus, dona 
poderosa e ususfructuària de tots e sengles bens qui foren del dit Martí Pere quondam les quals 
los honorables Consellers ab albarà escrit a XIIII dies d‟octubre del any present MCCCCX, 
manaren a mi que li donàs per çò com eran degudes al dit Martí Pere, quil·s havia donats a·n 
Miquel de Sibília e a altres correus qui ab letres dels honorables Consellers dessús dits, havia 
tremeses en diverses parts, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha 
feta per en Bonanat Gili, notari a XXIX dies del mes e any dessús dit.      ...V lliures  XVII sous 
 

Suma de pàgina   XXII lliures   VII sous 
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F.133r. 
 
Item done a·n Barthomeu Cervera, maestre de la secca de la monaderia, ab albarà dels 
honorables Consellers, escrit a X dies de noembre del any present MCCCCX, les quals deu 
convertir per ordinació dels dits honorables Consellers, en compra d‟ergent per ops de batre 
croats en la dita secca per socòrrer a la gran necessitat e fretura de monera menuda qui és en la 
dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en 
Bonanat Gili, notari, lo dia e any dessús dit.                                  ...M lliures 
 
Item done a·n Ramón de Casaldaguila, e per ell a·n Pere Jovellar, mercader habitant en 
Barchelona, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a XXV dies d‟octubre del any 
present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per LXV florins d‟or d‟Aragó que lo dit Ramón 
ha bestrets en la Ciutat de Çaragoça a·n Johan Crexell, Síndich d‟aquesta Ciutat fins al Xè dia 
del mes d‟octubre del dit any per messions e escriptures fetes per rahó de la questió qui·s mena 
denant lo Justícia d‟Aragó entre aquesta Ciutat de Iª part e lo noble mossén Guillem Ramón de 
Muntcada de la altre per rahó de les leudes

481
 de Miquinença, los quals LXV florins ha volguts 

lo dit Ramón fossen açí donats per ell al dit Pere Jovellar, segons appar per Iª certificació o letra 
del dit Johan Crexell, feta a Çaragoça a X dies d‟octubre del dit any, la qual cobre ensemps ab 
albarà dessús dit e ab àpocha feta per lo dit Bonanat Gili, notari, a V dies del mes de noembre 
del any dessús dit MCCCCX.                                            ...XXXV lliures XV sous 
 

Suma de pàgina ... MXXXV lliures  XV sous 
 

F.133v. 
 
Item done a·n Francesch ça Tria, mercader e ciutadà de Barchelona, les quals los honorables 
Consellers ab albarà escrit a V dies de noembre del present MCCCCX, manaren a mi que li 
donàs per salari seu de una anada que com a missatger d‟aquesta Ciutat feu a la ciutat de 
Tortosa per parlar ab los procuradors d‟aquella sobre alguns afers assants pondorosos tocants lo 
ben avenir d‟aquesta Ciutat e del Principat de Cathalunya e encara de tots los regnes e terres 
sotsmeses a la Corona Reial d‟Aragó, en la qual anada ha estat XII dies que comensaren a córrer 
a V del mes d‟octubre prop passat que partí d‟aquesta Ciutat, e finiren a XVI del dit mes que 
torna en aquella, a rahó de XXX sous lo dia, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a VII dies de noembre del dit any. 
          ...XVIII lliures 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XX dies de noembre del any present MCCCCX, per convertir aquelles de 
ordinació dels dits honorables Consellers en pagar de mig mes prop passat a les guardes 
deputades estar en l‟esperó de Sant Daniel e en certs portals de la dita Ciutat per veure e tenir 
aprop quantes e quals gents entraran e exiran de dia e de nit en la dita Ciutat lo qual mig mes 
comensà a XXX dies del mes d‟octubre prop passat e fina a XIIII dies del present mes de 
noembre a rahó de X florins lo mes per cascuna de les dites guardes, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per lo dit notari, a XXI dia del mes e any dessús dit. 
                    ..XXXXV lliures 
 

Suma de pàgina ... LXIII lliures 
 

F.134r. 
 
Item done a·n Garcia Destela, rebedor, administrador e distribuhidor ensemps ab lo discret en 
Pere Cardona, prevere e sens ell de les rendes e drets al espital de la Santa Creu, en qualsevol 
manera pertanyents ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIX dies de noembre del any 
present MCCCCX, per la pagua al dit espital fehadora d‟aquells III mil florins d‟or d‟Aragó los 
quals la dita Ciutat volgue que per la gran necessitat de aquell li sien prestats cascun any per 
reverència de Nostre Senyor entre III pagues o terces del any, e la present quantitat de fora 
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posada li done per la terça dels IIII meses prop passats qui comensaren a còrrer a XI del mes del 
juliol prop passat, e finiren a X dies del present mes de noembre. És cert emperò que li són 
estades deduhides XXIII lliures, III sous, IX diners de la pagua o terça prop passada la qual en 
lo temps [passat]

482
 era de DL lliures per la terça part d‟aquelles LXVIII lliures XI sous III 

diners malla de censal mort que al dit espital són prevengudes en lo mes d‟agost pus prop passat 
per I vincle posat en la persona d‟en  Jachmet des Noguers, fill de mossén Jachme des Noguers 
quondam qui lo dit censal reebia sobre aquesta Ciutat, a VIII de janer, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XX dies del mes 
e any dessús dit.                                         ...DXXVI lliures   XVI sous III diners 
 

Suma de pàgina   Ut supra 
F.134v. 
 
Item done a·n Pere Bleda, prevere, procurador del monestir e covent de Sant Anthoni del ordre 
de Santa Clara de Barchelona, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XIX dies de 
noembre del any present MCCCCX, per esmena e satisfacció de tot aquell temps que la Ciutat 
havia cessat pagar al dit monestir e covent aquells LX sous barch., los quals le dit monestir e 
covent per certs e justs titols reebien e havien acostumat de reebre cascun mes en e sobre los 
emoluments

483
 e drets dels molins reyals que la dita Ciutat te e posseheix e de la qual recepció la 

dita Ciutat havia privat lo dit monastir per gran temps gitant-lo de possessió sens alguna 
conaxenaça de dret, e aprés és estat vist per micer Guillem Ros, micer Bernat des Pont e per 
micer Guillem Pere Buçot, als quals era estat comanat e per ells consellat als dits honarables 
Consellers que per justícia la dita Ciutat és tenguda paguar al dit monestir e covent los dits LX 
sous per mes de tot lo temps que·ls és estat cessat de paguar qui són: XII anys VII meses XIII 
dies, segons relació als dits honorables Consellers feta per en Bernat ça Font escrita escrivà del 
offici dels raionals, lo qual havia reguoneguts e vists los comptes dels clavaris passat e trobà 
que·ls era degut per tot lo temps dessús dit qui munta la quantitat de fora posada, segons que en 
lo dit albarà se conté lo qual cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XX 
dies de noembre del any dessús dit MCCCCX.                                    ...MCXC lliures  VI sous 
 

Suma de pàgina  ut supra 
 
 
 

F.135r. 
 
Item done a·n Pere Thomàs, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder de D 
sous de pensió de censal mort a·n Pere Rosell especier, axí com a pare ledesme

484
 admnistrador 

d‟en Perico, fill seu hereu d‟en Pere Domenech quondam maestre de draps de senyals, a rahó de 
XVI mil sous per mil, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XX dies de noembre del any 
present MCCCCX se conté que cobre.                                         ...III lliures  V sous 
 
Item done a·n Bonanat Gili, notari, escrivà del Consell de la Ciutat ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XXI dies de noembre del any MCCCCX, per çò com li foren deguts a XIII 
dies del mes dessús dit per satisfacció del dret que ell solia haver per les seguretats del avantatge 
que la Ciutat fa per provisió de forment, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                    ...XXXXI lliures V sous 
 
Item done a·n Nicholau Ferrer, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XX dies 
de noembre del any present MCCCCX, per preu de I drap de seda vert domesquí brocat d‟or, lo 
qual fo d‟ell comprat per Iª casula, estola

485
, manipla e peraments de I camís que los dits 

honorables Consellers han fets fer per servir ordinàriament en la Capella construhida dins la 

                                                           
482 Correcció amb la mateixa tinta. 
483 Emolument:  benefici pecuniari que s‟obté com a retribució per l‟exercici d‟un càrrec , prestació d‟un servei, etc. 
484 Ledesme: legítim 
485 Estola: ornament litúrgic consistent en una banda de tela relativament estreta i molt llarga, signada amb una o 

algunes creus, que els clergues es posen penjada pel coll o per l‟espatlla en certes funcions litúrgiques. 
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Casa del Consell de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab 
àpocha feta per en Bonanat Gili, notari a XX[IIII]

486
 dies de noembre del any dessús dit.            

        ...XIII lliures IX sous VI diners 
 

Suma de pàgina ... LVII lliures XIX sous VI diners 
 

 
 

F.135v. 
 
Item done a·n Barthomeu Vinyes, argenter, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XIX 
dies de noembre del any present MCCCCX, per preu de I calzer ab sa patena d‟argent daurat 
dins e de fora esmaltat, çò és en lo peu del dit calzer de III esmalts, en la I dels quals és la figura 
del Crucifix e en los altres II ha sengles senyals de la dita Ciutat e en lo mig de la patena dessús 
dita ha I bell esmalt en que és la figura de la Magestat de Déu, e pesa lo dit calzer ab sa paterna 
II marchs IIII onzes e mitga, a rahó de VIII lliures lo march lo qual calzer los dits honorables 
Consellers han fets fer per servir ordinàriament en la Capella construhida dins la Casa del 
Consell de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en 
Bonanat Gili, notari, a XXI de noembre del dit any.                                 ...XX lliures  X sous 
 
Item done a·n Anthoni Buçot, ciutadà, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXIIII dies 
de noembre del any present MCCCCX, per çò com ell estant regidor de la Taula del cambi de la 
Ciutat ensemps ab en Bernat ça Closa, en los anys MCCCCVII e MCCCCVIIII los bestragué en 
lo segon any de son regiment en diverses messions e despeses fetes per rahó de la dita Taula e 
per afers d‟aquella, segons appar per menut en I quahern de paper vist per los racionals de la 
dita Ciutat, lo qual cobre ensemps ab albarà dessús dit e ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 
notari, a XXVII dies del mes e any dessús dit.       
          ...XXXVII lliures   XV sous VI diners 
 

Suma de pàgina ... LVIII lliures V sous VI diners 
 

 
 

F.136r. 
 
