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Criteris per a l’edició dels documents: 

L’apèndix documental que es presenta a continuació recull una 

selecció dels documents utilitzats per a la realització de la recerca, s’ha 

intentat introduir en aquesta selecció bona part de les tipologies 

documentals emprades i primar els documents que estan en sèries 

menys explorades en treballs precedents. Dels tipus documents seriats 

o molt repetitius només s’han posat exemples significatius. 

 

Criteris de transcripció: 

• Hem estructurat l’apèndix documental de forma 

cronològica. 

• Hem realitzat la datació amb l’estructura d’any, mes, dia i 

lloc d’emissió de cada document. Hem inclòs el regest de 

cada document transcrit 

• S’ha assignat un número de registre a cada document. 

• La puntuació segueix les normes de puntuació vigents. 

• El criteri en l’ús de les majúscules també s’ha adequat a 

les normes actuals. 

• En tots els casos s’ha transcrit l’ús de la “u” en funcions de 

consonant com a “v”. 

• S’ha transcrit la “j” (“i” llarga) com a “i” llatina en els 

documents escrits en llatí. 

• S’ha transcrit la “j” (“i” llarga) com a “j” en els documents 

escrits en català. 

• Hem accentuat les paraules necessàries per evitar errors 

de comprensió. 

• S’ha recorregut a la nota al peu de pàgina amb una nota 

crítica quan hi havia paraules borroses, interlineades, etc. 

que eren necessàries per a la bona comprensió del text. 
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• S’han realitzat notes crítiques al peu del text si era 

convenient per assenyalar les anomalies que afectaven al 

document: interlineats, ratllats, omissions, taques, notes o 

símbols al marge, mots indesxifrables, esmenes... 

• S’han posat tres punts entre claudàtors […] per les parts 

del document que no interessaven a la present tesi. 
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Document 1 

1302, abril, 19. Barcelona. 

 

Fragment d’un ban on hi ha una ordre d’expulsió dels alcavots i 

de qui faci alcavoteria de la ciutat de Barcelona. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell de Cent I, f. 26v. 

 

[...] Item han ordenat que per demà, tot dia, isquin de fora la 

ciutat tots los alcavots e aquell i aquelles qui de demà avant hic seran 

trobats, seran scobats per la ciutat ab grans assots e encara tota 

vegada que seran trobats de demà avant.  

E és entès per alcavot tot hom qui tenga fembres públiques e qui 

viua dels pecats d’aquelles.  
f. 27r.| Item han ordonat los Conseylers e los prohomens de la 

ciutat que les altres ordinacions e bans per ells fets romanguen e sien 

en lur valor aquests presents bans e ordinacions non contrafactam. 

 

Document 2 

1318, novembre, 30. Barcelona. 

 

Fragment d’un ban contra els alcavots i les prostitutes de la ciutat 

de Barcelona. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell V, f. 19v. 

 

Item que tot alcavot e jugador de rahó e apartador, deia ésser 

exit de la ciutat dins III dies primer vinents; e aquell qui passats los 

III dies hic serà escobat, serà gitat de la ciutat ab grans assots. Encare 

que tota vegada que·y serà ac los dits III dies. E és entés ésser alcavot 
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tothom qui tenga fembra o fembres públiques o qui viua dels percassos 

d’aquelles ho loc vestidures o lits. 

Document 3 

1321, març, 21. Barcelona. 

 

Fragment d’un ban contra les prostitutes que deixen la porta 

oberta de nit o bé van pels carrers amb llum. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell de Cent VII, f. 26v. 

 

Ordonaren los consellers e·ls prohomens de la ciutat que naguna 

fembra vil no vaia de nit ab lum ho menys de [...] ne tenga la porta 

oberta depuys que lo seny del ladre avia tocat tro avisi la de la Seu. E 

qui contrafarà açò pagarà per ban cascuna vegada X sous. E si pagar 

no·ls pot estarà X dies presa al castell. 

 

Document 4 

1324, març, 15. Barcelona. 

 

Fragment d’un ban per a que les dones públiques no deixin les 

portes obertes al carrer de Viladalls i per a que els alcavots siguin 

expulsats de la ciutat de Barcelona. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell VIII, f. 24v. 

 

[...] Item que tot alcavot e jugador de raho, e apartador, deja 

ésser exit de la ciutat de Barchinona dins III dies primer vinents. E 

aquells qui passats los dits III dies hic seran scobats, seran gitats de 

la ciutat ab grans assots. E és entés ésser alcavot tot hom qui tenga 

fembra o fembres públiques ho qui viua dels peccats d’aquelles o les 

loch vestedures o lits. 
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Item que ninguna fembra pública alcavota ne altra qui està al 

carrer de Vila Days, qui va a la Riera, no gos tenir la porta oberta pus 

que·l seny del ladre hay cayllat entro l’esqueylla de la Seu. E qui contra 

assò farà, pagarà per ban cada vegada V sous, o si paga·ls no·ls pot 

estarà V dies presa al castell. 

Document 5 

1330, gener, 23. València. 

 

Ordinacions sobre els vestits dels homes i de les dones de la 

ciutat de Barcelona, promulgada pel rei Alfons el Benigne. 

 

A: ACA, Registre de Cancelleria, 482, f. 74r. 

 

PUB: CODOIN VIII, p. 178. 

 

Nos Alfonsus et cetera. Attendentes vos fideles nostros 

consiliarios et probos homines civitatis Barchinone pro bono statu et 

utilitate comuni civium et habitatorum civitatis eiusdem et ad 

removenda dispendia que ex superfluitatibus et oneribus superfluis 

expensarum circa subscripta frequencius imminebant et in quibus 

plures ut plurimum excedere noscebantur quedam statuta et 

ordinationes noviter edidisse tenoris qui sequitur:  

En nom de Déu ordenaren los consellers et prohomens de la 

ciutat que null hom de la ciutat de Barcelona o qui estia en Barcelona 

de qualque estament o condició sia no gos metre ne aportar en affibays 

ne en neguns vestirs perles ne aur, ne argent, ne armini, exceptats 

botons d’argent plans o daurats que puxen portar per cabeç o per 

mànegues.  

Item, que null hom de Barcelona o qui estia en Barcelona de 

qualque condició o estament sia, no gos portar ne fer neguna cella ne 

fre ne pitral ne retranga en que haje obres de fil d’aur ne d’argent, ne 

en que haja obres de perles o d’argent, ne de negunes pe[d]res 
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precioses ne doblecs o d’altres peres de naguna manera salvant que 

en les dauradures o argentadures de les obres puxen sembrar aur et 

argent. 

Item, que null hom ne naguna dona de Barchinona o qui estia en 

Barchinona no gos portar en mantell ne en capa ne en cot ne en 

conelles ne en brials ne en altres vestidures perles, ne aur, ne argent, 

ne ermini, ne naguna altre fresedura de perles ne d’aur ne d’argent ne 

d’altres coses ne vestir draps d’aur ne de seda; puxen emperò en dos 

mantells no en més haver et portar taxells ab cadenes et aflibays 

d’argent en los quals no gosen portar perles, ne pe[d]res precioses axí 

emperò que’ls texels ab les cadenes et aflibays de cascun mantell no 

pesen de dos marchs et mig a amunt. Más en açò no sia entés que les 

dones no puxen portar brials tests ab seda et ab aur ans los puxen ab 

que no·y  haia nagun guariment dels dessús dits qui són vedats de 

portar. Puxen encara portar en manegues de gonelles o de brials 

botons d’argent plans o daurats: puxen encara aportar vestadures de 

camellot de lana. 

Item, que naguna dona de qualque condició o estament sia, que 

sia de Berchinona o estia en Barchinona no gos portar en savena ne en 

neguns ligars perles ne pe[d]res precioses ne altres ne argent ne aur 

en fulla exceptat que puxen portar fil d’aur o d’argent test pla en 

savenes o en vels e no en altre manera. 

Item, que negun hom ne naguna dona qui sia en Barchinona o 

estia en Barchinona de qualque condició o estament sia no gos portar 

en mantell ne en capa ne en altra vestadura negua forradura sinó de 

cendat o tafatà plans o en los quals haja fil d’aur o d’argent tests o 

penes axí vayres com altres planes axí que naguna pena no puxen 

barrejar o entremesclar de cendats ne de draps d’aur ne de seda ne 

d’altra cose más cascuna pena sia plana segona la natura de que sia. 

Emperò no gosen portar neguna pena d’aucells ne d’arminis. 

Item, que null hom ne nulla dona que sia de la ciutat de 

Barchinona ne estia en la ciutat de Barchinona de qualque estament o 
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condició sia, no gos fer ne portar d’aquí avant vestadures negunes de 

dol per naguna persona qui muyrà si donchs no era son senyor o sa 

dona o pare o mare o avi o àvia o fill o filla o germà o germana o 

persona qui·l jaquesca hereu o dona qui perdà marit o marit se puxa 

vestir sis vol per sa muller com morra sault que non sen pusca vestir 

de negra salvant que hom puxe portar cape morada o altre el dia que’l 

cors se soterrara et VIII dies aprés tan solament. 

Item, que naguna dona que sia de Barchinona o estia en 

Barchinona de qualque estament o condició sia qui marit haja en cas 

que saja a vestir de dol per alcuna de les persones dessús dites, no 

gos portar d’aquí avant mantell en cap ans solament port capa morada 

o altra capa de dol el coll et que no la port sinó VI meses depuys que 

aquells per qui portarà dol seran morts salvant que·l dia que·l dia que·l 

cors se soterrara la puixa portar el cap. 

Item, que noll hom de qualque condició sia que sia de Barchinona 

o estia en Barchinona qui prena o espós o afferm muller que ans que 

la espós ne aprés no gos trametre per si ni per altre a la esposa o 

muller sua joyes negunes ne diners ne a neguna dona ne altra persona 

de aprt de la novia ne de la part del novi salvant que a la núvia puscha 

trametre bossa et cinta et guants et dos anells et no res als. E aquests 

ordinaments comencen lo dia de pascua primer vinent et que duren XX 

anys primers esdevenidors. Et qui contra aquests ordinaments o alcuns 

d’aquests farà pagarà per ban per cascuna vegada que contrafaça per 

cascuna de les coses dessús dites cincents solidos en axó que si dona 

neguna cau en lo dit ban e no ha bens parafernals de que·l puxa pagar 

que·l marit pach lo ban más que·l se puxa retenir ell o son hereu del 

exovar. Mas en aquests ordonaments no són enteses fembres vils et 

àvols de lur cos ans tota fembra àvol et vil de són cos puxa portar 

aytals vestidures com se vulla et en aytal manera com se vulla.  

Item, que nagun sartre ne sartoreça ne altre persona de qualque 

condició sia no gos posar nagunes fresadures d’aur ne d’argent ne 

perles ne de seda ne d’altres coses en vestidures de hom ne de dona 
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de Barchinona ne qui estia en Barchinona de qualque estament o 

condició sia ne fer en aquelles vestidures ne posar ne cosir negunes 

images d’auçells ne altres enadiments o sobreposit fer a les 

vestadures. Et qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada cent 

solidos e si pagar no·ls pot estarà pres cent dies al castell. 

Item, que negun hom ne naguna fembra de qualque estament o 

condició sia no gos fe ne obrar ne fer fer ne obrar negunes obres de 

perles ne de seda ne de fulla ne de fil d’aur o d’argent ne ligar ne altres 

arreus ne en selles ne en frens ne en pitrals ne en retrangues segons 

que dessús es ordenat ne a obs de nagunes vestadures d’homens e de 

dones de Barchinona ne qui estien en Barchinona de qualque estament 

o cindició sien; mas en açò no sien enteses vetes ne trenes de seda 

que puxen metre per cabeç ne per manegues ne cordons ne bagues ne 

cordes de cordar de seda; e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada 

cent solidos, et si pagar no·ls pot estarà pres C dies al castell. 

Item, que nagun argenter ne argentera ne altre persona de 

qualque condició sia no gos metre ne fer metre en texells perles ne 

pe[d]res precioses a obs de dones de Barchinona o qui estien en 

Barchinona de qualque estament o condició sien ne fer ne fer fer a obs 

d’ells neguns taxells los quals ab les cadenes et affibays pesen mes de 

dos marchs et mig et qui contrafarà pagarà per ban cada vegada cent 

solidos, e si pagar no·ls pot estarà pres C dies al castell, dels quals 

bans haurà lo terç lo veguer et lo terç sia convertit en reparació del 

pont de Sent Boy e l’altre terç haja l’acusador, mas lo comprador del 

pont no haja lo dit terç qui del pont deu ésser, e qui alcuns dels dits 

bans pagar no porà, estarà pres al castell aytants dies com ha sous 

dels bans.  