Item done a·n Francesch de Cases Noves, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en 
son poder de CCCC sous censals a·n Genís Almogàver, Barthomeu Bou e Francesch de la Via, 
mercaders e ciutadans de Barchelona qui foren tudors d‟en Pere e Francesch Ferrer fills e hereus 
d‟en Guillem Ferrer quondam mercader, a rahó de XVI mil sous per mil, segons que en Iª 
àpocha feta per lo dit notari a XXVIII dies de noembre del any present MCCCCX se conté que 
cobre.                     ...III lliures V sous 
 
Item done a·n Bernat Riera, taverner, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a 
XXIX dies de noembre del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per ço com feu mes valer 
la imposició de la farina de la terça prop passada, agost, setembre, octubre, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, lo primer dia del 
mes de deembre del any dessús dit se conté que cobre.                                            ...XX lliures 
 
Item done a·n Françoy Janer, entratallador de fusta, ab albarà de les honorables Consellers escrit 
en Barchelona a XXIX dies de noembre del any MCCCCX en pagua prorata d‟aquelles VIII 
lliures C sous per les quals lo dit Françoy Janer ha convengut e permés als dits honorables 
Consellers fer I polit retaula de fusta a ops de la capella novellament construhida en la Casa del 
Consell de XXX de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
               ...II lliures  XV sous 
 

Suma de pàgina ... XXVI lliures 

                                                           
486 Anotació posterior. 
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F.136v. 
 
Item done a·n Anthoni Salvet, mercader, les quals los honorables Consellers ab albarà escrit a 
XXIX dies de noembre del any MCCCCX, manaren a mi que li donàs per çò com feu mes valer 
la imposició de la lenya de la terça prop passada agost, setembre, octubre, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre.                                ...V lliures 
 
Item done al dit Anthoni Salvet, mercader, les quals los dits honorables Consellers ab albarà 
escrit a XXIX dies de noembre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per çò 
com feu mes valer la imposició de la lenya de la terça, maig, juny e juliol del any present que en 
lo dit albarà se conté que cobre.                                  ...II lliures X sous 
 
Item done a·n Jachme Bagés, notari, per salari de dues cartes de venda per mi fetes en son poder 
çò és Iª a·n Jachme Oller, prevere beneficiat en la esgleya de Sant Just de Barchelona de CL 
sous de pensió de censal e a·n Anthoni Lorenç notari de LXVI sous de pensió a rahó de XX mil 
sous per mil, e per Iª altre carta de venda per mi feta a·n Romeu des Feu, argenter e a·n Anthoni 
Rourich, especier, com a tudors d‟en Johanet ça Coma [fill e hereu d‟en Johan ça 
Coma]

487
quondam mercader, de CCCC sous de pensió censals a rahó de XVI sous, segons que 

en Iª àpocha feta per lo dit notari a II dies del mes de deembre del any present MCCCCX, se 
conté que cobre.                  ...VI lliures  X sous 
  

Suma de pàgina ... XIIII lliures 
 

F.137r. 
 
Item done a·n Guillem de Cabenyelles, mercader, fill e hereu universal d‟en Guillem de 
Cabenyalles quondam pare seu, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXI dies de 
noembre del any present MCCCCX, per ço és com lo dit Guillem pare seu quondam les havia 
bestretes de sos diners propris en temps que en Bernat Serra e lo dit Guillem de Cabanyelles 
eren administradores de la Taula del cambi de la Ciutat, per rahó de la dita Taula en I any qui 
comensà a XX del mes de janer del any MCCCCVI en donar a·n Pere Lorenç a·n Anthoni ça 
Plana, notaris, a I bestaix

488
 per salari de I any de portar la caxa a la dita taula a matí e a vespre 

a·n Masqueró, convers librater, per III libers grans e II manuals, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre [ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, notari, a XXVI dies de noembre 
del dit any.]

489
                   ...XXIII lliuures VIII sous 

 
Item done a·n Bertran de Tamarit, correu, ab albarà dels honorables Consellers, escrit en 
Barchelona a III dies de deembre del any present MCCCCX, per quitació sua ordinària de tot lo 
mes de noembre prop passat, e per salari seu de V dies que dins lo dit mes ha estat fora la Ciutat 
e per afers d‟aquella, e per algunes altres quantitats que ha paguades e bestrets a diveres coses e 
a diverses persones, segones que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per 
en Bonanat Gili, notari a III dies del mes e any dessús dit.      
              ...XII lliures   XVIII sous  VI diners 
 

Suma de pàgina ... XXXVI lliures  VI sous  VI diners 
 
 

F.137v. 
 
Item done a·n Pere Pertusa, sartre, les quals les honorables Consellers [ab]

490
 albarà d‟els[sic] 

escrit a XXV dies de noembre del any present MCCCCX, manaren a mi que li donàs per XLVII 
gramalles de saques que de voluntat e ordinació dels dits honorables Consellers, feu en lo mes 

                                                           
487 L‟escrivà es va deixar un frase i la va anotar posteriorment en l‟interlineat. 
488 Bestaix/bastaix: home que té per ofici traginar càrrega amb la seva pròpia força muscular.    
489 Anotació posterior. 
490 Anotació posterior. 
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de juny prop passat, de les quals foren vestits los dits honorables Consellers ab certs prohomens 
a açò elegits e los officials de la Ciutat per rahó de la mort del senyor Rey en Martí de bona 
memòria, a rahó de III sous per cascuna gramalla, VII lliures I sou. Item per VII gramalles de 
drap negre gros que feu, çò és V per los dits honorables Consellers e dues per los verguers de la 
dita Ciutat a rahó de XII sous per cascuna, IIII lliures IIII sous. Item per V gramalles de drap de 
l‟era forrades de cathuir, les quals feu per a ops dels dits honorables Consellers aprés qui 
hagueren posades les de drap gros a rahó de XXII sous per cascuna, V lluires X sous, e axí són 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bonanat Gili, 
notari, a II dies de deembredel any dessús dit.           ...XVI lliures XV sous 
 
Item done a·n Matheu Caro, porter del senyor Rey, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXIX dies de noembre del any present MCCCCX, per salari seu de V dies que ha meses en Iª 
anada que d‟ordinació dels dits honorables Consellers ha feta a Guardamar del Camp de 
Tarragona en ha portats D florins d‟or d‟Aragó, los quals ha luirats a·n Barthomeu Gual, 
maestre de la obra que la Ciutat fa fer en lo dit loch de Guardamar per fer-hi carraguador e 
descarragador [sic], lo qual salari és de I florí tot dia en lo qual és comprés loguer de bistià e 
totes altres messions, es cert que li són deduhits X sous als quals munten per los dies V jorns lo 
seu salari ordinari que la dita Ciutat li donà per lo servey que li fa, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre.                                          ...II lliures   V sous 
 

Suma de pàgina ... XIX lliures 
 
 

F.138r. 
 
Item done a·n Anthoni Lorenç, notari, per salari de les cartes que fermi en son poder de vendes 
de censals morts, çò és de CC sous per mi venuts a la dona na Antiguona, muller d‟en Guillem 
Pere Lorenç quondam mercader. Item per altre venda de DCXXVII sous II diners per mi venuts 
a micer Barthomeu Soler, ciutadà de Vich. Item per altre vendra de CCCXX sous per mi feta 
a·n Berenguer de Lagastosa, prevere rector de madona sant Maria de Ulesa de Muntserrat. Item 
per altre venda de DCLV sous VI diners malla per mi feta a la dona na Clara, muller de Bernat 
ça Torta quondam donzell. Item per altre vendra de CCCLXXI sous VIII diners per mi feta a·n 
Bernat Boyons prevere de Barchelona. Item per altre venda de CC sous per mi feta a·n Thomàs 
Ferran, prevere. Item per altre venda de CCXV sous VI diners de malla per mi feta a·n Pere 
Alegre e Jachme des Puyol, preveres marmessors de la dona na Barthomeva quondam muller 
qui fo d‟en Bernat de Serrià, formenter. Item per Iª altre venda per mi feta en son poder de 
DXXXIIII sous II diners a·n Galceran de Sant Julià, prevere de Vich. Item per altre venda de 
CXCII sous VI diners per mi feta en son poder a·n Francesch de Baucells prevere de Vich, 
segons que en Iª àpocha per ell aclosa a III dies del mes de deembre del any present MCCCCX, 
se conté que cobre.                                       ...XXXV lliures  V sous 
 
Item done an Barthomeu Guamir, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder 
de CCCL sous de censal mort a·n Ponç Ferrer e a·n Perico Ferrer, adults e a·n Johan Ferrer 
pubil, frares e fills d‟en Ponç Ferrer quondam de la parròquia de Premià. Item per altre venda de 
CC sous per mi feta a·n Pere Comdals de la vila de Sabadell, segons que en Iª àpocha per ell 
aclosa a V des del mes de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre.           ...VI lliures 
 

Suma de pàgina ... XLI lliures V sous 
 

F.138v. 
 