Item, que tot enantament o concexença que s’ha a fer sobre los 

dits bans o alcú d’aquells se faça per lo veguer ab consell dels 

consellers de Barchinona, qui per temps seran o de tres d’ells et no en 

altre manera, sia entés, emperò que per moltes vegades que fos fet 

per alcun contra los dits bans o alcuns d’aquells no sia tengut de pagar 
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sinó un ban solament per naguns bans passats más com aquell ban 

hagués pagat si d’aquí avant, hi cahia que·n fos tengut segons la forma 

dessús dita com axí sia acustumat e usat en tots los bans qui s’ordenne 

en la ciutat. E retenerse los dits consellers et prohomens que si en 

aquests dits bans o en alcuns d’aquells coneixien los dits consellers e 

prohomens que hi hagués res a declarar o interpretar o a corregir que 

sia feta la declaració et interpretació o corecció per los dits consellers 

et prohomens, axí com ells conexeran et no per nagun altre. 

Eapropter cum nobis duxeritis suplicandum ut ordinaciones et 

statuta predicta nostre approbacionis et confirmacionis dignaremur 

patrocinio communire: idcirco prospicientes utilitatem et comodum que 

vobis et aliis civibus et habitatoribus dicte civitatis provenuet ex 

premissis: iamdicta statuta et ordinationes per tempus prescriptum 

gratis et spontanea voluntate laudamus approbamus et ex certa 

sciencia confirmamus. Retinemus tamen et a dictis statuis vestris 

excipimus quod si nos vel nostri dedimus aut dabimus alicui civi vel 

habitanti in civitate predicta vestes corporis nostri aut sellas vel aliqua 

alia arnesia nostra quod eas vel ea possint induere vel portare et 

absque incursu alicuius pene libere eis uti aliquo ex statutis predictis 

nullatenus obsistente. Promitimus vobis insuper ac iuramus per Deum 

et eius sancta quator Evangelia manibus nostris corporaliter tacta quod 

premissa omnia et singula sevabimus et servari etiam inviolabiliter 

faciemus per tempus predicutm eaque non mutabimus aut 

revocabimus aliqua ratione nec aliqui domestico nostre vel alii 

cuicumque super hoc gratiam faciemus. In  cuius rei testimonium 

presentem cartam nostram inde fieri et sigilio nostro pendenti iussimus 

cmmuniri.  

 

Data Valencie decimo kalendas febroarii anno Domini Millessimo 

CCC Tricesimo. Bernardis de Petra, mandato regis. 
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Document 6 

1337, març, 6. València. 

 

El rei Pere el Cerimoniós, en exercici de la seva dignitat, deroga 

el càrrec del Rei dels Arlots de la ciutat de València, i així poder 

augmentar les virtuts i allunyar els vicis dels seus súbdits. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria 863, f. 189v. 

 

Nos Petrus, etc. Cum regiam deceat dignitatem ut in subditis suis 

virtutes amplificet et vicia proculpellat, indecens reputamus quod, qui 

ad alta et eximia tenentur intendere negociis minimis, et potissime 

vilibus in quibus animarum periculum vertitur et honestitatis decentia 

decorque iusticie naufragantur debeamus vaccare vel aliquos deputare. 

Audivimus siquidem quod a quibusdam ex progenitoribus nostris 

olim aliquando extitit ordinatum, quod mulieribus publice vilibus 

questum sui corporis facientibus quendam vocatum Regem Arlotum et 

alios etiam preponebant, qui a turpi questu illarum lucrum turpissimum 

exhigentes, eas exponebant quibus volebant et earum domibus 

disponebant ipsarumque ac bonis suis tanquam dominum presidebant, 

quique in maiorem Dei et hominum contumeliam et offensam mulieres 

bonas et mediocres diffamantes per vim vel calumniam aliarum 

publicarum consorcio agregabant, ex quo reiecta verecundia contra 

propriam voluntatem publice interdum et amplius quam deberent 

infames passiones suorum corporum excercebant ex quorum 

ordinationum inhonestis principiis fornite turpitudinis ad posteros 

derivato. 

Pridem cum litera nostra, data Valentie tertio nonas iulii anno 

subscripto, Artaleto de Xerica, cursori nostro, mandavimus et dedimus 

facultatem ut penas et calonias in quas tales mulieres inciderant, quia 

de loco eis prohibito non recesserant et ad certum alium locum 

mansiones suas transferre ut eis iniuctum fuerat non curaverant 
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acusaret et eas peteret et exhigeret ab illis que inciderant in easdem. 

Cum autem talia officia, quibus multa comituntur enormia et Deo 

displiceant et sint hominibus odiosa in omnibus e per omnia debeant 

amoveri. 

Iccirco officium supradictum Regis Arloti et alterius ciuiuscumque 

quod mulieribus ipsis presideat, et per quod gerens ipsum officium vel 

simile a questibus ipsarum lucrum recipiat vel eis aut earunm actibus 

per lenocinium aut alias quoquomodo disponat, ceterosque secrete 

peccantes ad se publicandum compellat vel aliquam exactionem 

penarum seu quamvis cohertionem in eis exerceat seu se de illis 

aliquatenus intromitat, ac irrefragabili atque perpetua tollimus 

sanctione ipsa officia interdicto perpetuo supponentes, et de cetero 

inhibentes ne talia vel similia in ipso Regno Valentie commitantur 

officia, vel a nobis seu heredibus nostris exerceri quomodolicet 

permittantur, facultatem per nos dicto Artaleto in dictis literis 

atributam presentium serie revocantes. 

Mandantes ei et universis aliis qui de dictis officis hactenus usi 

sunt vel uti nitantur ne illis utantur de cetero etiam si de eis noscantur 

commissionem regiam obtinere. 

 

Per hoc tamen non intendimus quin Iusticia et Iurati simul super 

locis dictis mulieribus ordinandis, previo mandato nostro, possint aut 

debeant providere. In cuius rei testimonium presentem cartam 

nostram, inde fieri iusimus sigilli nostri pendentis munimine roboratum. 

 

Data Valentie, II nonas marcii Anno Domini M CCC XXX VII. 

  

 

 

Document 7 

[1340, octubre, 30] Barcelona. 

 



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

342 
 

Manament dels consellers de la ciutat de Barcelona per a que les 

dones públiques de la ciutat no pugin portar capa, mantell ni cap 

abrigall. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell XV, f. 35r. 

 

Ban de vils fembres que no nuyl abrigall per la ciutat. 

 

Ordonaren los consellers e els prohomens de la ciutat qui neguna 

fembra qui públicament sia àvol de son cors no gos portar per 

Barchinona capa ne mantell ne negun altre abrigall, ans haien a anar 

en cors. E qui contrafarà oagam per ban vint sous, e si paga·ls no·ls 

pot estarà presa I dia al costell de la mar. 

 

Del qual ban de diners haura les dues parts lo veguer e la terça 

lo acusador. 

 

E entenen los conseyllers que si en lo dit ban havia negunes coses 

duptoses o oscures que ells ho puyen esmenar declarar e interpretar a 

lur coneguda. 

 

Document 8 

1345, novembre, 30. Barcelona. 

 

Ban contra els alcavots i les alcavotes, les prostitutes i els saigs 

de la ciutat de Barcelona, promulgat pels consellers de la dita ciutat. 

Es prohibeix que les prostitues vagin abrigades i que els saigs de la 

ciutat no tinguin cap prostituta treballant per a ells. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell XVII, f. 19r. 

 

Que tot alcavot ne apartador no estia en la ciutat. 
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Item que tot alcavot e tota alcavota públich e tot apartador e 

jugador de rahó, dins III dies après la present crida sien exits de la 

ciutat e dels termens d’aquella, no hic tornen pus avant tornar. E 

aquells qui hic seran trobat que ab grans assots seran gitats, scobats 

de la ciutat. 

Que vils fembres no vagen abrigades. 

Item que neguna fembra qui·s públicament sia àvol de son cors 

no gos portar per Barcelona capa ne mantell ne negun abrigall ans 

hagen a acant en cors. E qui contra farà pagarà per ban XX sous. E si 

pagal·s no pot estarà I die al castell de la mar. 

Dels saigs que no tenguen fembra pública. 

 

Item que negun saig qui haia muller no gos ésser alcavot ne tenir 

fembra pública ne altre. E qui contrafarà perdrà tots temps l’offici e 

serà escobat sens tota mercè. 

 

Document 9 

1371, desembre, 19. Barcelona. 

 

Crida del Veguer de Barcelona sobre alcavots, jugadors, 

apartadors i indumentària de les prostitutes de la cutat. 

 

A: AHCB, Arxiu del Veguer, Crides del Veguer i el Batlle, X-2, f. 16r. 

 

Die veneris XIX diecembris anno a nat. Dom. Milessimo CCCº 

LXXº primo. Dominico de Messa preco publicus Barchinone [...] 

 

Ara hoiats per manament del veguer ordonaren los Consellers e 

prohomens de la ciutat que tot alcavot públich dins IIII dies pimer 

viennts sien exits de la ciutat e termens de f. 16v.| aquella. E que noy 

gosen mes avant aturar. E si passat lo dit terme hi ha atrobats pagaran 
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per ban cascuna vagada que hic seran trobats CC sols. e no res menys 

seran escobats per los lochs acustumats de al dita ciutat e ab grans 

assots seran gitats de la ciutat sens tota mercè. 

 

Declaren los dits Consellers e prohomens que sien haut per 

alcavots e alcavotes públichs aquells e aquelles qui sien e seran 

mijancers entre hom e fembre que façen peccat de carnalitat. E entrare 

nos aquells qui públicament tenen o tendran fembra en bordell o qui 

visque del mal guany que la fembra fa de son peccat. Encara aquells e 

aquelles qui les dites ffembres bordalleres acullen o aculliran en lurs 

hostals o cases de nit o de die per fer peccat de carnalitat. Encara 

aquells e aquelles qui acullirant de nits en lurs hostals o cases les dites 

fembres o alguna daquelles en semps ab lurs amichs o altres homens. 

 

Item que tot apartador e jugador publich dins los dits IIII dies 

sien exits dela dita ciutat termens daquella sots ban de esser escobats 

sens tota merce per los lochs acustumats dela ciutat. E no res menys 

pagaran per ban CC sols. per cascuna vegada que hic seran atrobats. 

 

Item que naguna fembra bordallera del preimer que del mes de 

janer primer vinent a avant no gos portar pena vayra ne arminis ne 

drap de seda ne dor ne xemellats ne mantons ne collars sots ban de 

perdra les dites coses que sobra si protarà. 

 

Document 10 

1373, març, 22. Barcelona. 

 

Ordinació promulgada pel Consell de Cent de la ciutat de 

Barcelona on es prohibeix que les dones públiques surtin al carrer per 

Setmana Santa. Les prostitutes sean mantingudes pel Consell de Cent 

i seran confessades per purgar els seus pecats. 
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A: AHCB, Consellers, Miscel·lània 1C-V-13/1, f. 2r. 

 

En nom de Déu. Dimarts a XXII dies de Març del any de la 

Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXIII, lo Consell de C jurats aiustat 

en la casa de la ciutat situada aprés la Esgleya de Sant Johan, atenent 

a Déu, essent molt plasent retenir son proysme de pecat e specialment 

en aquell temps qui li es pus acceptable axí com és la Setmana Santa 

de Pashua en la1 [...] de la passió del n[ostr]e salvador, és feta singular 

e devota comemoratio. E [com experi]entia ha mostrat que, per 

encloure les f[e]mbres públiques pecadores alguns dieu de la dita 

Setmana Santa, se són mol[ts] [ho]mens segurs tolre abstinència del 

públich pecat de carnalitat, e entre les altres pus que algunes delles 

divinalment inspirades a Nostre Senyor de tot lur cor2 s[e] [con]vertien 

es tornaven, per çò lo dit Consell, a glòria de Nostre Senyor Deus 

ordonà e estatuí perpetualment qué d’aquí avant [cas]cún any en la 

[ciu]tat sien per los Consellers elets IIII o VI prohómens, qui per 

reverència de Déu façen en nom e per part dels dits Consellers 

en[claustrar] totes les fembras públicas bordelleres qui son en la dita 

ciutat en l’hospital de la dita ciutat qui és prop Santa Clara o en altre 

loch covinent, hon estiguin les dites fembres sots feel e honesta guarda 

tancades del dimecres sant aprés ab se qui tro al die de Pashua aprés 

dinar. E que dins lo dit repós los sie donada, o feta provisió necessària 

e covinent. E sien tengudes aprés de confessors a qui·s puxen  

c[on]fessar e haien almenys cascun dies una missa e sermó e de 

bones, honestes [e] devotes persones, consolada visitació. E que en 

aiuda de la dita provisió sien dats cascun any en la dita Setmana Santa, 

per la ciutat, a quelles qui a[ç]ò seran depurats qui acapte çò que més 

hauran mester per la dita provisió de les dites fembres C sous. E 

                                                           
1 Segueix una paraula que no es veu degut al deteriorament del document. 
2 Segueix una parula ratllada. 
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aquesta ordenació volch lo dit Consell que fos mesa [...] e aquest [...] 

appelat consueta a memoria perpetual d’aquella. 

Crida o ban fet sobre les dites fembres. 

Ara oiats per manament del veguer ordonaren los consellers e 

promens de la ciutat, a reverència e glòria de Nostre Senyor Deus e 

per cessar peccat de carnalitat maiorment en la Setmana Santa de 

P[a]shua en la qual f. 2v.| es feta singular e devota conmemoratio de la 

passió del salvador nostre Iesuchrist. Que tota fembra pública, 

bordellera3 qui sia en la4 ciutat se dege ésser enclosa e recullida en lo 

hospital de la ciutat qui es prop lo monastir de Santa Clara per tot lo 

dimecres de la Setmana Santa proper vinent e aquí hauran missas, e 

sermons, e confessions, e seran provehides convinentment a lurs 

necessitats. E si del dit dimecre a avant alguna de les dites fembres 

serà trobada en la dita ciutat o termens o territori d’aquella, serà 

escobada per los lochs acustumats de la dita ciutat. 

Les5 coses dessús scrites farà a fer cascun any per encloure les 

dites fembres públiques peccadores les quals segons tenor de la crida 

present scrita deuen ésser encloses lo dimecres sant aprés dinar e 

deuen-hi estar tro lo dia de Pascha, dites misses. 

Primerament que·ls Consellers passada misse [de] Coresma 

preguen e empren IIII o VI prohómens bons e honestos qui prenguen, 

carrech, per reverentia de Déu, de guardar e provehir les dites 

fembres. 

E los dits prohómens a açò elets deuen tantost acaptar en taules 

e per la ciutat e encara al senyor Rey e al senyor duch e altres notables 

persones qui sien en la ciutat segons quels serà vist faedor a la provisió 

de les dites fembres. 

                                                           
3 Segeueix de la ratllat. 
4 qui sia en la interliniat. 
5 Canvi de mà. 
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Item deuen a emprar los dits prohómens algunes dones vídues 

prou fembres e honestes en aquell nombre ques serà viares qui 

aximateix lus acapten entre dones per la dita rahó. 

Item deuen los dits prohomens a emprar los IIII orders i 

mendicants que les prehiqui e les consellen e los frares de quescun 

orde I die. 

Item lus deuen procurar los dits prohomens altar e prevere quils 

digue misse tots dies e al divendres sant la passi en cantant. 

Item deuen fer fer ab jutglar lo dilluns o lo dimarts de la Setmana 

Santca la crida ja damunt sobre açò ordonada. 

Item haien los dits prohomens los C sous que·l consell de la ciutat 

hi ha atorgats dar quescun any. 

Item haien los dits prohomens que bon cap de guayta e II saigs 

qui les guarden de nit e de die. 

Item sien manlevats per los dits prohomens matalssos travessers 

e estores hon jaguen. 

Item deuen fer buydar les III cambres qui són en lo hospital de 

la ciutat sobre l’ort e deu ésser feta tanca acustumada en l’entrada del 

dit hospital. 

Item que haien viandes sufficients e coch e lenya. 

Item6 ordonaren los dits consellers e prohómens que nagun 

alcavot amich o deut a les dites fembres no gos venir ne entrar 

públicament ne amagada dins lo dit hospital de la ciutat ne ser entre o 

entorn de les parets d’aquell per cridar-les ne per fer lur senyal per 

veer-les ne parlar ab elles, dementre qui sien dins lo dit hospital. E qui 

contra farà que sia scobat per los lochs acustumats de la ciutat. 

 

 

 

                                                           
6 Canvi de mà. 
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Document 11 

1374, maig, 25. Barcelona. 

Ban promulgat pel Consell de Cent on es prohibeix que cap 

prostituta jueva pugui estar-se a la ciutat de Barcelona, així com que 

cap jueu o cap altre persona gosi acollir-la a casa seva. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, XXIV, f. 42v. 

 

Que negun juheu e altre persona no gos acullir en casa sua 

neguna fembra pública per rahó de son peccat. 

Die martis XXV die, madii anno predicto. 

Ara oiats per manament del batle ordonaren los consellers en 

promesa de la ciutat que neguna juhia pública no gos star dins los murs 

de la ciutat per rahó de son peccat. Item, negun juheu ne altre 

qualsevol persona de qualque conditió sie no la gos acullir en casa sua 

ne en altre loch de la ciutat faent peccat. E qui contra res daçò farà, 

serà scobat o scobada ab grans asots per los lochs acostumats de la 

ciutat. E encara lo juheu o altre qui serà trobat ab la dita juhia per la 

dita rahó serà aximateix scobat. 

 

Document 12 

1377, juliol, 8. Girona 

 

Carta de l’infant Joan al seu pare el rei Pere el Cerimoniós, per 

demanar-li consell sobre les lluites que tingueren Lluís d’Aragó i en 

Romaní amb Ramon d’Abella i Ferran Ximénez. En el document apareix 

una referència als bordells i a la idea de l’església que veu la prostitució 

com un mal necessari per evitar mals majors. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, 1744, f. 31r. 
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Molt excellent et cetera, una letra he reebuda de la excellència 

vostra continent que per noves que en Loys d’Aragó e en Romaní han 

haudes ab en Ramon d’Abella e ab en Ferran Xemeneç, se·n veien avui 

on senyor manats que çò que·n diran per la f. 31v.| dita raó no do fé, 

ans depresent faça pendre aquells, e preses los vos remeta, la qual 

letra reconeguda, senyor, e entesa. Respon, ab aquella maior humilitat 

que puix a la excel·lència dessús dita, que més fort com vos senyor 

prenets axí aquest fet e semblants e com a vostres sotsmeses per 

aytals raons no leyats fer armes pus ells venen acordats de fer-les, car 

verament senyor, no lexar-les fer és nodrir bandes e mals volentés 

entre ells e abandonar-los, senyor, que ho faren és cosa que els fa 

viure a la manera que deuen. E vaians lo cor, senyor, que depuis que 

no havets sofert ne dat loch que batalles ne juntes arrenyodes se sien 

fetes en Cathalunya quants orribles mals sie són fets, los quals no 

solien raure ne ésser assaiats entre aquells que·y habiten e molts dels 

quals se són abruiats, senyor, diverses vegades de moure brega en 

vostre hostal e dins la ciutat o loch on vos o jo érem [...], perquè 

senyor soplich honestament a la dita serenitat que·ls fet dels dits Loys 

a Ferran Xemeneç vos placia lexar passar, e permetats pus ells se 

n’avenen car axí senyor, com l’Església permet los bordells per tolre 

majors peccats axí, senyor vos e jo per tolre e desoir majors mals, 

podem permetre e lexar fer als sotmeses armes e fets cavallerosos e 

de bon exemple, dels quals hómens de paratge e altres a aquells abtes 

deuen usar maiorment senyor car jo n’entench per segur que no´s 

parent, ni amich de qualsevol d’ells que·s honràs del altre en ma 

presència d’aytal fet, gossàs assaiar de fer-ne minva, ne dampnatge 

senyor a alcú o u presumís de fer que io no·l ne deffessés altament e 

non fos son contrari, e pus aytals se meten en aytal fet de lur peripeci 

voler ells meteys e lurs parents e amichs deuen levar la honor e la 

desonor a aquell a qui Nostre Senyor Déu la vol dar. 

Açò senyor que·ls manats que prenga los dessús dits els vos 

remeta respon ab aquella maior reverentia que·s cove que no ho puch 
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bonament senyor fer per tal com los he assegurats axí com faria tots 

altres que per aytals fets venguessen a mi car jo més, senyor, 

semblants fets no enten a vedar mas dar-hi tot loch en cas que la 

vostra celsitud no mo vet car més a mi senyor, jo que aytals coses se 

facen davant ni que si·s manaven per aquelles, fóra vostra senyoria 

cercan altre jutge davant qui les facen. [...] f. 32r.| E sobre açò senyor 

haia si mercè és vostra encontinent resposta per la assignació del 

dicmenge dessús contengut. Nostre Senyor Déu et cetera. 

Escrita en Girona a VIII dies de juliol del any MCCCLXXVII .-

Primogènit. 

 

Document 13 

1377, juliol, 10. Barcelona. 

 

Pere el Cerimoniós respon al infant Joan per la carta que li havia 

escrit per les batusses fetes entre en Romaní, en Ramon d’Abella i en 

Francesc Ximenez. El rei aconsella al seu primogènit que si no pot 

aturat les lluites i que si ells tenen tantes ganes de lluitar que els enviï 

a Sardenya, ja que allà, almenys, faran profit al regne. 

 

A: ACA. Registres de Cancelleria 1260, f. 117r. 

 

Molt car primogènit: vostra letra havem reebuda sobre·l fet d’en 

Loys d’Aragó, d’en Romaní, d’en Ramon d’Abella e de Francesc 

Ximenez. E ja per altra letra vos haviem escrit que prorrogassets lo dit 

fet, de diumenge, pus prop vinent a VIII jorns; ara vos responem per 

aquesta, a les coses en la dita letra contengudes: e primerament a açò 

que deyts que a vos es fort gran com nos prevem axí aquest fet e 

semblants e com no·ls lexam fer d’armes, pus ells se acorden e que no 

és sinó nodrir bandos e malvolences. Car primogènit, ley es de nostra 

terra, certa, en quins ne quals cases no e vos havem adar loch a fet de 

estendre, axí que si ho consentiem seriem participants als hómens e 
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mals que se’n porien seguir, e axí mateix seria obrir via a nostres 

sotmeses, que per volentat se avenissen tot jorn de batalla, la qual és 

reservada, segons Déu e segons dret, sinó en los casos que la lei de la 

terra ho permet, axí com és dit. E quant és al nodrir de bandos e 

malvolences de deyts, lo contrari trobam nos, car avuy, entre aquests 

qui·s volen combatre, solament hi ha ahudes paraules qui·ls escapen 

per lur joventut, les quals poden leugerament ésser levades de cavera 

e si·ls dare hom loch a la follia que han de combatre, no poria ésser 

que la I o l’altre no fos vençut, nefrat o mort e de cascun d’aquests 

coses podets pensar que lurs amichs se [...] e algun jorn porien se 

ajustar X o XII més o menys, per matar aquell quin havia fet; que axiu 

fan de vegades los qui·s tenen per injuriats e aontats e lavors seria mal 

en que bonament nos poria dar recapte; perquè molt car fill, nos, haut 

sobre açò deliberació e acord, no volem que donets loch ques 

combaten, mas bé volem que’ls manets, sots pena de perdre la 

persones e béns, que per aquest fet no recorreguen a altres fora de la 

nostra senyoria e siu fan fets vostre poder que vinguen a vostre mans 

e exeguits tantost la dita pena no·ns contrasta. Çò que deyts que 

l’Esgleya permet bordells per esquivar maiors peccats e per desviar 

maiors mals, que açò, és bé fet, mas lo dar loch a la dita batalla seria 

maior mal, segons que dit és, lo qual seria gran càrrech de nostra 

consciència e vostra e cosa de mal exempli, car, pus batalla no ha loch 

de dret neper ley de la terra, paria que nos e vos anam poch nostres 

sotmeses, els gitam a carnatge e axí no’ns devem ne volem mostrar 

aquell que no som ne serem, si a Déu plau. E devim vos, car fill, que a 

noss plauria que nostres sotmeses faessen d’armes ab nostres 

enemichs e porien ne haver bé loch, car per fortuna poch temps estan 

sens guerra e huy, si gran desig n’havien, porien bé provar lurs 

persones en Sardenya. Mas no han tan gran apetit com mostren. E 

castigar sien mills per I que per semblants coses ne tramessen en 

Sardenya, que no facien per LX batalles que·n faessen fer. E volem que 

d’aquí avant vos en semblant cas que·ls façats passar en combatre en 
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Sardenya que aytal nos faran si a nos ne recorren. E sia axí car 

primogènit, e permets de nos aquesta doctrina, que si altre cas legut 

vos esdevé, per lo qual haiats a dar loch que batalla se faça, no 

consentiments per res que·s faes sinó per la manera que·s deu fer e 

no axí cuytadament e tantost com deyts per que les parts acordassen, 

ans faessets fer lo camp en la manera que fer se deu e en la forma per 

nosordonada, la qual, ab bon acord e ab gran estudi, nos havem feta 

e de la qual vos trametem translat, si ja no·l havets. Car no seria bo 

ne raonable que·ls hómens de paratge se acoltalaissen, mes combatren 

per les places, ni per les carreres, sinó per la forma que·ls pertany, e 

no us mogues per res, car fill, volen de veure batalla, que bé veure e 

mirar. 

Dada en Barcelona sots nostre segell secret a X dies de juliol del 

any MCCCLXXVII.-Rex Petrus. 

 

Document 14 

1380, maig, 3. Barcelona. 

 

Pere el Cerimoniós fa diverses disposicions sobre prostitutes, 

alcavots, hostalers per a tot els seus regnes i terres. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria 987, f. 130r. 

 

PUB: CODOIN VI, p. 369. 