Item done a·n Pere Capo, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son poder de CL 
sous de pensió a la dona na Constança, muller d‟en Guillem Sunyer quondam mercader, segons 
que en Iª àpocha per ell aclosa a IIII dies de deembre del any present MCCCCX, se conté que 
cobre.                                        ...II lliures XV sous 
 
Item done a·n Bernat Sanç, notari, per salari de les cartes que fermi en son poder çò és Iª venda 
de DL sous de pensió feta a·n Jachme de Viladacans, perayre. Item per altre venda per mi feta 
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en son poder de D sous de pensió a·n Pere Ferrer, mercader. Item per altre carta de venda per mi 
firmada en son poder de pensió de II mil sous censals de venda per a la dona na Beatriu, muller 
d‟en Bernat Ferrer, mercader. Item per Iª altre carta de venda per mi feta en son poder de D sous 
de pensió a·n Francesch Novella, mercader. Item per Iª altre carta de venda per mi feta en son 
poder de CCL sous de pensió a·n Guerau Coll, patró de barca, segons que en Iª àpocha per ell 
aclosa a III dies de deembre del any present MCCCCX, se conté que cobre.       
             ...XXI lliures  V sous 
 
 
 
Item done a·n Francesch de Cases Noves, notari, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXIX dies de noembre del any present MCCCCX les quals li foren tatxades en pagua e 
remuneració dels grans treballs que ha soferts en continuar e fer dues vegades les inquisicions 
que en l‟any present a instància dels dits honorables Consellers són estades fetes contra 
alcavots, vagabunts e altres males persones, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab àpocha feta per en Bernat Espluges, notari, a XI dies de deembre del dit any. 
                                   ...VI lliures   XII sous 
 

Suma de pàgina ... XXX lliures  XII sous 
F.139r. 
 
Item done a·n March Johan, notari, per salari de les cartes que fermi en son poder, çò és Iª carta 
de venda de D sous de pensió a·n Pere Ferrer, mercader. Item per Iª altre venda per mi feta en 
son poder de M sous de pensió de censal mort a·n Anthoni de Rubió, mercader. Item per Iª altre 
venda per mi feta en son poder de CCCLVII sous VI diners de pensió als marmessors del 
testament d‟en Thomàs de Lobreola quondam botiguer de Leyda, comprant a ops del Covent 
dels Preycadors de Leyda, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a III dies del mes de deembre 
del any present MCCCCX, se conté que cobre.                                ...XII lliures V sous 
 
Item done a·n Barthomeu Correger, habitador del loch de Flix, situat en la Ribera d‟Ebro, ab 
albarà dels honorables Consellers, escrit a XII dies [dies]

491
 de deembre del any present 

MCCCCX, les quals li eren degudes per resta d‟un compte per ell retut denant los racionals e 
reebedors de comptes de la dita Ciutat per rahó de diverses messions e despeses que ell havia 
fetes en diverses obres, les quals per ordinació dels dits honorables Consellers precessors 
d‟aquests qui vuy són, havia fetes en l‟any MCCCCVIII en lo dit loch de Flix, de les quals 
obres lo dit Barthomeu era administrador, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab Iª altre albarà debitori dels dits racionals e ab àpocha aclosa per en Bernat 
Esplugues, notari, a XII dies d deembre del dit any.                                         
                  ...XXI lliures XIII sous III diners 
 

Suma de pàgina ... XXXIII lliures   XVIII sous III diners 
 

F.139v. 
 
Item done a·n Bernat Tintorer, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
morts per mi fetes en son poder ço és per Iª venda per mi feta en son poder de M sous de pensió 
a·n Pere Torrent e Anthoni Salvador, mercader, tudors de na Sereneta, filla e hereva universal 
d‟en Guillem Nicholau Oliver quondam valer

492
. Item per Iª altre carta de venda per mi feta en 

son poder de MCC sous de pensió censals a·n Pere Sallent, mercader, segons que en Iª àpocha 
per ell aclosa a IX dies de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre.      
                           ...XI lliures   X sous 
 
Item done a·n Barthomeu Vidal, notari, escrivent en la escrivania del Consell de la Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de noembre del any present MCCCCX, 
en remuneració de molts treballs extraordinaris que ha sostenguts en l‟any present, segons que 

                                                           
491 Repetició 
492 Valer: qui  fa i adoba les veles de les naus. 
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en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Desplugues, notari, a XII dies 
del mes de deembre del dit any.             ...XXVII lliures X sous 
 
Item done a·n Anthoni Brocard, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
per mi fetes en son poder, çò és Iª venda feta a na Angelina pubilla, filla d‟en  Francesch de 
Niubó, quondam mercader, de DCLXVI sous VIII diners de pensió. Item per Iª altre venda per 
mi feta a na Johaneta pubilla, filla del dit Francesch de Niubó quondam, de DCLXVI sous VIII 
diners. Item per Iª altre venta de M sous de pensió per mi feta a·n Pere Ferrer, mercader, segons 
que en Iª àpocha per ell aclosa a X dies del mes de deembre del any MCCCCX se conté que 
cobre.                  ...XVII lliures  V sous 
 

Suma de pàgina ... LVI lliures V sous 
 
 
 

F.140r. 
 
Item done a·n Thomàs de Bellmunt, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de 
censals morts per mi fetes en son poder, çò és de CCCII sous VI diners de pensió per mi feta a·n 
Garcia de la Ragua, batxeller en decrets. Item per Iª altre venda de DCXI sous I diner de pensió 
per mi feta a la dona na Isabel, muller de micer Huc des Bach quondam, segons quen en Iª 
àpocha aclosa per lo dit notari, a IIII dies de deembredel any MCCCCX, se conté que cobre. 
                                            ...IX lliures 
 
Item done a·n Berenguer Padrosell, notari, per salari de Iª carta de venda per mi feta en son 
poder de CCCLXXV sous de pensió a la dona na Costança, muller d‟en Francesch Formós 
quondam a rahó de XVI mil sous, segons que en Iª àpocha aclosa per lo dit notari, a XV dies de 
deembre del any present MCCCCX, se conté que cobre.                          ...III lliures  V sous 
 
Item done a·n Barthomeu Dosa, escrivent en la Escrivania del Consell de la Ciutat, ab albarà 
dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de noembre del any present MCCCCX en paga 
e remuneració de molts extraordinaris treballs que per diverses afers de la dita Ciutat en l‟any 
present ha sofferts també de dies com de nits espetxant ab gran diligència los dits afers a 
instància dels dits honorables Consellers, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab 
àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVI dies de deembre del any dessús dit. 
                                     ...XIII lliures  XV sous 
 

Suma de pàgina ... XXVI lliures 
 

F.140v. 
 
Item done a·n Johan Matheu, candeler de cera, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXIII dies de noembre del any present MCCCCX, per çò com li eren degudes per C ciris de 
cera blancha que pris d‟ell per ordinació dels dits honorables Consellers per servir a la processó 
que los dits Consellers en nom de la dita Ciutat faheren fer fort solemnament e devota retent 
lahors e gràcies a Déus, al qual havia plegut per sa infinida clemència de levar-nos aquestes 
pestilències qui tant hic havien durat, los quals C ciris pasaren LVI lliures II onzes, a rahó de II 
sous VI diners la lliura, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en 
Bonanat Gili, notari, a XXIIII dies de noembre del dit any.                        ...VII lliures   V diners 
 
Item done a·n Gabriel Terraça, notari, per salari a ell pertanyent de Iª carta de venda de pensió 
de CCCXXXVII sous VI diners per mi feta a·n Bernat Ciutadiya, donzell, a rahó de XVI mil 
sous, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a X dies del mes de deembre del any MCCCCX, se 
conté que cobre.                                           ...III lliures   V sous 
 
Item done a·n Barthomeu Cervera, maestre de la secca de la monaderia, ab albarà de les 
honorables Consellers, escrit a XV dies de deembre del any present MCCCCX, per convertir 
aquelles per ordinació dels dits honorables Consellers en compra d‟ergent per ops de batre 
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croats en la dita secca, per socòrrer a la gran necessitat de moneda menuda qui és en la dita 
Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, 
notari, a XV dies del mes e any dessús dit.                                              ...M lliures 
 

Suma de pàgina ... MX lliures  V sous  V diners 
 

 
 
 

F.141r. 
 
Item done a·n Jachme Traginer, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXIX 
dies de noembre del any present MCCCCX, per çò com feu mes valer la imposició de les 
honors de la terça, febrer, març, abril del any present, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a IX dies de deembre del dit any. 
                                     ...XIIII lliures 
 
Item done a·n Gabriel Masqueró, notari olim escrivà del senyor Rey, per salari a ell pertanyent 
de Iª carta de venda per mi feta de DC sous de pensió de censal mort a·n Bernat Torner, 
mercader, a rahó d XVI mil sous, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XVII dies de deembre 
del any MCCCCX se conté que cobre.                    ...V lliures    XV sous 
 
Item done a·n Johan de Fontcuberta, notari, per salari de les cartes que fermi en son poder de 
vendes de censals morts, çò és a·n Bernat Ferrer, mercader, tudor d‟en Bernat e Pere Johan, fills 
d‟en Pere Ferrer quondam de II mil sous de pensió. Item a·n Guillem Oliver nebot d‟en Ramón 
Oliver de CCCCXL sous de pensió. Item a la abadessa e covent del monestir de Santa Clara, 
CCCXXVI sous X diners de pensió. Item a·n Pere Terraça, mercader, M sous de pensió. Item 
a·n Guillem des Pujol, especier, M sous de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XVI 
dies de deembre del any present MCCCCX se conté que cobre.             ...XXIII lliures  XV sous 
 

Suma de pàgina ... XLIII lliures   X sous 
 

F.141v. 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XXIX dies d noembre del any present MCCCCX, per convertir aquelles de 
ordinació dels dits honorables Consellers, en pagar de mig mes prop passat a les guardes 
deputades a guardar e estar en l‟esperó de Sant Daniel e en certs portals de la dita Ciutat per 
veure e tenir aprop quantes e quals gents entraran e exiran de dia e de nit en la dita Ciutat, lo 
qual mig mes comensà a XV del mes de noembre prop passat e fina per tot lo derrer dia del dit 
mes a rahó lo mes de X florins per cascuna de les dites guardes, segons que en lo dit albarà se 
conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues notari, a X dies de deembre del dit any. 
                   ...XXXXV lliures II sous 
 
Item done a·n Barthomeu Costa, prevere, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XIX dies 
de noembre del any present MCCCCX, per satisfacció dels treballs que a instància dels dits 
honorables Consellers ha sostenguts en provar e corregir lo missal que s‟és fet per servei de la 
capella construihida en la Casa dell Consell de la Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre.                    ...III lliures VI sous 
 
Item done a·n Pere Roig, notari deputat a cullir los deutes vells deguts a la Ciutat, ab albarà dels 
honorables Consellers escrit a XXIX dies de noembre del any MCCCCX, per salari a ell degut 
de diverses deutes vells deguts a la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.  
         ...IIII lliures VI sous VII diners 
 

Suma de pàgina ... LII lliures  XIIII sous VII diners 
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F.142r. 
 