 

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum et cetera. Fidedignorum 

relacione percepimus quod ex meretricibus que multociens divino 

lumine illustrate suadentibus personis devotis ab infausta veneris labe 

qua in lupanaribus se prostituendo fedantur respiscentes alique scilicet 

viris nubendo alique in religionis monasteriis se Dei obsequiis offerendo 

et alique jungendo se bonarum famulatui personarum et relique aliis 

diversos modis salutarem vitam resumunt et honestam ninnulle ad 
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vomitum redeuntes procurante humani generis adversario qui semper 

quem devoret circuit non verentur se in ipsis prostituere lupanaribus 

sicut prius ex quo prestatur ceteris illic persistentibus temeritas 

remanendi obstinate ibidem ac illis que ut prefertur dictum 

dereliquerunt peccatum in id ipsum turpiter prolabendi et devocio 

personarum circa predicta laborancium utique refrigescit. Unde serio 

huic morbo debitam et congruam volentes adhibere medelam; tenore 

presentis providemus edicimus ac ad imperpetuum ordinamus quid 

aliqua vel alique de illis meretricibus que prostibulum derelinquerunt 

vel in futurum derelinquent ut prefertur ad illud vel aliud quodcumque 

prostituendi causa sub penis subscriptis non audeant regredi ullo 

modo; imo si in aliquo lupanari reperte fuerint confestim capiantur et 

currendo per loca solita civitatis ville seu loci ubi eas capi contigerit 

fortiter fustigentur in nudis et ex tunc perpetuo sint exules ab omnibus 

et singulis regnis et terris nostris; ita quod si ulterius scilicet post 

decem dies ab earum fistigacione proxime sequentes in aliquo seu 

aliquibus locis ipsorum regnorum et terrarum nostrarum reperte fuerint 

suspendentus absque omni venia per collum in patibulis taliter quod 

moriantur. Et easdem penas disponimus et volumus incurrere lenones 

et alios qui de dictis mulieribus in pretactum nefarium actum relapsis 

in aliquod prostibulum presumpserint reducere seu modo aliquo tenere 

ibidem. Eademque ordinacione prohibemus et mandamos quod nullus 

hospes seu hostalerius presumit, sub pena viginti solidorum, pro 

qualibet die qua fuerint contrafactum de dictis meretricibus recolligere 

seu admittere in hospicio suo aut domo; quam penam quilibet 

ordinarius vel alius officialis ad quem spectet irremissibiliter habeat 

exigere et habere ac integre ponere in nostro compoto sub pena 

ommisse recepte que secundum stilum curie nostre undecupli est 

cebsebda ut si eorum et earum quos et quas Dei timor et nostre 

correccionis formido a tam facinoroso ausu cohibere non poterunt 

saltem f. 130v.| acerbitas sue nequicie finem ponat et ceteri tam mares 

quam femine inde perterriti tentare similia perhorrescant. Mandantes 
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nostro carissimo primogenito et gubernatori generali eiusque 

vicesgerentibus necnon vicariis baiulis, justiciis, suprajunctariis, 

çalmedinis, merinis, juratis, ceterisque officialibus nostris et eorum 

locatenentibus presentibus et futuris quatenus ordinacionem statutum 

et provisionem nostram, huiusmodi teneat firmitet et observent et 

infligendo et exigendo dictas penas et alias efficaciter exequantur 

tociens quociens casus ocurrerit  et reppererint contrafactum 

faciantque in libris eorum curiarum transcribi et copiari et in locis 

jurisdiccionum suarum publice voce preconis publicari unde nullus 

valeat ignoranciam allegare. In cuius rei testimonium presentem fieri 

iussimus nostro sigillo munitam. Data Barchinne tercia die marcii anno 

a nativitate Domini Millessimo CCC octuagesimo.-Rex Petrus.- 

Dominus rex mandavit michi Bartholomeo de Avellaneda. 

 

Document 15 

1385 [juliol, 4]. Barcelona.7 

 

Comanda feta entre Francesc Just, algutzir del duc de Girona i 

Isabel, la seva esposa, sobre el bordell de Viladalls a favor de Simó de 

Montsó, mariner i a la seva esposa Maria Sanxís, de Calatayud. 

 

A: AHPB, Joan Nadal, 54/1, f. 37v.-38r. 
 

Ffranciscus Just, de officio algutzerii ducis, civis Barchinone et 

Isabel, uxor suus ex una parte. Et nos Simo de Muntso, marinerius civis 

Barchinone, et Maria Sanxis de Calathayuvi, suus uxor ex parte altera. 

Graciamus et convenimus de bona sub prestibus sub una pars mas albi 

vicissi vos a sub pro [...]8 

 

                                                           
7 Manca l’encapçalament del document. 
8 El document continua. 



ROGER BENITO JULIÀ 

 

355 
 

Capitols fets e convenguts entre Ffrancesch Just, dels ofici de la 

algutzeria del senyor duch, ciutadà de Barchinona, e la dona na Isabel 

muller sua, de una part, e en Simó de Muntsó, mariner e la dona na 

Maria Sanxís de Calatayud, muller sua, ciutadans de la dita ciutat de 

altre part. Sobre la comanda que·ls dits Ffrancesch Just e Isabel, muller 

sua fan als dit Simó de Muntsó e Maria Sanxís, muller sua del hostal lo 

qual los dits Ffrancesch Just e Isabel, muller sua, han en la ciutat de 

Barcelona, en lo lloc apellat de Viladays, lo qual ha IIII portals, dels 

quals I obre en lo carrer de Viladays, e I en lo carrer del Vidre, e II en 

I carrer qui no passa qui obre en lo dit carrer del Vidre a I any primer 

vinent, segons és en la forma següent: 

 

Primerament, és convengut entre les dites parts que·s dits Simó 

de Muntsó e Maria Sanxís, muller sua, tenguen per lo dit any lo dit 

hostal axí e en aquella forma que·ls [dits] Ffrancesch Just e Isabel, 

muller sua e que·l harà menys e ab [...]9 

 
f. 35r.| Item, és convengut entre les dites parts que·ls dits Simó e 

Maria Sanxís, muller sua, haien e sien tenguts cullir e haver cascun die 

dins lo dit10 any so que les fembres que posen en lo dit hostal e stan 

en lo carrer de Viladays en les cases del dit Ffrancesch Just e Isabel, 

muller sua, són tengudes pagar per lits, e loguers de draps del dit 

carrer de Viladays, e allò tot so és quant serà haver e sien tenguts los 

dits Simó e Maria Sanxis e cascun d’ells liurar cascun die entregaran 

als dits Ffrancesch Just e Isabell, muller sua, a al I d’ells. 

 

Item, és emperés que los altres guanys e percassos que en e per 

lo dit hostal haver e per sa porta en qualqus manera sie dels dits Simó 

e Maria Sanxís, muller sua, e que d’aquells no haien a respondre als 

dits Ffrancesch e Isabel, muller sua, ne a altre persona. 

                                                           
9 En aquesta part el document està malmés. Hem començat en el primer punt trobat. 
10 Segueix temps ratllat. 
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Item, és convengut que dues sclaves qui hara són en lo dit hostal 

e altres que los dits Ffrancesch e Isabel, tenir si volran, stien en aquell 

e tots guanys que aquelles sclaves fassen en lo dit hostal, axí en fer 

lits com en a gravar cases com en altres qualsevol manera 

lagudaments e honesta, sien dels dits Ffrancesch Just e Isabel, muller 

sua. 

 

Item que cascuna de les dites parts hagen e sien tengudes tenire 

e servar bé e leyalment los presents capítols e cascuna cosa 

convenguda en aquelles, sots pena [de] sinquanta lliures barceloneses, 

per la part que contrafarà, pagadora e a alapart obedient guan[ya]dora 

en la qual sia cayguda aquella part. Qui contrafarà aytantes vegades y 

com per altra serà contrafet la qual pena pagada o no, no res menys 

cascuna de les dites pac, haia e sia tenguda tenir e servar los presents 

capítols.11  

 

Testes: Jacobus de Bosquetis, mercator, Jacobus Messagerii, 

civitator Barchinone et Johannes Mujoli civitatur Barchinone. 

 

Document 16 

1388, febrer, 17. Barcelona. 

 

Ordinacions on el rei Joan el Caçador prohibeix a tots els oficials 

reials del rei, de la reina i dels infants, tenir dones públiques als bordells 

i viure dels seus guanys. El document inclou les possibles penes que 

afectarien tant a les dites dones públiques com als oficials reials. 

 

A: ACA, Col·lecció de Manuscrits 27, f. 179v. 

 

                                                           
11 Manca una part del document. 
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PUB: BOFARULL Y MASCARÓ, Próspero: CODOIN ACA (Tom VI). Barcelona: 

1850, p. 392. Al marge esquerre es pot llegir “Colección inter. Ordinacions de la Cort 

del Senyor Rei de Aragó. F. 179.” 

 

Ací avall són continuades les ordinacions de la casa del senyor 

rei en Johan, fill del damunt dit en Pere terç. 

Ordinació feta per lo dit senyor rei en Johan en qual manera los 

officials de sa casa deuen viure e honestament conversar en ella. 

 

Que nengú de la casa del senyor rei gos tenir fembra en lo 

bordell. 

 

Per esquivar peccats e vicis mals los quals se pertanyen mills 

guardar a la reyal magestat que a altres persones, e per clar e bon 

eximpli, a nostres servidors és sotmeses: volem e ordinam que tot 

hom, de qualque condició sia, o estament qui de nostra casa de la 

reyna e de tots nostres infants seran no gosen tenir fembra o fembres 

en bordell: e siu fan que de present sien dampnats de carta de ració e 

sien foragitats de nostra casa e mercè, e de dita reyna, e infants donant 

poder als escrivans de ració de casa nostra. De la reyna e dels dits 

infants e ,amamt-los expressament que de present que sapien algú o 

alguns qui fembre en lo dit bordell tindran que·ls hajen per ras de la 

dita carta de ració sens esperar altre manament nostre e de la dita 

reyna e infants. 

 

Que per l’escrivà de ració no sien fets albarans de quitació o 

previsió als damunt dits. 

 

Item, volem que·ls dits escrivans de present appellar los hómens 

a peu de casa nostra, de la reyna e de nostres infants e tots altres que 

sapien que de semblants coses sien maculats ne tacats e en poder de 

nostre agutzir facen sagnament e homenatge que d’aquí avant fembre 
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en lo dit bordell no tindran e siu fan que sien tenguts axí com aquells 

que són trencadors de sagrament e homenatge: e si assò fer no volen, 

manam ab dits escrivans de ració que de present los saben dels llibres, 

els hajen per foragitats de nostra casa o mercè de la reina e de nostres 

infants. E tro la present seguretat los damunt hómens hagen feta, 

volem que·ls dits escrivans de ració no facen albarà a algú de lur 

quitació o provisió ne de vestir. 

 

Com la companya de peu de casa del dit senyor deven jurar de 

no tenir fembre ans que sien reebuts de la dita casa. 

 

Item, ordonam que de present que nos o la dita reyna o infants 

de nostres cases reeben algún hom a peu pel dit escrivà de ració ans 

que·l escrivà li faça fer sagrament e homenatge en poder seu o de 

nostre algutzir que no tindran fembre pública en bordell. E siu en fan 

que sien encorreguts en la dita pena. 

 

Que les fembres públiques no gosen tenir per amics hómens qui 

sien de casa del dit senyor. 

 

Encara volem e ordonam que el dit algutzir de continent diga a 

alguns de son offici que facen manament a totes les fembres públiques 

que d’ací avant no tenguen per amics hómens qui sien de casa nostra 

ne de la dita reyna ne de nostres infants i e siu fan e nou denuncien 

que hajen a corerer la vila açotan e aprés que sien exellades de tots 

nostres regnes e terres. E semblantment no haje a fer denunciar si 

algún de casa nostra e de la dita reyna e infans tindran alguna de les 

dites fembres. E si·ls dits hostalers no ho denuncien que sien 

encorreguts en la dita pena o que paguen mil sous a la cort sens tota 

mercè. 
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Que los damunt dits contínuament no mengen ne jaguen en los 

bordells. 

 

Item, que no gosen participar contínuament axí en menjar, com 

en jaura en los bordells ne en los hostals de aquells sots encorriment 

de les dites penes. 

 

Fo publicada la present ordinació en Barcelona a XVII dies del 

mes de febrer del any MCCCLXXXVIII presents los honrats mossenyor 

Tomàs, jutge, algutzr del dit senyor, en Guillem Oliver, escrivà de ració 

de la dita reina, en Bernat Çafort de offici de ració del dit senyor en 

Francesc de Vallseca, de offici comprador del dit senyor, e mols d’altres 

senyors e molts d’altres presents. 

Document 17 

1388, setembre, 1. Saragossa. 

 

Permís concedit pel rei Joan el Caçador a Gilabert de Rovira, 

procedent de la ciutat de Tortosa, per a que pogués formar un excèrcit 

de cinquanta homes armats, amb deu dones públiques per al seu 

servei, amb la finalitat d’hostilitzar les terres i els vassalls del rei de 

Fes. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, 1895, f. 29r. 

 

PUB: CODOIN VI, p. 395-396. 

 

Nos Johannes etc. Dilectus et fidelibus nostris gerenti vices 

gubernatoris in regno Valencie et baiulo generali eiusdem regni aliisque 

officialibus nostris ad quem seu quos presentes pervenerint et eorum 

locatenentibus salutem et dileccionem. Ecce quod nos ut pote qui pro 

fideli ortodoxe exaltatione tanquam verus catilicus quomdocumque 

possimus propugnamus et quibuscumque aliis insudentibus gratis 
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affecitbus, damus locum Gilaberto Rovira, oriundo civitatis Derturse, 

qui pro tenendis sarracenorum cornibus et eorum multitudine dante 

domino destinenda nunc se confert ad terram regis de Feç cum 

comitius alique armentorum stipendiandi et a regnis et terras nostris 

extrahendi et ad dictas terras regis de Feç, transfretandi quinquaginta 

homines armatos et decem mullieres publicas ad servitium eorundem 

pro faciendo guerram dictis infidelibus, licenciam dedimus cum 

presenti. Quocirca vobis etcuilibet vestrum dicimus et mandamus de 

certa sciencia et expresse quatenus in levando et extraendo dictus 

homines et mulieres a regnis et terris nostris et navigando seu ducendo 

ad dictas partes seu terris ipsi Gilaberto nullum obstaculum aponatis 

quan potius detis ei auxyilium consilium et favorem si quando et prout 

vos duxerit requirendos. 

Datum Cesarauguste prima die setembris, anno a Nativtate 

Domini Millessimo CCCº LXXX octavo.- Rex Johannes.-Dominus rex 

mandavit michi Bernardo de Jonqueris. 

 

Document 18 

1390, juny, 23. Girona. 

 

Reglamentació dels bordells feta per la reina Violant d’Hongria, 

on s’ordena que totes les prostitutes que no estiguin en bordells, s’hi 

hagin de posar. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria 2029, f. 118v. 

 

Violant por la gracia de Dios, a los fieles en Bernat Canales de la 

nostra tresoreira en Pedro Sànxez del Postigo e a cada uno d’ellos salut 

e gràcia. Como nos hayamos ordenado e queremos por ciertas e justas 

razones las quales aquí de present no curamos explicar que todas 

mulleres de mala fama sean estadas de la dita villa o esten en lugar do 

las públicas mulleres dadas a pecado han acostumbrado de estar. Por 
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esto a vosotros e a cadauno de vos dezmos e mandamos dins 

incorrimento de la nuestra ira e pudignación. Encara vos comandamos 

que a todas e sendas mulleres de mala fama que sean dentro de la dita 

villa fagadas estar en el lugar público donde han acostumbrados estar 

malas mulleres, o si lo retuiaran fer aquellas fet salir de la dita villa e 

de sus terminos dentro los dias despues que el mandamiento a ellas 

sea feyto. E aquellas que’l contrario faran prendades e presas tenidas 

tro a tanto otro nuestro mandamiento hayadas en contrario. Nos 

emperò come- f. 119r.| ndamos a v[o]sotros e a cadauno de vos sobre 

aquesto plenerament nuestras vezes con la present por la qual 

mandamos al justicia e hombres buenos de la dita villa e en qualquiere 

otros lugares e officiales e vassallos nuestros que en exequio e complir 

las dichas cosas donen a vosotros e a cadauno de vos consello, favor 

e hayuda tantas vegadas quantas ende sean requeridos. Dada en 

Gerona a XXIII dias de Junio, en el anyo (sic) de la Natividad de 

Nuestro Senyors MCCC noranta. 

Document 19 

1390, agost, 8. Barcelona. 

 

Privilegi de Joan el Caçador atorgat a la ciutat de Barcelona, que 

segons aquest, podrà foragitar a través dels oficials reials, el veguer, 

el batlle o els consellers de la dita ciutat tots els alcavots, alcavotes, 

vagabunds, caps de tafureria públiques, els qui roben o maten per 

diners. El document inclou les penes que se’ls imposaran al primer cop 

i per cada cop de reincidència d’aquests delictes. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, 1844, f. 184r. 

 

Civitatorum Barchinone. 
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Johannes Dei gratia Rex Aragonum, ut fidelibus nostris vicario et 

baiulis Barchinona, et aliis quibuscumque officialibus nostris, 

presentibus et futuris salutem et dilectionem. Noverint quod inter alia 

capitula qui noviter in dicta civitate Barchinona in modum privilegiorum 

concessimus dicte civitati cum carta nostra seu publico instrumento 

nostro, sigillo pendenti, munito acto Barchinone, quintadecima die 

marcii, anno presenti, clauso que per Bartholomeum Sirvent 

protonotarium nostrum concessimus, eidem civitate, et consiliariis ac 

pro his hominibus capitulum seu privilegium seguens: 

 

Item lo dit senyor volent dar loc a tota mundícia e puritat de la 

dita ciutat e esquivar les deshonestetats, inconvenients e mals qui·s 

segueixen per suggestions, tractaments e males obres de les persones 

dessús nomenades, atorgue perpetualment a la dita ciutat que els 

veguers i consellers d’aquella presents, e esdevenidors ab lo Consell 

de Trenta, ja ordonar f. 184v.| puxen foragitar perpetualment o a temps 

de la dita ciutat, totes persones que per informació sumària per ells 

reebuda, trobaran ésser alcavots o alcavotes, vagabunds, o caps de 

tafureria públichs, o qui roben o nafren per diners. E açò ab grans 

penes a ells imposadores per lo dit veguer ab consell dels consellers o 

de la major part d’aquells e exegidores e inflingidores per los officials 

del dit senyor en la dita ciutat. Si en aquella tornaren o de aquella no 

eixien en lo terme d’ells donat de exit d’aquella e de aquelles no·ls puxe 

ésser feta remissió ne gràcia alguna. Salvat emperò que aquells qui·s 

tindran d’açò per agreviats puxen haver regrers una vegada 

tansolament als dits veguer e Consellers e al Consell de Cent, jurats 

los quals hi proveisquein segons que·ls parra ésser faedor. E sia entés 

ésser alcavots públichs tots aquells qui tenen o tindran fembres en lo 

bordell o en altra part de la ciutat ad questium e aquells e aquelles qui 

als hòmens atrassen e menen fembres per diners. E les vagabunts sien 

enteses hómens no estants ab senyor qui no viuen de lur treball. 
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Datum Barchinone, octava die augusti anno a Nativitate Domini 

Millessimo CCC nonagesimo. Petrus Ça Calm. 

Document 20 

1393, febrer, 4. Barcelona. 

 

Rebut firmat per en Dalmau Otger, ciutadà de Barcelona, 

procurador de Berenguer Banyeres, metge de Lleida, a favor d’Elvira, 

dona pública, del bordell de la Volta d’en Torre de Barcelona, per la 

quantitat de tres florins. 

 

A: AHPB, Joan Eiximenis, 29/4, s. f. 

 

Instrumentum apoche factum per Dalmacium Otger, civem 

Barchinone, Alvire meretrici in lupanario de la Volta d’en Torre 

comoranti, de tribus florenis de quibus habuit jus cessum sibi per 

magistrum Berengarium Banyeres, cirurgicum Ilerde. 

Testes, Nicholaus Oliverii, hostalerius de la Volta d’en Torre et 

Michael Corcat. 

 

Document 21 

1396, maig, 6. Torroella de Montgrí. 

 

Joan el Caçador es dirigeix al veguer i batlle de la ciutat de 

Barcelona, ordenant que siguin foragitades de l’antic Call de Barcelona, 

totes les dones públiques, ja que segons la llei no podien estar dins del 

recinte emmurallat de les ciutats i viles. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria 2025, f. 35r. 

 

PUB: VINYOLES I VIDAL, Teresa-Maria: Les barcelonines a les darreries de 

l’Edat Mitjana (1370-1410). Barcelona: Fundació Vives Casajoana. 1976, p. 177. 
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Johannes Dei gratia et cetera. 

Dilecto et fidelibus nostris vicario, subvicario ac baiulo 

Barchinone et dicti vicarii et baiuli lacatenentibus, salutem et 

dilecionem. 

Nescitis quod sicut aqua fetens et putrida vicinas et partes 

sinceras ad se trahit, sic vilium et venalium mulierum noxia vicinitas 

solet honestarum mulierum sana corpora, nunc in fama modo in 

moribus et sepe, quod peius est, ex actibus vilissimis denigrare, rixose 

contenciones et malorum fomites suscitari et aliaque denique mala 

indicere quibus concordes et viventes homines interdum ad discordiam 

et mortis interitum deducuntur. An ignoratis, quod sic mulieres 

inpudice sicque viles et maliffere debeant a bonarum vicinatu et 

consorcio excusatis, quas prediximus seprati et locari per consequens 

extra municipia munimenta, ipsa quidem sancciente auctoritate legali? 

An iam excidit a memoria sensus vestri, quod nuper, antequam 

potuissetis officiorum vobis comissorum possessionem consequi et 

habere, promisistis et jurastis, inter alia Consuetudines Cathaloniae 

Generales observare, inter quas est quedam constitucio generalis 

quam tum illustrissimus princeps et dominus, domins Petrus, pater 

noster, felicis memorie rex Aragonum, prenoscentes huiusmodi damna 

et scandala ex comunicatione mulierum talium suscitari, pro eorum 

resecacione perpetua consulte et liberaliter edidit sub hac forma; 

“Mulieres viles de corpore sive publice diffamate, in vico alicuius 

civitatis, ville, vel loci in quo morentur honeste persone et morari 

fuerint consuete, morari non debeant ullomodo, imo possint ac debeant 

inde eyci etiam de propriis domibus earumdem”. 

Cur ergo, et uqa fronte vos pariter aut vestrum aliquis ad quos 

signanter horum spectat execucio quasi in parte maxima civitatis 

Barchinone et signanter infra metas dudum Calli Maioris judaici civitatis 

eiusdem, conniventibus occulis sustinentis, quod ilic multe ex dictatum 

villium mulierum in antris domorum quarundam morentur et habitent 

et alis vendant numose ac palam et publice sui corpora cuicunque, nec 
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easdem repellere vel ab ipsis seu domibus exire coegistis licet pro 

saniori et maiori parti vicinatus ubi morantur fueritis sepe, sepius et 

iteratis et multiplicatis vicibus requisti, prout hec sunt12 nobis notoria 

atque certa, utique ex nullo alio ut extimamus firmiter nisi propter 

quedam non decencia certe vobis et minis competencia officiis vestris 

que hic, licet erudiamur. Qua propter inducti, tam ex nostra dignitate 

regali cuius finis et edifficacio est justiciam facere, fovere in pace 

generaliter singulos er ea resecare pro viribus que subjectis nobis 

populis possint inducere tedium seu ruinam, quam ex frequenti et 

supplicacione clamosa maioris partis habitantium infra metas dudum 

Calli superius enarrati sibi perencium de justicia in his recitatis desuper 

provideri, vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus de certa 

sciencia et expresse sub obtentu nostre gracie et mercedis, ac pena 

ducentorum florenorum auri, de bonis illius vestrum qui contrafecerit 

vel in hiis deses aut remissus fuerit absque soe venie habendorum et 

applicandorum erario nostro, quatenus tociens quociens pro parte13 

vicinatuum dicti olim Calli seu maioris aut sanioris partis alicuius 

eorundem fueritis requisti, metas, compita atque vicos supra olim 

nominati Calli crecinare et perambulare curetis et easdem siciles suo 

corpore mulieres ab eorum antris sive habitacionibus protinus nulla 

interiecta mora nullaque admissa prece, precio aut persoa ut dicte 

constitucionis habet series, repellatis et caveatis sub vobis ne nil 

contradiccionis aut repugnancie nil execucionis tardulente nilque 

subsecuritu, quod absit, incomodi sinistra aut turbulenta relacione 

nostris auribus perferatur. 

 

Quoniam id certe feceremus un capud vestrum protinus non 

spectato officiorum vestrorum exitu etiam ad postulacionem minoris ex 

dictis supplicantibus, et alia ex nostra indignacione justissima qui 

observari cupimus istud retorqueri. 

                                                           
12 sunt interliniat. 
13 Segueix alicuius ratllat. 
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Datum in villa Turrecille de Montegrino, sub sigillo nostro minori, 

VI die madii, anno a Nativiate Domini, millessimo CCC nonagesimo 

sexto. 

Vidit Sperandeus. 

Petrus Maragall ex provisione facta per regentem cencellarial. 

Probata.14 

 

 

Document 22 

1397, juny, 19. Barcelona. 

 

Comanda feta entre Joan Mugull sobre el bordell del carrer de 

Viladalls a favor de Pere Coll i Margarida. La duració de la comanda 

serà d’un any. El document inclou les diferents condicions per al 

funcionament del bordell i del cobrament de les rendes que han 

d’acomplir els dits Pere Coll i Margarida. 