Item done a·n Johan ça Plana, notari, per salari a ell pertanyent de Iª carta de venda per mi feta 
en son poder a·n Anthoni Oliver, notari, de CLXXX sous de pensió de censal mort a rahó de 
XVI sous, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XV dies de deembre del any present 
MCCCCX, se conté que cobre.                ...II lliures XV sous 
 
 
Item done a·n Bernat Carbó, ciutadà, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies 
de noembre del any present MCCCCX, per çò com li foren tatxades en acreïment d‟açò que li és 
e serà degut per rahó dels grans treballs que ha sostenguts e sostendrà, també per rahó de les 
cinquantenes e deenes que novellament per ordinació dels dits honorables Consellers, ell e en 
Loys d‟Averçó han fetes e triades dels corters de la Ciutat los quals de nou han fets escriure e 
reguoneixer com per rahó de les cinquantenes que los dessús dits Bernat Caró e Loys d‟Averçó, 
per ordinació dels dits honorables Consellers, han havudes a triar e assignar e fer intimar en 
escrits cascun vespre als oficials de la dita Ciutat per acompanyar-los a les guaytes que propi los 
dits Consellers són ordenades fer per los dits oficials, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVIII dies de deembre del any dessús 
dit.                      ...XI lliures 
 
Item done a·n Domingo Fulleda, porter del senyor Rey, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, les quals li foren tatxades en acreïment 
d‟açò que li és e serà degut per rahó dels grans e excessius treballs que ha sostengus e sosté 
cascun jorn en servir a la Ciutat a intimar cascun vespre també als oficials com als cinquantens 
de la dita Ciutat, les guaytes que per ordinació dels dits Consellers han a fer cascun vespre, 
[segons]

493
 segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta er en Bernat Esplugues 

notari a XVIII dies del mes de deembre del dit any.                          ...V lliures   X sous 
 

Suma de pàgina ... XIX lliures V sous 
 

F.142v. 
 
Item done a·n Guillem Sunyer, corredor d‟orella de la Ciutat ab albarà dels honorables 
Consellers escrit a XVII dies de deembre del any present MCCCCX, per salari de corredures de 
VII vendes de censal mort per mi fetes, çò és a mossén Ponç de Perellós de M sous. Item a 
mossén Francesch de Vilanova, de DL sous. Item a micer Guillem Ros de D sous. Item a 
madona Clara, muller de mossén Guillem d‟Ergentona quondam, de CCCLXXV sous. Item a·n 
Thomàs Gerona de CCLXXV sous. Item a·n Pere Terraça, mercader, de M sous. Item a·n 
Guillem Pujol, especier, de M sous, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha 
feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVI dies de deembre del dit any.                      
                    ...VIIII lliures  VIII sous 
 
Item done a la dona na Elicsen muller d‟en Andreu López, porter del senyor Rey, e per ella e de 
voluntat sua al dit Andreu López marit seu, ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXIX 
dies de noembre del ay present MCCCCX per diverses canes de draps de li que ha comprades 
per fer camís e amís

494
 en la capella construihida en la Casa del Consell de la Ciutat, e per fer 

draps en l‟altar de la dita capella a diverses fors, tovallola, corporals e altres coses per seda, fill 
d‟or que comprà per flocadura de frontals de palís d‟altar e cordons que feu fer per la dita 
capella, e per çò que a ella pertanyia per sos treballs e mans de fer e fer fer los vestits e 
paraments e folradures que comprà per los dits vestits e paraments, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVII dies del mes 
de deembre del any dessús dit.                              ...XXXI lliures IIII sous VIII diners 
 

Suma de pàgina ... XL lliures XII sous VIII diners 
 

                                                           
493 Tatxat per repetició. 
494 Amís: roba capellans. 
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F.143r. 
 
Item done a·n Bernat de Casasaga, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXIX dies de noembre del any present MCCCCX, per preu de V onzes III quartes de savastre

495
 

ample, lo qual fo d‟ell comprat a rahó de XXVII sous VI diners per cascuna onza per metre‟l en 
un casulla que los dits Consellers faheren fer de drap [de seda]

496
 vert domesquí a ops de la 

capella constuhida en la Casa del Consell de la Ciutat, segons que en lo dit albarà se conte que 
cobre ab àpocha fea per en Bernat Esplugues, notari, a XVI dies del mes de deembre del dit any.                              
        ...VII lliures  XVIII sous I diner 
 
Item done a·n Gemonich Rich, corredor d‟orella de la Ciutat e per ell e de voluntat sua a·n 
Johan Alamany, draper, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a X[I]

497
X dies de deembre 

del any present MCCCCX, per salari de corredures de XI vendes de censal mort per mi fetes çò 
és de DCXVI sous VIII diners a na Angelina, donzella, filla d‟en Francesch de Niubó quondam. 
Item a na Johaneta, donzella, filla del dessús dit Francesch de Niubó quondam altres DCLVI 
sous VIII diners. Item a·n Miquel Franch, CCL sous. Item a·n Pere Ferrer, mercader M sous. 
Ittem a·n Johan de Ravat, convers, CCCXII sous VI diners. Item al dit Pere Ferrer, mercader, D 
sous Item a·n Pere Ribalta, tudor dels fills d‟en Jachme de Gualbes quondam CCLXXX sous. 
Item a·n Arnau ces Illes notari e Guillem Mirabell, perayre, CLXXXVII sous VI diners. Item a 
la dona na Valençó muller d‟en Jachme Gibert quondam M sous. Item a la dona na Eulàlia 
muller d‟en Barthomeu Marqués, mercader, CCLXXX sous. Item a la dona na Anthònia, muller 
d‟en Ferrer Rossell CCLX sous, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab 
àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XIX dies de deembre de MCCCCX.       
              ...X lliures XVI sous 
 

Suma de pàgina ... XVIII lliures   XIIII sous  I diner 
 
F.143v. 
 
Item done a·n Jachme Sala, corredor d‟orella de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a XVIII dies de deembre del any MCCCCX, per salari de corredures de XIII vendes de 
censal morts per mi fetes, çò és a·n Jachme de Viladacans perayre, DL sous de pensió. Item a la 
dona muller de micer Huc des Bach, DCXI sous. Item a·n Johan Fivaller, II mil sous de pensió. 
Item a micer Bernat de Gualbes M sous de pensió. Item a·n Berenger Andreu, mercader, 
CCCCXL sous. Item a·n Pere Sallent, mercader, MCC sous. Item a·n Pere de Viladomat, 
especier, DCCCXX sous. Item a·n Johan Maurans, prevere, CCLXXXI sous III diners. Item a·n 
Pere Ferrer, mercader, D sous. Item a·n Ramón ça Trilla, D sous. Item a·n Bernat Torner, 
mercader, DC sous. Item a·n Pere Rossell, especier, D sous. Item a la dona na Beatriu, muller 
d‟en Bernat Ferrer, mercader, II mil sous. Segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab 
àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XVIII dies de deembre del any dessús dit.         
             ...XXII lliures  
 
Item done a·n Johan des Vall, corredor d‟orella de la Ciutat, al albarà dels honorables 
Consellers escrit a XVIII dies del mes de deembre del any present MCCCCX, per dues vendes 
de censal mort per mi fetes çò és a la dona na Costança muller d‟en Francesch Formós quondam 
notari, CCCLXXV sous de pensió. Item a·n Romeu des Feu, argenter, e a·n Anthoni Rourich, 
especier, com a tudors d‟en Jachmet ça Coma, pubill, fill e hereu d‟en Johan ça Coma quondam 
mercader, CCCC sous, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.               ...I lliura XI sous 
 

Suma de pàgina ... XXIII lliures  XI sous 
 

 
F.144r. 
 

                                                           
495 Savastre: nom d‟un teixit valuós que no se sap l‟equivalència. 
496 Anotació  posterior., altre tinta. 
497 Afegit Anotació posterior.. 
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Item done a·n Julià des Roure, notari, per salari a ell pertanyent de Iª carta de venda per mi feta 
en son poder de MCCC sous de pensió de censal mort a·n Pere Girgós, mercader, a rahó de XVI 
mil sous, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XVIII dies del mes de deembre del any 
MCCCCX se conté que cobre.                                 ...V lliures   XV sous 
 
 
 
 
Item done a·n Galceran Nicholau, notari, per salari a ell pertanyent de Iª cara de venda per mi 
feta en son poder de CC sous de pensió de censal mort a la dona na Sibília, muller d‟en 
Francesch ça Sala alias Leonich, a rahó de XVI mil sous segons que en [Iª àpocha per ell aclosa 
a X dies de deembre del any MCCCCX se conté que cobre.]