 

A: AHCB, Arxiu Notarial, IX.3 (Carpeta Bordells). S. f. 

 

Die Martis XVIIII die mensis junii anno a Nativitate Domini Mº 

CCCº XCº VIIº. 

 

En nom de Déu. Capítols fets, convenguts e empreses entre en 

Juhan Mujoli, ciutadà de Barcelona e en15 Pere Coll16 de la dita ciutat17 

Margarida muller sua18 de la altre part en la forma següent o que·s 

segueix: 

 

                                                           
14 Al marge esquerre: Niquil, quod maior aut sanior horum pars erant curiales. 
15 Pere Coll interliniat.  
16 Segueix Jacme de Berga ratllat i ciutadà de la dita ciutat interliniat i ratllat. 
17 Segueix de la dita ciutat ratllat. 
18 Margarida muller sua interliniat. 
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Primerament que aquell Johan romana e liura en guarda al19 

dits20 Pere Coll i Margarida21 tot aquell hostal ab cambres d’aquell e 

encara lo alberch o cases que són en lo ort daquell Johan, los quals 

hostals e alberchs ho cases de l’ort daquell Johan ha e posseex en la 

ciutat de Barcelona en lo carrer appellat de Villadays, la qual comanda 

e liurament fa lo dit Johan per regir e governar aquell per un any 

continuu, lo qual comens a córrer lo primer die22 de agost23 primer 

vinent lo qual fa ab les conditions següents: 

 

Primerament que aquell24 Pere e Margarida per tot lo dit any haie 

e degue cobre bé e deligentment quascuna sepmana los drets o rendes 

que les fembres que en los hostals e cases de l’ort posaran, ho jauran, 

hauran e per an trengudes pagar. 

 

Item que aquelles rendes que reebudes haurà, ho les penyores 

si per aquelles ne resebrà, haie e degue liurar quascuna setmana en lo 

die del dissabte al, dit Johan Mujoli ho aquí ell volrà. 

 

Item que daquelles rendes lo dit25 Pere e Margarida26 no pusquen 

ne deguen fiar a alcuna fembra ho a hom per ella més avant de renda 

de una setmana ans haien e deguen haver quascuna, diners ho 

penyora de quascuna. E si no ha e la fembra sen27 irà, ho fugirà, ho no 

volrà pagar que lo dit28 Pere e Margalida29 haie a pagar tot çò que la 

fembra deurà més avant de bona renda del seu propi, donchs de 

licencia del dit Johan no haurà fiat a les dites fembres. 

                                                           
19 Segueix s ratllat. 
20 Segueix Jacme ratllat. 
21 Segueix de Berga ratllat. 
22 Segueix de abril ratllat. 
23 de agost interliniat 
24 Segueix Jacme ratllat. 
25 Segueix Jacme ratllat. 
26 Pere e Margarida interliniat. 
27 Segueix va ratllat. 
28 Segueix Jacme ratllat. 
29 Pere e Margarida interliniat. 
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[Item qu]e aquell30 Pere Coll e Margarida31 sien tenguts he 

degues gordar en quant en f. 1v.| ells ha curosament e be los dits hostal 

e cases de l’ort e les robes que en aquelles poran axí que per colpa 

seua res no si perdrà ne consumi, ans ho garden com mills pusquen. E 

si res si perdrà ne si consumera ho si furtarà per colpa sua que ho 

haien e deguen pagar e esmenar del seu propi. 

 

Item que per çò com per vigor de les ordinacions fetes per lo 

senyor Rey ho per honrats conseyers de Barcelona, los hostalers del 

bordells poden encorrer en algunes penes. Per çò és convengut que lo 

dit32 Pere e Margalida33 tengan e degan servar totes e sengles 

ordinations en qualsevol manera fetes axí que si per ventura en alcuna 

manera los hostallers encorren en algunes penes ho crim que a tots 

aquelles penes se haie a parar e pagar aquells34 e que sobre a que 

aquestes coses degen gordar de tot dan lo dit Juhan e sos béns. 

 

Item si rere lo dit Johan que ell pusque totstemps que·s vulla 

tenir en lo dit hostal e cases del ort dues esclaves ho missaties seus 

per fer lits, scombrar cambres e en altre manera servir a les fembres 

a que açò aquells35 no pusque en res contrastar. 

 

Item es avengut que los dits36 marit i muller37 en una cambra de 

les pus als del dit hostal I lit lur propi per ops de bon missatie sil 

tendran. Emperò encars que en aquell hostal haie quatre cambres 

buydes e no menys. 

                                                           
30 Segueix Jacme de Berga ratllat. 
31 Pere e Margarida interliniat. 
32 Segueix Jacme de Berga ratllat. 
33 Pere e Margarida interliniat. 
34 Segueix Jacme ratllat. 
35 Segueix Jacme ratllat. 
36 Segueix Jacme ratllat. 
37 Marit i muller interliniat. 
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Item és avengut que tot guany que los dits38 Pere e Margarida39 

faran en aquell hostal on en donar a menyar a les fembres, com en 

vendre vi, com en qualsevol de la manera, sie integrament de aquell 

Jacme40 axí que de41 res d’aquell ne de loguer alcun no haien a 

respondre al dit Johan. 

 
f. 2v.| Item és avengut que dins lo dit any lo dit Johan no pusque 

foragitar aquells42 Pere ne Margarida del dit hostal ans la e çò fassa 

tenir per aquell any sots pena de X lliures barceloneses. Et 

semblantment aquells43 Pere ne Margarida44 no pusquen lexar aquell 

sots semblant pena les quals penes sien gonyades a la part que 

aquelles coses servaria. E volen les dites parts que totes aquestes 

coses servaria. E volen les dites parts que totes aquestes coses sien 

servades en la forma demunt dita. E per açò obliguen la una part a 

laltre tots lurs béns e açò iuren volents aquelles parts que daquestes 

coses sen fetes aytantes cartes com cascuna daquellas parts han volrà. 

 

Testes Johannis Garcie, marinerus civis civitates Murcie. Michael 

Petri et Jacobus [Tolosana] scriptoris Barchinone. 

 

 

  

                                                           
38 Segueix Jacme ratllat. 
39 Pere e Margarida interliniat. 
40 Aquí l’escrivà no ha ratllat el nom de Jacme per a substituir-lo pel de Pere i 
Margarida com sol fer al llarg del document. 
41 Segueix diners ratllat 
42 Segueix Jacme ratllat. 
43 Segueix Jacme ratllat. 
44 Pere ne Margarida interliniat. 
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Document 23 

1398, maig, 31. Barcelona. 

 

Primer decret d’expulsió dels alcavots de la ciutat de Barcelona, 

segons el privilegi atorgat pel rei Joan el Caçador. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell XXVII, f. 146r. 

 

Die veneris ultima madii anno a Nativitate Domini M CCC XCVIII 

predicto. 

Conformat e assignat Consell de XXX en loch o veguer de la casa 

de la ciutat en lo general Consell foren provehits los honorables 

consellers e la major part dels prohomens del dit Consell de XXX e fo 

acordat e deliberat que un privilegi per lo senyor rey atorgat a la ciutat 

havent que lo veguer consellers e Consell de XXX de la dita ciutat puxa 

sobre açò privilegi. Sumària informació poguessen raure e foragitar de 

la ciutat tots alcavots e alcavotes, tafurers e vagabunts per los quals 

la ciutat e·l bon estament d’aquella son molt torbats. E que los 

consellers fahessen, sobre açò, totes coses que al les e plaia del dit 

privilegi. Que los bons de la ciutat qui volien viure no fossin per sort de 

sas vil condició com son alcavots, tafurers e vagabunts, dampnisitors 

vexats e injuriats e morts segons dit és.  

 

 

Document 24 

1399, gener, 23. Barcelona. 

 

Document pel qual Joan Mugull i Elionor, prostituta de Barcelona, 

com a marmessors d’Elvira la gallega, dona pública, fan efectiva la 

clàusula per a donar 60 sous als hospitals de la ciutat. 

 

A: AHPB, Jaume Trilla, 53/4, f. 72r. 
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Ego Contsança, uxor Gabrielis Vallmoll, hostalerii civis 

Barchinone concedo et recognosco vobis Johannis Mujoli, hostalerius 

civis Barchinone et Alienori, femine publice, manumissoris Alvire, quod 

femine publice, quod de bonis [...] soluistis inich sexaginta solidos 

monetem barchinonem michi debites tam racionem lexati michi feci 

quod racionem laborem et hospitalarios. 

 

Document 25 

1399, gener, 23. Barcelona. 

 

Rebut signat per Eulàlia, òrfena de Marc Guardiola, del terme de 

Sant Martí Sarroca, a favor dels marmessors d’Elvira la gallega, dona 

pública, veïna de Barcelona, per la quantitat de 55 sous barcelonesos, 

que per amor de Déu, li han donat en ajuda de l’aixovar. Els 

marmessors són Joan Mugull i Elionor de Lisboa, dona pública de la 

ciutat de Barcelona. 

 

A: AHPB, Jaume Trilla, 53/4, f. 77v. 

 

Die jovis XXVII die, dicti mensis ffebrerii, anno predicto. 

 [...] 

Ego Eulalia, filia Marchi Gordiola, quondam, de termino castri 

Sancti Martini de Fox siti in Penitencium, confietor et recognosco vobis 

Johanis Mujoli, civi dicte civitate, et Alienere de Lisbona habitatrici dicte 

civitatis, f. 78r.| manumissoribus et exequtoribus testamenti seu ultima 

voluntatis Alvire la Gallega, quondam, habitatrice Barchinone, 

femineque publice, quod de bonis dicte manumissorie erogasti michi, 

amore Dei, in auxilium maritandi, quinquaginta quinque solidos 

Barchinone. Et ideo renuncio et cetera. Facio et cetera. 
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Testes Guillelmus Gordiola, algutzerius maris, et Johannes de 

Rochafort ac Franciscus Padrissa, basterius cives Barchinone. 

 

Document 26 

1399, març, 22. Barcelona. 

 

Els marmessors del cens de la prostituta Elvira la gallega, Joan 

Mujoli i Elionor de Lisboa, dona pública, reben 22 sous barcelonesos 

per la seva tasca. 

 

A: AHPB, Jaume Trilla, 53/4, f. 87v. 

 

Die sabbati XXII die dicti mensis. 

 

Ego Johannes de Toledo, habitator Barchinone concedo et 

recognosco vobis Johanni Mujoli et Elionori de Lisboni, femina publica, 

manumissori censi Alvire la gallega quod pro bono provisio quod ego 

dicti deffinicioni solutio in XXII solidos barchinonensis censum. 

 

Testes: Petro Belda et Petro Pertusa, sartor Barchinone. 

Document 27 

1400, abril, 29. Barcelona. 

 

Assegurança a favor de Caterina de Sevilla, dona pública, que va 

a Sardenya amb un vaixell de Pere Alamany. Aquest es compromet a 

no molestar-la ni de dia ni de nit, sots pena de vint-i-cinc llires. 

 

A: AHPB, Bernat Sans, 87/1, f. 16v.  

 

Die jovis XXIX die mensis aprilis anno a Nativitate Domini Mº 

CCCC [...] 
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Petrus Alamani, cive Barchinone, acordati pro envido ad insula 

Sardini assecura vos Caterina de Savilia, feminam publicam, nunc 

residente in civitate Barchinona ita quod non facias nec tractabo ut et 

ut tractari per facio per una vel inter portium persona de die vel nocte 

aliquos malus injuriam et offensam juro si sace et promito notificarum. 

Et item promitto tenere sub pena XXV llibras f. 17r.| [...] curie et obli 

bona et jures. Et pro hiis facio et per sancto homagium et possevener 

Guillelmi Guardiola, algutzerii maris barchinonensis, nover quem Regis 

recipientis et pa quod sa conterferendis sum predictor et large, et remo 

et hic igitur et fiat justiciam. 

 

Testes venerabilis Marchus de Muntbuy, donicellus. Marchus 

Joverii, mercatur castri Calleri, insula Sardinie, et Bernardus Fornyer, 

notariis civis Barchinone. 

 

Document 28 

1407, setembre, 19. Barcelona. 

 

Albarans de la construcció del monestir de Santa Maria Egipcíaca 

de la ciutat de Barcelona. 

 

A: AHCB, Consellers, Eclesiàstics i Inquisició, 1C.XVIII-3/7, f. 1r. 

 

Mossèn Planes que·s fessan lo albarà que los honorables 

consellers manaren de la pèrdua que jo he feta en los florins pendre’ls 

en gros, en una pesade e puys pegant-los per manut sagons que lenave 

los jornals  dels mestres e manobres per cada setmane que·ls he 

apagar e de traginers e moltes e d’altres coses que havia acomprar per 

manut munta la pèrdua que he feta de XVIIII de setembre del any 

1407, fins al jorn de Sent Andreu del any 1408 – XX ll. XIII s. IIII d., 

e aço per rahó un menave moltes obres. 
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XX ll. XIII s. IIII d. 

 

Çò que·s sagueix són les despeses que los honorables consellers 

e los honrats obrers, çò és lonrat en Johan Boschà e Johan Bussot lany 

qye heren obrers me feren pagar en lobra de Madona Santa Maria 

Aiepciacha en lo carrer d’en Canyet Planes, mossèn que·s se stats altre 

albarà als senyors de racionals. 

Item paguen an Pasqual Torrent, tranquador de pedra per XX 

pedres somadals, qui costen a II s. la somada de compra XXXX s., 

serviran al portal de Madona Santa Maria Agepcíacha. Item més li 

pague per una pedra carratal en que deboxaren Maria Santa Maria 

Agepciacha, qui està sobre lo portal, costa de prima compra XXX III s. 

III ll. XIII s. 

 

Item costaren de port per XX somades de les pedres a de XII 

diners per somade XX s., çò és que·n donen X s. an Anthoni Bosch, 

traginer, e altres X s. an Anthoni Viader traginer. 

 

I ll. 

 

Item pague an Pere des Forns carrater, qui aportà la pedra en 

que ha deboxade Madona Santa Maria Aiepsiacha VIII s. de port. 

 

VIII s.  

 

Item après pague an Bernat Maior fferrer, per unes rexes que li 

he fetes fer qui pesen XXXIIII lliures però lo ferrer hera de la ciutat que 

jo·l tenia a la Boqueria, són embotides, han hagut per sos treball XVI 

s. e staran sobre lo portal de Madona Santa Maria Aiepciacha. Item uns 

lo pagué per altres rexes que li he fetes adobar qui pesen XXI lliures e 

mige, han hagut per sos  treballs VI s. car lo ferrer hera ja de la ciutat 

e les fetes metre en la paret prop lo portal de Madona Santa Maria 
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Aiepciacha. Item més li he pagats per unes rexes que li he comprades 

que pesen LXXV lliures e mige costen a de XII diners la lliura muntada 

III lliures XV sous VI diners. Item mes li he pagats per altres rexes que 

li he comprades que pesan LXXXIII lliures costen a de XII diners lliure 

muntada IIII lliures III sous stats dues rexes  he fetes metre en la 

paret dins la casa de Madona Santa Maria Aiepciacha, la un stà les 

dones e açò per tal que elles puxen veure nostro seyor per les rexes 

com duran missa en l’altar qui és en la entrada. Item més li pague per 

VIII golfos qui costen a de I sou i VIII diners cascum XII sous. Item 

més per IIII golfos45 

Document 29 

1410. Barcelona. 

 

Súplica dirigida als Consellers referent al monestir de Santa Maria 

Egipcíaca per a que els enviïn metges per visitar a les dones boges i 

prostitutes que havien enmalaltit al monestir. 

 

A: AHCB, Consellers, Eclesiàstics i Inquisició, 1C.XVIII-3/7, f. 2r. 

 

Senyors molt honorables. Segons sap la vostra saviesa, tres anys 

ha passats que és estade comprade en Barchinona e ne partida obrada 

una casa appellada Santa Maria Egipciacha per recullir ffembres 

públiques peccadores e altres fembres orrades qui no hagen marit per 

fer penitència de la qual són ja exides sis fembres ab marit e depresent 

habiten en aquella deu ffembres les quals cosian molt pobres, han a 

viure d’almoynas e passan  freta espacialment com són malaltes. Per 

so los administradors de la dita casa supplica a la vostra reverència e 

pietat que per amor de Jesucrist e per conservació del bon estament 

de la dita ciutat bullats prestament provehir que·lls metges, fisichs e 

serergians salariats  per lespital de Santa Creu gratis pro Deo hagem 

                                                           
45 El document acaba aquí. 
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a visitar e metjar les ffembres malaltes habitants e habitadores en la 

dita casa e que·ll por e espacier del dit hospital hagen a dar e 

administrar a les dites ffembres malaltes tots madecinas e altres cosas 

necessaries a les dites malaltes. E açò no serà interesser ni càrrech del 

dit hospital, car com alguna de les dites ffembres malaltes fos portada 

al dit hospital no le’n gitarien ans sa proveirien tro que fos guorida. 

 

Document 30 

1414, març, 26. Barcelona. 

 

Ordre del govern municipal de la ciutat de Barcelona per evitar 

que les esclaves sotmeses a talla s’hagin de prostituir per poder pagar 

la seva llibertat. 

 

 A: AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, XXIX, f. 1r. 

 

Dilluns a XXVI de març del any M CCCC XIIII. Los honorables 

consellers en Johan Sasavasses, en Pere de Sentcliment e en Galceran 

Dusay, consellers lo dit anys de la dita ciutat [...], ab los honorables 

en Ffrancesch Bruguers e en Luis de Gualbes, absents d’aquest [...] 

pervengut novellament a llur hoyda segons digueren que diverses 

persones de la dita ciuta qui donen lurs esclaves a talla per metre a 

doner loch  que les dites esclaves fessen quest de lurs cossos 

deshonest e de mal exempli per tal que nuls pusquen pagar lur talla 

volents los dits consellers tant com en ells sie expellat de la dita lo dit 

fet abhominable e sutze e consellaren al honrat Gilabert dez Vall, sots 

batle de la dita ciutat que prenga e mira en lo carrer del castell del 

vaguer qualsevol esclaves que atrob d’amagant en los dit quest o si 

fan demanda des que fessen quest de lurs cossos segons dit és. E 

aquelles de la dita presó no hagia sinó que les primescha del dit quest 

segons justícia dictada. 
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Document 31 

1415, novembre, 28. Barcelona. 

 

Súplica de Matheu Talladell i la seva muller ja que havien estat 

expulsats de la ciutat de Barcelona acustats d’alcavoteria. 

 

A: AHCB, Consellers, Miscel·lània 1C-V-13/1, f. 4r. 

 

1415 Memorial de unos condenados por alcahuetes.46 

A vosaltres molt honorables e de gran saviesa Consellers e 

Consell general dela ciutat de Barcelona humilment suplicant exposen 

en Matheu Talladell e na companya muller sua dients que per vosaltres 

dits honorables consellers e es eser determenat que los dits marit e 

muller sien exellats dela dita ciutat a X anys per çò com sedui que per 

informació es estat trobat ells ésser alcavots e la dita informatio sia 

esada donada per malivols e envegesos dels dits marit e muller e cessa 

ésser ver ells han comés lo dit crim e en açò veres grans savisses son 

estades de rebudes com si sabessets ans fos dat emenent la veritat del 

dit fet la dita condepnació no fora en la forma que es estada provehida, 

per çò los dits marit e muller humilment  supliquen que placia a vostra 

gran saviesa, de informar e saber la veritat del dit fet e sabuda aquella 

e la qualitat deles desposants contra los dits suplicants e los ell de 

aquells vos placia la dita sentència revocar e resunir los dits marit e 

muller en lo primer e per tant axí en la forma com en la habitació de la 

dita ciutat. E en açò47 senyors molts honorables honorables, forets 

justícia la qua los dits suplicadors vos resposta e gratia. 

 Proper són e procés XXVII die novembris anno 

MºCCCCºXVº 

 

                                                           
46 Escrit per una mà del segle XIX. 
47 Segueix una paraula ratllada. 
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Document 32 

1424, juliol, 3 / 1424, agost, 5. Molins de Rei. 

 

Procés informatiu sobre la conducta d’Eulàlia, esposa de 

Berenguer Llopart, habitant de Molins de Rei, amant de Guillem Mata, 

oficial de la casa de la reina Maria de Castella. 

 

A: ACA, Cancelleria, Processos en quart, 1424. 

 

 Die lune tercia mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo 

quadrigentesimo vicesimo quarto. 

 

Domina Francischa, uxor Berengarii Oliverii, fornerii ville 

Molendinorum Regalium de Luppricato, testes jurata in interrogatorio 

dicere veritatem quam ipsa sciat super predictus curie denunciatis et 

preventis: E dix açò saber, çò és, que en temps que la senyora reyna 

era en la vila de Molins de Reig la dita Eulàlia, qui ara és muller d’en 

Berenguer Leupart, caygué stant ab el Guillem Matha, qui stava en 

casa de madona Olivera; e per la cayguda que feu trancàs lo cap, de 

què jagué molt en lo llit. E lo f. 1v.| dit Guillem Matha pregà ella testes 

que stigués ab ell e de fet ella testes hi stiguí qualques ·V· meses. E 

jahent la dita Eulàlia en lo dit lit, lo dit Guillem Matha, ella testes 

present48, pres la bossa de la dita Eulàlia49 e obri-la davant ella testes, 

e trobà dins aquella50 draps ligats ab molts nus, en què havia algunes 

coses guaix a manera de pega e moltes altres coses51 que ne ella testes 

ne lo dit Guillem no coneixen que eren. E aximateix hi trobaren 

caramida, la qual lo dit Guillem conagué tantost, e lo dit Guillem dix a 

                                                           
48 Ella testes present interlineat. 
49 Segueix e aquí ratllat. 
50 e obrí-la davant ella testes, e trobà dins aquella interlineat. 
51 coses interlineat. 
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ella testes verament açò: “Són matzines e jo són matzinat per aquesta 

bagassa”, dient-ho de la dita Eulàlia; e de fet lo dit Guillem ho mes tot 

en mans d’ella testes, e punys52, quant ella testes ho hac bé guardat  
f. 2r.| torna-ho donar al dit Guillem Matha. E despunys lo dit Guillem 

Matha no volgué menjar ab la dita Eulàlia en una taula, ans de fet li 

dehia tots jorns que la dita Eulàlia lo havia matzinat. E aprés com lo 

dit Guillem no volgués que la dita Eulàlia li aturàs en casa, la dita Eulàlia 

se’n anà a Barchinona ab ella testes ensemps, com la dita Eulàlia per 

quina rahó portava ne tenia la dita caramida; la qual lo dix que ella la 

apportava perçò com la muller d’en Arnau Matha de la Tova li havia dit 

que una dona la53 havia conjurada, e que tota dona qui hagués mal ab 

son marit que tocàs la camisa de son marit ab aquella caramida54, que 

tota mala voluntat li passaria f. 2v.| e que no li poria fer mal nagun, ans 

li volria tant de bé que no poria pus. 

 

Interrogada si quant las dites coses foren dites li havia altra 

persona present, e dix que no, sinó lo dit Guillem Matha quant trobaren 

les dites coses, e que quant la dita Eulàlia li dix les altres coses55 no·y 

havia nagun sinó elles56 amdoses; però dix que57 tot hom de la vila de 

Molin(s) de Reig comunament sab que lo dit Guillem Matha li ho cridava 

públicament, en plaça e fora plaça, davant tot hom, e present e absent 

la dita Eulàlia58. E dix que la dita Eulàlia és mala fembra, e que’s baralla 

ab totom de no res, e desonra e vile59 totes les dones que no’s deuria 

sofferir. Fuit sibi lectum et pereveravit. 

 

                                                           
52 Segueix ell ratllat. 
53 Segueix una paraula ratllada. 
54 ab aquella caramida interlineat. 
55 coses interlineat. 
56 Segueix ab ratllat. 
57 dix que interlineat. 
58 e present e absent la dita Eulàlia interlineat. 
59 e vile interlineat. 
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Die veneris vicesima octava mensis julii anno predicto jurarunt 
et deposuerunt testes sequentes prout sequitur: 

 

Domina Johanna, uxor Laurentii Ballaro, ville Molendinorum 

Regalium de Luppricato, testes jurata in interrogatorio dicere veritatem 

quam sciat super predictis curie denunciatis et preventis. Et primo 

interrogata si ella testes coneix en Guillem Matha e na f. 3r.| Eulàlia qui 

stava privadament en casa sua e ara és muller d’en Berenguer Leupart, 

e dix que hoc. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

Matha digués ne cridàs a la dita Eulàlia que la dita Eulàlia li hagués res 

furtat, e dix que hoc, que lo dit Guillem Matha ho cridava públicament, 

axí en la plaça com per tots los carrers de la dita vila, que la dita Eulàlia 

era una gran bagassa e que li havia furtada paylla e ordi e altres coses 

que venia a altres persones. 

 

Interrogata si la dita dona60 ne vené a nagú que ella testes sàpia, 

e dix que hoc, a la muller d’en Camprodó, carnicer, e que li venia vi 

grech a quarters, e aximateix ne vené al hostal d’en Johan Janer, on 

ella testes stava, e palla e vin grech, e a ella testes moltes vegades 

aprés que ha marit pres. 

 

f. 3v.| Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

Matha cridés ne digués que la dita Eulàlia hagués metzinat lo dit 

Guillem Matha ne que li hagués trobades matzines, e dix que ella testes 

ha hoÿt dir al dit Guillem Matha61 moltes vagades que dehia que la dita 

Eulàlia li havia donades metzines, e que lo dit Guillem les havia 

                                                           
60 dona interlineat. 
61 A continuació li ratllat. 
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trobades en una bossa embolicades en ·I· drap, e uqe·y havia caramida 

e moltes coses per matzines,62 e açò dehia públicament devant tothom; 

e aximateix ho dix a63 ella testes quant64 stava en casa del dit Guillem 

Matha; que de fet la dita65 Eulàlia lo havia metzinat e que·l havia 

desfet, furtant-li blats e paylla e66 vin grech e robes e altres coses, qui 

valien mes de CC florins. 