498
                ...II lliures  XV sous 

 
Item done a·n Johan de Subirats, corredor, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XVIII 
dies de deembredel any MCCCCX, per dues vendes de censal mort per mi fetes, çò és la Iª a·n 
Anthoni de Rubió, mercader, de M sous de pensió e altre de CCCLVII sous VI diners feta als 
marmessors d‟en Thomàs de Loberola, quondam botiguer de Leyda, segons que en un albarà se 
conté que cobre.                                       ...II lliures XII sous 
 
Item done a·n Pere des Puig, notari, per salari a ell pertanyent de Iª carta de venda de CCL sous 
de pensió de censal mort per mi feta a la dona na Francescha, muller d‟en Jachme Oliver 
quondam mercader, a rahó de XVI mil sous, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XVI dies 
de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre.                                  ...III lliures V sous 
 

Suma de pàgina ... XIIII lliures VII sous 
 
 

 
 

F.144v. 
 
Item done a·n Bernat Nadal, notari, per salari a ell pertanyent d‟alguns vendes de censals morts 
per mi fetes en son poder, çò és a·n Anthoni des Plà, mercader, de DC sous de pensió. Item a·n 
Ramón ça Trilla, mercader, de D sous de pensió. Item a la dona na Valençó, muller d‟en Jachme 
Gibert, quondam de M sous de pensió. Item a la dona na Eulàlia, muller d‟en Barthomeu 
Marqués de CCLXXX sous. Item a la dona na Anthònia, muller d‟en Ferrer Rossell quondam 
mercader, de CCLX sou de pensió. Item a·n Miquel Franch de CCL sous. Item a la dona na 
Johana Xiprana, de CCXL sous. Item a·n Pere ça Tralla e a·n Berenger de Sant Martí, 
administradors dels aniversaris cotidians de Santa Maria de Solçona, de CCCC sous. Item a·n 
Pere Aguilar, prevere de CCC sous. Item a la dona na Suanna, muller d‟en Pere Vendrell, 
quondam de CCCXLIII sous IX diners de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a 
XXVIII dies del mes de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre.        
                   ...XXXVII lliures X sous 
 
Item done a·n Pere de Bonavia, mercader deputat a pesar e reguoneixer les monedes d‟or e 
d‟ergent qui·s pesen en la Taula de la Ciutat, e a·n Anthoni Venrell, qui està ab n‟Anthoni 
Cases, escrivà de la dita Taula, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de 
noembre del any MCCCCX, les quals los dits honorables Consellers ab consell de prohomens 
los han tatxades en paga e remuneració de molts treballs que en l‟any present han sostengut per 
servei de la dita taula, per çò com han suplit en loch d‟en Perico Serra qui per rahó de les morts 
qui eran ladonchs en aquesta Ciutat ha estat lonch temps absent d‟aquella, e encara en lochs de 
II o III fedrins qui estaven en servei de la dita Taula qui són morts, e per aquesta rahó foren 
tatxats al dit Pere de Bonavia, XXII lliures, e al dit Anthoni Venrell, V lliures X sous, e axí són 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a 
XX dies del ms de deembre del any dessús dit.                                         ...XXVII lliures  X sous 
 

                                                           
498 Anotació posterior. 
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Suma de pàgina ... LXV lliures 
 

F.145r. 
 

Item done a·n Lorenç Aragay, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
morts per mi fetes en son poder, çò és a la dona na Raphela, muller d‟en Francesch Codina 
quondam barquer, axí com a usufructuària e a·n Pere Codina, mariner, e a·n Barthomeu Esbert, 
mercader, tudors testamentaris d‟en Pere pubill, fill del dit Francesch Codina e la dita dona 
Raphela, e lo dit pubill com a proprietari de CCCXXX sous de pensió. Item a la dona na Johana, 
muller d‟en Francesch Tarragua quondam fuster, axí com a usufructuària e a·n Ramón d‟Agua, 
cirurgià e a·n Franscesch Ledó, fuster, tudors testamentaris d‟en Pere, pubill, fill del dit 
Francesch Tarragua e la dita dona Johana e lo dit pubill com a proprietari de CXCII sous, I diner 
de pensió. Item per altre venda feta a·n Barthomeu Bou, Francesch de la Via e Genís 
Almugàver, qui foren tudors dels fills e hereus d‟en Guillem Ferrer quondam mercader de DC 
sous de pensió. Item a·n Francesch Pich, prevere beneficiat en la esgleya de madona Santa 
Maria de la Mar, de CCLXXX sous de pensió. Item a la dona na Isabel, muller d‟en Pere de 
Ciges, ciutadà, de CLXV sous III diners de pensió. Item a·n Johan de Renat, mercader de 
CCCXII sous VI diners de pensió. Item a la dona na Isabel, muller d‟en Gabriel Osselló 
quondam de CC sous de pensió. Item a la dona na Elionor, muller d‟en Berenguer Marquet ça 
Tria quondam com a usufructuària e a·n Bernadó Marquet ça Tria, fill seu, com a proprietari de 
CLVII sous VI diners de pensió, segons que en Iª àpocha aclosa per lo dit notari, a XVII dies de 
deembre del any present MCCCCX, se conté que cobre.         ...XXVI lliures  X sous 
 

Suma de pàgina  ut supra 
 
 
F.145v. 
 
Item done a·n Pere Pellisser, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
morts per mi fetes en son poder, ço és a mossén Johan de Muntbuy, cavaller, de DCC sous de 
pensió. Item a·n Pere de Viladomat especier, de DCCCXX sous de pensió. Item a·n Johan de 
Puigmauran, prevere beneficiat en la esgleya de Sant Jachme de Barchelona, de CCL sous de 
pensió. Item a·n Pere Còdol, mercader de Sant Lorenç de Morunys, de CCL sous de pensió, 
segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XII dies de deembre del any present MCCCCX, se 
conté que cobre.          ...XVIII lliures 
 
 
Item done a·n Johan Franch, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes per mi fetes en 
son poder, ço és Iª venda de M sous de pensió de censal mort per mi feta a la dona na 
Margarida, muller d‟en Jachme Pastor quondam. Item per Iª altre venda de D sous de pensió per 
mi feta a micer Pere des Coll, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XIX dies de deembre del 
any MCCCCX, se conté que cobre.                                           ...VIIII lliures 
 
Item done a·n Nicholau Gili, hoste de correus, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, les quals li foren tatxades per los dits Consellers ab 
Consell de prohomens a XXI del dit mes, donar graciosament en remuneració de diversos 
treballs per ell sostinguts en espetxar diverses correus tremeses per los dits honorables 
Consellers en diverses part, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en 
Bernat Esplugues, notari, a XX dies del mes de deembre del dit any.               ...V lliures  X sous 
 

Suma de pàgina ... XXXII lliures  X sous 
 

F.146r. 
 
Item done a·n Pere ça Bella e a·n Francesch de Fontestar, corredors d‟orella de la Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers escrit a XX dies de deembre del any present MCCCCX, per 
salari de corredures de VI vendes de censals morts per mi fetes, çò és a·n Pere Bonet ortolà de 
DCCXXII sous II diners malla de pensió. Item al prior del monsatir de la Mercè, de CCCXC 
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sous de pensió. Item a·n Francesch Novella, mercader, de D sous de pensió. Item a·n 
Barthomeu Bou, Francesch de la Via e Genís Almogàver de DC sous de pensió. Item a·n Bernat 
Ciutadiya, donzell, de CCCXXXVII sous VI diners de pensió. Item a·n Pere Grugós, mercader, 
de MCCC sous de pensió, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en 
Bernat Esplugues, notari, a XXII dies de deembre del any dessús dit. 
                                      ...VII lliures   XIII sous   VIII diners 
 
Item done a·n Anthoni de Puig des Pi, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, per satisfacció e salari que los dits honorables 
Consellers li han tatxats per los grans treballs que ha sostenguts dins l‟any de la lur Consellaria 
lexant sos propris fets en tenir aprop que aquesta Ciutat fos copiosament provehida de gra 
tramatent barques e leuts ab porters per aquelles mars on sabés o pogués haver fustes algunes 
qui portassen gra per fer les ací venir e trematent [sic] per terra porters e correus per la dita rahó 
e certificant fort sovin, los dits Consellers quina provisió de gra havia en la dita Ciutat e quant 
comunament s‟en venia en aquella cascun jorn, segons que en lo dit albarà se conté que cobre 
ensemps ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXIII dies del mes de deembre del 
dit any.                   ...LXXXX lliures 
 

Suma de pàgina ... XCVII lliures   XIII sous VIII diners 
 

 
 
F.146v. 
 
Item done a·n Bernat Esplugues, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
morts per mi fetes en son poder, çò és a·n Andreu des Vall, de DCCCCIX sous I diner de 
pensió. Item a·n Bertran Nicholau, mercader, de II mil DCCXX sous de pensió. Item al dit 
Bertran Nicholau, de DC sous de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XXII dies del 
mes de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre.             ...XXIII lliures 
 
Item done a·n Anthoni Oliver, causidich e substituhit d‟en Johan de Fontcuberta, notari, Síndich 
de la dita Ciutat ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de noembre del any 
MCCCCX, les quals los dits honorables Consellers ab Consell de prohomens li han tatxades en 
paga e remuneració dels grans treballs que com a Síndich substituhit dessús dit ha sostenguts 
per la dita Ciutat l‟any present, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab 
àpocha fet per en Bernat Esplugues, notari, a XXIII dies del mes de deembre del dit any. 
                                   ...XIII lliures XV sous 
 
Item done a·n Pere Boschà, antich servidor e olim escrivent en la escrivania de la Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers escrit a XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, per çò 
com los dits Consellers ab Consell de prohomens havents plen poder del Consell de Cent Jurats 
han provehit que li sien donades per esguard dels bons e larchs serveis que en temps passat 
escrivint en la dita escrivania per molt temps ha fets a la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà 
se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXIII dies de deembre del 
dit any.                ...XII lliures 
 

Suma de pàgina ... XLVIII lliures   XV sous 
 

F.147r. 
 
Item done a·n Anthoni Ledó, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
morts per mi fetes en son poder, çò és a·n Berenguer Mora, portadorer, de CC sous de pensió. 
Item a la dona na Clara, muller d‟en Andreu Pich, quondam pescador, de CXXV sous de pensió. 
Item a·n Pere ça Calm, ciutadà, de DCXXV sous de pensió. Item a frare Barthomeu Vidal e 
frare Francesch Leupart del orde de santa Maria del Carme de Barchelona, de CCX sous VI 
diners de pensió. Item a micer Bernat de Gualbes de M sous de pensió. Item a·n Berenguer 
Andreu, mercader, de CCCCXL sous de pensió. Item a la dona na Clara, muller de mossén 
Guillem d‟Ergentona quondam, cavaller, de CCCLXXV sous de pensió. Item a micer Guillem 
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Ros, de D sous de pensió. Item a·n Thomàs Gerona de CCLXXV sous de pensió. Item a·n 
Bernat de Bell Loch, mercader, de D sous de pensió. Item a·n Johanet de Gualbes, pubill, fill e 
hereu d‟en Jachme de Gualbes quondam, ciutadà, de CCLXXX sous de pensió. Item a·n 
Estheve Poal de la parròquia de Sant Martí de Teyà, de CLXXXIII sous IIII diners de pensió. 
Item a·n Pere Atzalier, clergue, de CCXXX sous de pensió. Item a·n Pere Ballaster, ciutadà, de 
DL sous de pensió. Item a·n Pere Romeu, ciutadà, a·n Anthoni ces Illes, notari e a·n Guillem 
Mirambell, perayre de drap de lana, de CCCXLVII sous, VI diners de pensió. Item al dit micer 
Bernat de Gualbes de D sous de pensió. Item a·n Bernat ça Bastida major de dies, de 
CCCXLVII sous VI diners malla de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XXIII dies 
del mes de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre.                         ...LXI lliures  V sous 
 

Suma de pàgina ut supra 
 
 
F.147v. 
 
Item done a na Àgnes, donzella, filla d‟en Domingo Bernat, verguer dels Consellers, e per ella 
al dit Domingo Bernat pare seu, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XX dies de 
deembre del any MCCCCX les quals li doren donades per amor de Déu e en ajuda de son 
matrimoni com en altre manera lo dit Domingo Bernat, sens aquesta ajuda no la pogués maridar 
per molts altres càrrechs que ha als quals no podia deffellir, segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notarim a XXIII dies de deembre 
del any dessús dit.                                     ...L lliures 
 
Item done a·n Nicholau Gili, hoste de correus, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXIX dies de deembre del any MCCCCXI [sic] en acreïment d‟açò que li és e serà degut per la 
dita Ciutat per pagar a molts correus que prestament ha espetxat per la dita Ciutat a diverses 
parts, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues 
notari lo dit dia e any dessús dit.                   ...XVI lliures X sous 
 
Item done a·n Johan Janer, fuster, maestre major de les obres del pont de Sant Boy de Lobregat, 
ab albarà dels honorables Consellers escrit a XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, les 
quals li foren tatxades en paga e satisfacció dels grans e extraordinaris treballs que tro a la 
present jornada havia sostinguts per rahó de les rescloses que per ordinació d‟aquesta Ciutat ha 
fetes  e fa en lo Riu de Lobregat, sobre e passat lo dit pont per deffensar l‟aygua del dit riu que 
nos estena vers les parts de na Maçanera, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab 
àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXXI de deembre del any MCCCCXI. 
                ...XVI lliure X sous 
 

Suma de pàgina ... LXXXIII lliures 
 

F.148r. 
 
Item done a·n Ferrer de Gualbes, a·n Francesch Marquet de Palou, a·n March Turell, a·n Johan 
Ros, a·n Johan Fivaller, e a micer Bernat des Pont, ciutadans, olim síndichs de la Ciutat ,ab 
albarà dels honorables Consellers, escrit [a XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, çò és a 
cascu d‟ells]

499
 XXVII lliures X sous barch. les quals los dits Consellers ab Consell de 

prohomens plen poder del Consell de Cent jurats de la dita Ciutat, los han tatxades en paga e 
satisfacció de molts e grans treballs a la cosa pública del Principat de Cathalunya e especialment 
del braç de les ciutats e viles reyals del dit Principat e asseyaladament d‟aquesta Ciutat 
profitoses per ells sostinguts per espay de V meses o entorn qui comensaren a córrer a VIII del 
mes de janer prop passat, e finiren en la fi del mes de maig que finà la Cort per lo senyor Rey, 
segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha fet per en Bernat Esplugues, notari, a 
XXX dies del mes de deembre del any MCCCCXI.                            ...CLXV lliures 
 

                                                           
499 Anotació posterior. 
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Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XXIII dies de deembre del any MCCCCX, per convertir aquelles de 
ordinació dels dits honorables Consellers en pagar de mig mes prop passat a les guardes 
deputades a guardar en tots portals de la dita Ciutat per veure e tenir aprop quantes e quals gents 
entraran e exiran de dia e de nit en la dita Ciuta,t lo qual mig mes comensà lo primer dia del 
present mes de deembre, e finà per tot lo XVè dia del mes a rahó lo mes de X florins per 
cascuna de les dites guardes, segons que en lo dit albrà se conté que cobre ab àpocha feta per en 
Bernat Esplegues, notari, a XXXI dies de deembre del any MCCCCXI.      
                  ...XXXIX lliures XII sous  
 

Suma de pàgina ... CCIIII lliures XII sous 
 
F.148v. 
 
Item done a·n Anthoni Ulzina, perpunter

500
, ab albarà dels honorables Consells, escrit a XXX 

dies de deembre del any MCCCCXI, per çò com li eren degudes per dues pesses de terçanells 
grochs que havia comprats d‟en Pere Miró, botiguer, a rahó de XCII sous la pessa e per dues 
pesses de terçanells vermells que havia comprades d‟en Johanet Boni, a rahó de LXXXVIII 
sous la pessa de que foren dets V estandarts reyals e per Iª pessa de tafatà vermell que comprà 
del dit Johanet Boni per fer V sobrevestes ab senyals de la Ciutat e VII pals de tersanell [sic] 
vert per fer copetes de les dites sobrevestes a rahó de XXII sous la cana e per XI onzes I quart 
de seda ensie grogua e vermella que comprà a rahó de VIII canes e miga de costança vermella 
que ha comprades a rahó de IIII sous VI diners la cana, per forrar les dites V sobrevestes e per 
çò que hac de sos treballs de tallar, cusir e acabar los dits V estandarts  V sobrevestes, segons 
que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, 
a XXXI de deembre del any MCCCCXI.                                          ...XXXXIII lliures  VII sous 
 
Item done a·n Guillamenot Oliver, ciutadà, ab albarà dels honorables Consellers, escrit [a 
XX]

501
 VIII dies de noembre del any MCCCCX, les quals li foren tatxades per los dits 

honorables Consellers ab Consell de prohomens, en pagua e en remuneració dels grans treballs 
que per ordinació dels dits honorables Consellers, ha sostinguts procurar haver e posar les 
guardes qui continuament estan de nits e de dies als portals dels murs forans e a I dels esperons 
de la dita Ciutat, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat 
Esplugues, notari, a XXIII dels mes de deembre del any dessús dit.                            ..XI lliures 
 

Suma de pàgina ... LIIII lliures   VII sous 
 

F.149r. 
 
Item done a·n Anthoni de Puig des Pi, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XXIX dies de deembre del any MCCCCXI, les quals deu convertir per ordinació dels dits 
honorables Consellers en paguar certa quantitat de forment per fer D quintars de bescuyt, los 
quals deuen ésser donats a·n Bernat Roger e a·n Anthoni de Puig des Pujalt, patrons de naus en 
adjutori de la provisió lur e dels tenguts de lurs naus, les quals han ofertes bé e notablement 
armats per passar en Alaxandria e en altres parts de levant per portar d‟aquelles parts liurament 
e segura los mercades d‟aquesta Cuitat, e les robes e mercaderies que han en les dites parts qui 
pujen a grans quantitats de moneda, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha 
feta per eb Bernat Esplugues, notari, a XXXI dies de deembre del any MCCCCXI.               
              ...CCL lliures 
 
Item done a·n Francesch de Perarossa, porter del Governador de Cathalunya, en nom seu e de 
sos companyons porters, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a II dies de janer del any 
MCCCCXI, los quals graciosament los han atorgarts per dinars anous en les festes de Nadal 
prop passades, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.                       ...III lliures  VI sous 
 

                                                           
500 Perpunter:  qui fa o ven perpunts (roba militar). 
501 Anotació posterior. 
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Item done a·n Francesch Fuster, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes de censals 
morts per mi fetes en son poder, çò és a mossén Ponç de Perellós de M sous de pensió. Item a 
mossén Francesch de Vilanova de DL sous de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a V 
dies de janer del any MCCCCXI, se conté la qual cobre.              ...XI  lliures  X sous 
 

Suma de pàgina ... CCLXIIII lliures XVI sous 
F.149v. 
 
Item done a·n Anthoni Estapera, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes per mi 
fermades en son poder, çò és a·n Pere Bovet, ortolà, de DCCXXII sous II diners malla de 
pensió. Item a·n Pere Vilar, prevere, CCCXCI sous I diner malla de pensió. Item a la dona na 
Blancha muller d‟en Bernat de Planella, donzell, CCCC sous de pensió, segons que en Iª àpocha 
per ell aclosa a IX dies de deembre del any MCCCCX, se conté que cobre. 
                                      ...XII lliures V sous 
 
Item done a·n Pere Granyana, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes per mi fetes en 
son poder, çò és a frare Nicholau Munar per lo prior e covent de la Mercè de CCCXC sous de 
pensió. Item a la dona na Agnes Muller d‟en Pere Calcinals quondam barquer, de CCLXXV 
sous de pensió. Item per Iª altre venda feta al dit prior e covent de la Mercè, de CCXII sous VI 
diners de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a III dies de janer del any MCCCCXI, 
se conté qe cobre.                        ...VIIII lliures XV diners 
 
Item done a·n Pere Juyà, afinador de peses e de mesures de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XXIII dies de deembre del any present MCCCCX, per fer los redolins de 
cera qui·s donen en lo Consell de Cent jurats, per fer les eleccions dels Consellers e de 
mostassaff de la dita Ciutat, XI sous. Item que ha bestrets en I infant qui ha dontas los redolins 
als elegidors de la present Conselleria, XI sous. E a·n Francesch Janer, fuster, qui ha càrrech de 
tocar les hores per repicar la campana lo jorn de sant Andreu prop passat a senyal que la present 
Consilleria era estada feta, XI sous, e axí són segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 
                               ...I lliura  XIII sous 
 

Suma de pàgina ... XXIII lliures  XIII sous 
 

 
 
F.150r. 
 
Item done a·n Bernat Barthomeu Ribes, notari, per salari a ell pertanyent de Iª venda per mi feta 
en son poder, çò és a·n Arnau Moyasa, escrivà del senyor Rey en Martí de bona memòria, de 
CCCXLIII sous IX diners de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XXX dies del mes 
de deembre del any MCCCCXI se conté que cobre.                                 ...III lliures V sous 
 
Item done a·n Pau Geronés, corredor d‟orella, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a II 
des de janer del any MCCCCXI, per salari de corredures de Iª venda de censal mort per mi feta 
a·n Anthoni Moyasa olim escrivà del senyor Rey, de CCCXIII sous IX diners de pensió en 
poder d‟en Bernat Barthomeu [Ribes]

502
, notari, segons que en lo dit albarà se conté que cobre. 

                      ...XIII sous 
 
Item done a·n Jachme Bages, notari e escrivent en la Cort del veguer ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a II dies de janer del any MCCCCXI, les quals li foren tatxats en remuneració 
dels grans treballs que ell ha sostinguts en l‟any de la Consellaria passada a instància d‟en 
Anthoni Oliver causíndich sotzsíndich de la Ciutat, axí en fer [jurar]

503
 los juristes de la dita 

Ciutat qui jurat no havien segons és acostumat per ordinació de la dita Ciutat, com encara en 
cercar los libres de la dita Cort per veure e reguoneixer quals juristes havien jurat e quals 
juristes restaren a jurar, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.              

                                                           
502 Anotació posterior. 
503 interlineat posterior. 
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                ...III lliures  VI sous 
 

Suma de pàgina ... VII lliures IIII sous 
 

F.150v. 
 
Item done a·n Pere Folch, e a·n Guillem de Salmons, corredors d‟orella, ab albarà dels 
honorables Consellers, escrit a V dies de janer del any MCCCCXI, per salari de corredures de Iª 
venda feta per lo dit Pere Folch de DC sous per pensió a·n Pere de Casasaga. Item per Iª altra 
venda feta per lo dit Guillem de Salmons com a corredor al discret en Francesch Puch, prevere, 
de CCLXXX sous segons que en lo dit albarà se conté que cobre.               ...I lliura XV sous 
 
Item done a·n Barthomeu Ripoll, notari, per salari a ell pertanyent de Iª venda per mi feta en son 
poder, çò és a la dona na Margarida muller d‟en Miquel de Poses, donzell, de CCCCXI sous III 
diners de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XXII dies de deembre del any 
MCCCCX,  se conté que cobre.                                   ...III lliures V sous 
 
Item done a·n Bertran de Tamarit, correu de la Ciutat, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a VIII dies de janer del any MCCCCXI, per quitació sua ordinària del mes de deembre 
prop passat que ha servit de son ofici, e per salari seu de XVIII dies que dins lo dit mes ha estat 
fora de la Ciutat, per afers d‟aquella a rahó de II sous per cascun dia, e per loguers de bèsties 
que ha paguades e diverses altres coses segons que en lo dit albarà se conté que cobre ensemps 
ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XII des del mes d janer del any dessus dit.     
                       ...VIII lliures  XV sous II diners 

 
Suma de pàgina ... XIII lliures  XV sous II diners 

 
 
 

F.151r. 
 
Item done a·n Loys d‟Averçó ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de 
noembre del any MCCCCX, les quals li foren tatxades en acreïment d‟açò que li és e ha degut 
per rahó dels grans treballs que ha sostenguts e sostendrà també per rahó de les cinquentenes e 
deenes que novellament per ordinació dels dits honorables Consellers, ell e en Bernat Carbó, 
han fetes e triades dels correus de la Ciutat los quals de nou han fetes escriure e reguoneixer 
com per rahó de les cinquentenes que los dessús dits Loys d‟Averçó e Bernat Carbó per 
ordinació dels dits honorables Consellers, han havudes a triar e assignar e fer intimar cascun 
vespre en escrits als oficials de la dita Ciuat per acompanyar-los a les guaytes que per los dits 
Consellers són ordenades fer per los dits oficials segons que en lo dit albarà se conté que cobren 
ab àpocha feta per en Bernat Desplugues, notari, a III dies de janer del any MCCCCXI.                
                 ...XI lliures 
 

Suma de pàgina ut supra 
 

F.151v. 
 
Item done a·n Francesch Codina, especier, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXX 
dies de deembre del any MCCCCXI per çò com li eren degudes per preu de IIII tortes de cera 
qui pesaren XXXIII lliures e miga, a rahó de XX diners la lliura e per preu de II lliures de 
candeles de cera a la dita rahó les quals en Miquel Pere verguer de la Ciutat ha comprades per 
los dits preus per servei de la Casa del Consell de la dita Ciutat, per cremar denits com los dits 
Consellers, aturen en la Casa del Consell per alguns afers denits segons que en lo dit albarà se 
conte que cobre.            ...II lliures  XIX sous 
 
Item done a·n Bernat ça Font, escrivà del ofici dels racionals, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XII dies de janer del any MCCCCXI, les quals de voluntat e ordinació dels 
dits honorables Consellers ha dades e pagades per la dita Ciutat a·n Nicholau Rigau, payer de la 
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Ciutat de Girona, en paga e satisfacció de les messions que al dit Nicholau ha covengudes fer 
per rahó de Iª venguda que per letra dels dits Consellers ha feta de la dita Ciutat de Gerona en 
aquesta per haver d‟ell informació sobre sobre Iª galiota que no ha molt era junta a la vila de 
Blanes, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.            ...II lliures  XV sous 
 
Item done a·n Nicholau Gili, hoster de correus, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a V 
dies de janer del any MCCCCXI, per çò com li restaren a pagar d‟aquelles DCCXXXIIII sous 
VI diners a ell deguts per diverses correus que a instància dels Consellers passats e presents, 
havia trameses a diverses parts e per diverses afers, segons que en lo dit albarà se conté que 
cobre.                   ...III lliures  XIIII sous  VI diners 
 

Suma de pàgina ... VIIII lliures VIII sous  VI diners 
 

F.152r. 
 
Item done a·n Estheve Comes, saig de la Cort del veguer, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a XXVIII dies de noembre del any MCCCCX les quals los dits Consellers ab Consell de 
prohomens li han tatxats en paga e remuneraió dels grans treballs que ell a instància dels dits 
Consellers ha fets en citar e fer venir los testimonis qui deposaren en les enquestes qui·s són 
fetes dues veguades dins l‟any de la Conselleria dessús dita, contra alcavots, tafurs e homens 
vaguabunts, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.              ...I lliura  XIII sous 
 
Item done a·n Barthomeuu Cervera, maestre de la secca, ab albarà dels honorables Consellers, 
escrit a XIIII dies de janer del any MCCCCXI, per convertir aquelles de ordinació dels dits 
honorables Consellers en compra d‟argent[sic] per ops de batre croats en la dita secca per 
socórrer a la gran necessitat e fretura de moneda menuda qui és la Ciutat, segons que en lo dit 
albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Desplugues, notari, a XIIII dies del mes 
de janer del any dessús dit.                      ...M lliures 
 
Item done a·n Salvador Vila, olim de la escrivania del senyor Rey, e per ell a·n Galceran de 
Gualbes, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de noembre del any 
MCCCCX, les quals los dits Conselles ab Consell de prohomens han tatxats al dit Salvador Vila 
en remuneració de molts e diverses treballs que ell ha sostenguts, axí en registrar en la dita 
escrivania del dit senyor Rey, diverses provisions fahents per la dita Ciutat com encara en 
escriure e continuar diverses actes fahents per la dita Ciutat segons que en lo dit albarà se conté 
que cobre.                          ...III lliures  VI sous 
 

Suma de pàgina ... IIII M lliures   XIX sous 
 

F.152v. 
 
Item done a·n Anthoni Lorenç, notari escrivent en la escrivania del Consell de la Ciutat, ab 
albarà dels honorables Consellers, escrit a XXVIII dies de noembre del any MCCCCX, les 
quals li foren tatxades per los dits Consellers ab Consell de prohomens en paga e remuneració 
de molts extraordinaris treballs que ha sostengut en l‟any de la Conselleria dessús dita, segons 
que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXII 
dies del mes de deembre del dit any.                                     ...XXVII lliures X sous 
 
Item done a·n Galceran Nicholau, notari, per salari a ell pertanyent de Iª venda per mi feta en 
son poder a la dona na Margarida muller d‟en Johan Pere quondam especier, de D sous de 
pensió de censal mort, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a V dies de janer del any 
MCCCCXI, se conté que cobre.                                 ...III lliures V sous 
 
Item done a·n Francesch de Manresa, notari, per Iª carta de venda per mi feta en son poder, a la 
dona na Sibília muller d‟en Bernat Serdà quondam leurador, de CXXII sous II diners malla de 
pensió de censal mort, segons que en Iª àpocha per ell alcosa a XII dies de janer del any 
MCCCCXI, se conté que cobre.                  ...II lliures  XV sous 
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Suma de pàgina ... XXXIII lliures X sous 
 

F.153r. 
 
Item done a·n Ramon ces Ecales, corredor d‟orella, ab albarà dels honorables Consellers, escrit 
a XVI dies de janer del any MCCCCXI, per salari de corredures de III vendes per mi fetes, çò és 
de micer Bernat de Gualbes de D sous de pensió. Item a·n Bernat ça Bastida, major de dies, de 
[CCC sous]

504
 CCCXL sous de pensió. Item a·n Berenguer des Lor, mercader, de D sous de 

pensió, segons que en lo dit albarà se conté que cobre.         ...II lliures XIII sous X diners 
 
Item done a·n March Johan, notari, per salari a ell pertanyent de Iª venda per mi feta en son 
poder a la dona na Francescha muller d‟en Nicholau Torró, cambiador de monedes de DL sous 
de pensió de censal mort, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a VIII dies del mes de janer del 
any MCCCCXI, se conté que cobre.                             ...V lliures  XV sous 
 
Item done a·n Pasqual de Fonts, saig de la Cort del veguer, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XIIII dies de janer del any MCCCCXI, per salari seu de certs dies que repica 
les campanes de sant Jachme, a rahó de IIII diners per dia per II somatens qui foren meses, çò és 
la I contra en Ramón de Castellauli, senyor del Castell de Jorba e l‟altre  contra l‟abat olim de 
Sant Cugat e alguns oficials seus, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta 
per en Bernat Esplugues, notari, a XX dies de janer del any dessús dit.      
        ...VI lliures VII diners IIII sous 
 

Suma de pàgina ... XIIII lliures XVI sous  II diners 
 
 
F.153v. 
 
Item don a·n Barthomeu Guamir, notari, per salari a ell pertanyent de Iª venda per mi feta en son 
poder a·n Johan Marquet, mercader, de CCCXII sous VI diners de pensió de censal mort, 
segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XIII dies del mes de janer del any MCCCCXI, se conté 
que cobre.                               ...III lliures  V sous 
 
Item done a·n Pere Ramón de Bedos, mercader, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a 
XX dies de janer del any MCCCCXI, per çò com feu mes valer la imposició del peix fresch de 
la dita terça present, noembre, decembre, janer, la qual no fora pujada al preu per lo qual fo 
liurada, segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, 
notari, a XXIII dies del mes e any dessús dit.                      ...XXV lliures 
 
Item done a·n Pere ça Vila, escrivà de les obres de la Ciutat, ab albarà dels honorables 
Consellers, escrit a XX dies de janer del any MCCCCXI, per convertir aquelles de ordinació 
dels honorables Consellers, en pagar de mig mes prop passat a les guardes deputades a guardar 
en certs portals de la dita Ciutat per veure e tenir aprop quantes e quals gents entraran e exiran 
de dia e de nit en la dita Ciutat, lo qual mig mes comensà lo XV dia del mes de deembre prop 
passat e finà per tot lo darrer dia del mes de decembre, a rahó de X florins lo mes per cascuna de 
les dites guardes segons que en lo dit albarà se conté que cobre ab àpocha feta per en Bernat 
Esplugues, notari, a XXI dies de janer del any dessús dit.                      ...XXXIX lliures XII sous 
 

Suma de pàgina ... LXVII lliures  XVII sous 
 

F.154r. 
 
Item done a·n Bernat Esplugues, notari e escrivà del Consell de la Ciutat, e per ell a la dona na 
Maria muller d‟en Bonanat Gili quondam, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XX 
dies de janer del any MCCCCXI, les quals al dit Bernat eran degudes com a tinent les 
escriptures del dit Bonanat Gili, quondam, çò és per salari de CLXXXX àpoches de pensions de 

                                                           
504 Tatxat per repetició. 
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censals morts fermades en poder del dit Bonanat Gili, per diverses persones qui aquelles reebien 
e reeben sobre la dit Ciutat, a rahó de X diners per cascuna àpocha, VII lliures XVIII sous IIII 
diners. Item per IIII difinicions fermandes en poder del dit Bonanat Gili, a rahó de V sos per 
cascuna, I lliura. E axí són segons que en lo dit alabarà se conté que cobre.     
                                        ...VIII lliures XVIIII sous IIII diners 
 
Item done a·n Barthomeu Vidal, notari, per salari a ell pertanyent d‟algunes vendes per mi fetes 
en son poder, çò és a la dona na Elicsen muller d‟en Andreu López, porter de CCCLXXV sous 
de pensió. Item per Iª altra venda per mi feta en son poder a·n Johan Martí, flaquer, de altres 
CCCLXXV sous de pensió, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XXX dies del mes de janer 
del any MCCCCXI, se conté que cobre.                  ...VI lliures  X sous 
 

Suma de pàgina ... XV lliures  VIII sous IIII diners 
 

F.154v. 
 
Item done a·n Jachme Copí, brodador, ab albarà dels honorables Consellers, escrit a XXI dies de 
janer del any MCCCCXI les quals li eren degudes per III taxells ab senyals de la Ciutat que los 
Consellers passat lo han fet fer en I palí de drap de seda blanch que faheren fer a ops de arrear 
l‟altar de la capella de la Casa del Consell, a rahó de VII florins per cascun texells [sic], entre 
aur, seda e treballs de mans. Item per III senyals de la dita Ciutat que los dits Consellers faheren 
fer al dit Jachme Copí, en lo frontal de I palí blanc a rahó de I florí per cascun dels dits prop 
senyals entre aur, seda, argent e treballs de mans, segons que en lo dit alabarà se conté que 
cobre ab àpocha feta per en Bernat Esplugues, notari, a XXVII dies del mes e any dessús dit.    
                               ...XIII lliures IIII sous 
 
Item done a·n Johan de Fontcuberta, notari, per salari a ell pertanyent de Iª venda per mi feta en 
son poder a V dies de janer del any MCCCCXI, a·n Pere Terraça, mercader de M sous de pensió 
censals com d‟altres M sous per mi venuts al dit Pere Terraça és estat ja pagat segons atràs 
appar en Iª data a ll feta en CXLI cartes, segons que en Iª àpocha per ell aclosa a XXIX dies de 
janer del any dessús dit se conté que cobre.            ...V lliures  XV diners 
 
 

Suma de pàgina ... XVIII lliures  XIX sous 
 

F.155r. 
 

Ihesus. 
Suma que munten totes les dates extraordinàries fetes per lo dit honrat en Bernat ça Pila clavari 
de la Ciutat dins los dits VI meses de que és lo present compte qui comensaren lo primer dia del 
mes d‟agost del any MCCCCX e finiren per tot lo mes de janer del any MCCCCXI, segons de 
les dites dates appar de la CXX carta fins en la XLC carta e present exclusive. Octo mille 
trecente quadraginta novem libre, tres decim solid. et novem denarii barch. 

  ...VIIIM CCCXLIX lliures XIII sous IX diners 
 
 
F.155v. 
 

Ihesus. 
 
Suma maior universal que munten totes les dates, pagues, salaris, messions e despeses fetes per 
lo dit honrat en Bernat ça Pila, clavari de la dita Ciutat dins los dits VI meses deguts lo present 
compte, qui comensaren lo primer dia del mes de agost de any MCCCCX, e finiren per tot lo 
mes de janer del any MCCCCXI, segons que totes les dites dates pagues salaris messions e 
despeses són contegudes e escrites largament per menut e per sumes de pàgina, e per IX 
afinaments en los quals compresa la data feta per lo dit honrat clavari de la resta que havia a 
cobrar del primer compte de la XXXIX carta del present compte tro a la XLV carta, present 
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exclusive. Viginti quator mille nonaginta quatuor libre novem decim solid. novem denarii et 
obulus barch.                                 ...XXIIIIM DCCCCXCIIII lliures XIX sous IX obulus 
 
Et munten en firma totes les reebudes fetes per lo dit honrat clavari dins los dits VI meses de 
què és lo present compte, axí dels preus de les imposicions són dels preus de les vendes dels 
censals morts per ell venuts per necessitat de la taula de cambi assegurada per aquesta Ciutat 
com per diverses reebudes que feu de diverses persones qui aquelles devien a la Ciutat per 
diverses rahons, segons atzar apar en una firma general MXXXII cartes.    

       ...LXXVM DCXC lliures IX sous VI diners 
 
Perquè egualades les demunt dites dates ab les prop dites reebudes romanya finalment qual dit 
honrat en Bernat ça Pila, clavari de la dita Ciutat havia a tornar del present comptes [sic], per çò 
són muntades mes les reebudes que les dates demunt dites, segons que demunt appar 
                 ...LM DCXC lliures VIIII sous VIII diners 
 
 
 
[F.157r.]

505
 

 
La qual resta demunt dita per lo dit honrat clavari a la Ciutat damunt dita deguda per la rahó 
demunt dita, lo dit honrat en Bernat ça Pila ha posada en reebuda en lo terç compte qui era a 
parts aquests comptes en XIIII cartes, axí en la dita forma roman qui e egual lo present compte 
del retiment del qual li és estat fet alberà testimonial lo qual deu romanir e son poder solament 
per testimoni del retiment e difinició del present compte,  lo qual albarà és estat registrat en lo 
libre de registre de alberans del ofici del racional de la Ciutat en [...]

506
 cartes, et lo dit honrat en 

Bernat ça Pila clavari ha restituides e dades totes àpoches alberans e altres cautelas al present 
compte pertanyents e necessàries et ha et sagrament sobre les quatre evangelis lo dit ésser leyal 
e vertader e en totes coses. 
 
Fo firmat lo present compte per en Jachme Cardona e Martí ça Riera l‟any present racionals de 
la dita Ciutat a XIII d‟agost del any MCCCC undecimo. 

 

 

 

 

 

                                                           
505 Numeració arábiga posterior, en llàpis. 
506 En blanc. 