 

f. 4r.| Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir67 que lo dit 

Guillem Matha tingués per amiga68 la dita Eulàlia, e dix que ella testes 

sap bé que lo dit Guillem tenia la dita Eulàlia en casa sua, e que 

menjava e jahia en casa del dit Guillem Matha, e que la havia levada a 

·I· hom, lo qual a ella testes ara no li recorda com ha nom, e que er 

fama que la tenia per amiga. 

 

Interrogata si ella testes sap que lo dit Guillem hage tornada la 

dita Eulàlia en casa sua, e dix que ella testes sap bé que la dita Eulàlia 

sta e habit ara69 en casa del dit Guillem Matha, e que·y jau70 algunes 

vegades, però dix que no sap ella testes71 que jagués ab lo dit Guillem. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia 

hage mal solàs al dit Berenguer Leupart, marit seu, e dix que hoc, que 

moltes vagades ha hoÿt ella testes que la dita Eulàlia lo manassava f. 

4v.| per lo dit Guillem, e que li ha fort mal solàs que lo marit se’n 

                                                           
62 matzines interlineat sobre una paraula ratllada. 
63 a interlineat sobre quant ratllat.  
64 quant interlineat sobre anan, ratllat. 
65 A continuació una paraula ratllada. 
66 A continuació altres coses ratllat. 
67 ne ha hoÿt dir interlineat. 
68 A continuació una paraula ratllada. 
69 ara interlineat. 
70 A continuació, ratllat, ap. 
71 ella testes interlineat. 
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desesperà, e veis d’altra part que72 la dita Eulàlia73 renegà les steles 

dient que mal viatge faça qui·l li ha donat, que no ha sinó mal ab son 

marit, que no li·n pot fer, e que si ella lo podia jaquir que·n faria de 

bon grat. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha oÿt dir74 que la dita Eulàlia 

sia mala fembra, e dix que hoc, que ella testes veu75 que ab totes 

quantes dones ha en la vila s’és berellada, e que ha fort mala lengua, 

e que ja altra vagada lees han treta per sa mala lengua; e dix (...)76 

ella testes que ella testes hoý dir al dit Guillem Matha que la dita Eulàlia 

era stada alcaueta de una dona muller de ·I· scrivà de Barchinona, e 

que aquesta rahó la volien stobar; e li hoý dir aximateix que la dita 

Eulàlia havia fet matar ·I· home en Barchinona, al carrer de les 

Prehicadoresses, e molts altres mals que havia fets que no·s porien 

comptar. Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

f. 5r.| Berengarius Terroç, textor pannorum lini ville Molendinorum 

Regalium de Luppricato, testes juravit, et interrogato dicere veritatem 

quam sciat super predictis curie denunciatis et preventis. E 

primerament interrogato si ell testes coneix en Guillem Matha de la 

dita vila, e dix que ell testes lo coneix bé.77 

 

Interrogato si ell testes sap ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

tingués per amiga la dita Eulàlia, e dix que ell testes ha vist que lo dit 

Guillem la ha tenguda per amiga gran temps en casa sua, e que78 ·I· 

                                                           
72 e veis d’altra part que interlineat. 
73 A continuació una paraula ratllada. 
74 ne ha oÿt dir interlineat. 
75 que ella testes veu interlineat. 
76 Paraula il·legible. 
77 A continuació e sap ratllat. 
78 A continuació la havia lavada ratllat. 



ROGER BENITO JULIÀ 

 

383 
 

jove79 scrivent de Barcelona la havia açí amanada e jaqui-la, e aprés 

lo dit Matha la mes en sa casa, e que aquí la ha tenguda gran temps. 

E aprés ha vist que lo dit Guillem la ha treta de casa perçò com la dita 

Eulàlia segons lo dit Guillem dehia li havia furtat moltes coses de casa 

sua, e que ha hoÿt dir públicament al f. 5v.| dit Guillem que la dita Eulàlia 

lo havia metzinat, e que li trobà metzines, e que lo dit Guillem dehia 

públicament que la dita Eulàlia era gran metzinera e fetillera, e que de 

fet la80 havia treta de casa sua per aquesta rahó. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia sia 

baralladora ne hage mala lengua, e dix que per no res se baralla e vil 

té totom, axí hòmens com dones, e que perçò com ha privedesa ab lo 

dit Matha ne manassa a tothom; e que és de tan mala lengua que quaix 

ab totes quantes dones sia ha s’és berellada, e que ja altra vagada hic 

és estadada foragitada per maliffetes e per81 mala lengua, e queych 

fou axil·lada. 

 

Interrogato sie ell testes sab ne ha hoÿt dir82 que la dita Eulàlia 

hage mal solàs al dit Berenguer Leupart, marit seu, e dix f. 6r.| que no·y 

sap res, sinó que ha hoÿt dir que l’altre dia la baté per83 la sua84 mala 

lengua; e que ha hoÿt dir a la plaça aquí que·s sia que85 no podien 

viure, e que lo dit Leupart86 no li ho podia fer. 

 

Fuit sibi lectum et perseveravit et quoniam tenere secretum. 

                                                           
79 A continuació de Barchinona ratllat. 
80 A continuació hoi ratllat. 
81 maliffetes e per interlineat. 
82 dir interlineat. 
83 A continuació e ratllat. 
84 sua interlineat. 
85 A continuació li ratllat. 
86 lo dit Leupart interlineat. 
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Domina Constancia, uxor Jacobi Pestellerii, hostalerii87 ville 

Molendinorum Regalium de Luppricato, testis jurata et interrogata 

dicere veritatem quam sciat super predictis curie denunciatis. E 

primerament interrogata88 si ell(a) testes coneix en Guillem Matha e 

na Eulàlia, muller d’en Berenguer Leupart, e dix que hoc. 

 

Interrogata si sap ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem Matha hage 

tenguda per amiga la dita Eulàlia, e dix que hoc bé XVIII anys le ha 

tenguda per amiga, e axí ho ha vist ella testes. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir per f. 6v.| què lo dit 

Guillem Matha tresque la dita Eulàlia de casa sua, e dix que llea testes 

ha hoÿt dir al dit Guillem Matha que la dita Eulàlia quant fou cayguda 

per la scala del dit Guillem Matha, lo dit Guillem Matha entrà en la 

cambra on jahia la dita Eulàlia,89 e trobà en una capsa o bossa cordes 

lligades ab molts nuus, e que·y trobà caramida e moltes altres coses 

que designaven metzines e fietelleries; e aprés la apel·lava bagassa e 

alcauota e làdria,90 dient que li havia furtada civada e paylla e moles 

altres coses. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir aquí n’a venudes de 

les dites coses, e dix que a moltes persones ne ha venudes, e que a 

ella testes ne ha venudes moltes vegades. 

 

                                                           
87 A continuació dicte ratllat. 
88 A continuació dues paraules ratllades. 
89 on jahia la dita Eulàlia interlineat. 
90 A continuació que ratllat. 
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Interrogata si ella testes sab ne haa hoÿt dir que la dita Eulàlia 

sia vil de la sua lengua, e dix que hoc, que ab tothom de la dita vila se 

baraylla per no res f. 7r.| sinó per malícia qui és en ella, que fort ha 

malvada lengua. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia 

hage mal solàs a son marit, e dix que hoc, e que·l desondrà dient-li 

“bacallar, traÿdor e porch, que no tens prou a res”, e entre les altres 

coses li diu que no li ho pot fer. 

 

Interrogata si ella testes sab que manàs per lo dit Guillem Matha, 

e dix que hoc, que parlant ab qui·s vuylla tantost manassa que en 

Matha los farà venir devant la reyna. 

 

Dix ancara interrogada que la dita Eulàlia feu matar segons ha 

hoÿt dir91 ·I· seu amich, e que lavors92 se’n vench açí a Molins de Reig 

ab aquell qui·l havia mort. 

 

Interrogata a qui·u ha hoÿt dir, e dix que quant la dita Eulàlia 

vench açí ab lo dit om qui·l havia mort (h)o hoý f. 7v.| dir comunament. 

E aprés ·I· dia ella testes anà a Barchinona ab la dita Eulàlia, e quant 

fou al carrer d’en Juglar la muller d’en Barçeló e tothom del93 vehinat94 

dehia que95 la dita Eulàlia havia fet matar ·I· hom, e que era mala 

fembra; e dehien a ella testes96 com podia anar ella testes ab ladita 

Eulàlia, com fos mala fembra e desonesta. E dix ancara ella testes 

                                                           
91 A continuació que havia fet mathar ratllat. 
92 lavors interlineat. 
93 del interlineat. 
94 A continuació del que ratllat. 
95 dehia que interlineat. 
96 testes interlineat. 
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interrogada que la dita Eulàlia és stada foragitada d’aquesta vila97 per 

mala fembra ab sentència, dues vegades, e que la devien scobar, que 

en prima hic pujà per aquesta rahó, e àls dix que no·y sab. 

 

Fuit98 sibi lectum et perseveravit. 

 

Die lune tricesimo mensis julii anno predicto deposuerunt testes 
sequentes prout sequitur: 

 

Beranrdus de Puigdat, sartor ville f. 8r.| Molendinorum Regalium 

de Luppricato, testes juratus, et interrogato dicere veritatem quam 

sciat super predictis curie denunciatis et preventis. Et primo interrogato 

si (ell) testes sab ne ha hoÿt dir que en Guillem Matha hage tenguda 

per amiga na Eulàlia, muller d’en Berenguer Leupart de la dita vila 

abans que fos muller del dit Berenguer, e dix que ell testes ho ha hoÿt 

dir comunament que la ha tenguda per amiga. 

 

Interrogato a quibus audivit dici predicta, e dix que a tothom 

comunament de la dita vla, e axí n’és fama pública. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir per què99 la ha gitada 

de casa, e dix qie perçò com lo dit Guillem li posava f. 8v.| que li havia 

trobades matzines, e aximateix perçò com lo dit Guillem li posava e 

dehia que li havia robats molts béns, e que valien ço que li havia 

furtat100 més de ·CC· florins. 

 

                                                           
97 Fuit sibi lectum et perseveravit interlineat i ratllat. 
98 A continuació incerta ratllat. 
99 A continuació q ratllat. 
100 A continuació béns que valien ratllat. 
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Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir quines metzines eren, 

e dix que lo dit Guillem Matha dehia públicament101 que·y havia 

caramida e altres coses ligades en draps ab nuus anants a manera de 

sinyalls. 

 

Interrogato si102 ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita dona103 

venés palla e altres f. 9r.| coses del dit Guillem Matha, e dix que104 abans 

que prengués marit105 venia paylla e blats e altres coses a diversas 

persones, e açò vee ell testes diverses vegades. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que106 la dita dona 

aprés que ha pres lo dit Berenguer Leupart que sia tornada en casa del 

dit107 Guillem Matha, e dix que hoc. 

 

Interrogato si la dita dona108 stave109 entre en casa del dit 

Guillem Matha, que lo dit Guillem hi sia, e dix que hoc, e que no·y és 

son marit, e que·y stà de nit e de dia, axí pròpriament com se solia 

quant hi stava. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir f. 9v.| que la dita Eulàlia 

hage mal solàs a son marit, e dix que ha fort mal solàs, que si no·l 

batia no li poria haver pijor solàs, e que·l vitupera dient-li porch e que 

                                                           
101 A continuació que·s ratllat. 
102 A continuació aprés ratllat. 
103 A continuació venia ratllat. 
104 A continaució venia ratllat. 
105 A continuació e ratllat. 
106 A continuació una paraula ratllada. 
107 A continuació Berenguer ratllat. 
108 A continuació dues paraules ratllades. 
109 Ratllat, enmig de sta- i -ve. 
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li manassa, segons lo dit Berengue ha dit a ell testes, que si la bat que 

lla lo farà axí batre, que no·u retraurà. 

 

Interrogato si ell testes ha intenció que ho diga, per lo dit Matha 

o per qui, e dix que·s pensa que per lo dit Guillem e per sos amichs de 

la dita dona. 

 

Interrogato si ell sab ne ha hoÿt dir que la dita dona110 sia mala 

de lengua ne que·s berayll ab nagun, e dix qie ha mala lengua e que·s 

baraylla ab tota persona qui hage res apartir ab ella, e f. 10r.| de no res 

se baraylla, e manassa a tot per en Matha, que ho dirà a la senyora 

reyna, e aquells qui fan faena en les possessions del dit Matha no·n 

poden haver dies sinó ab baraylla e ab desondries. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que111 la dita dona 

hage fet matar ·I· hom en Barchinona, e dix que a tothom de la112 dita 

vila comunament ho ha hoÿt dir que ella lo havia fet matar, e àls dix 

que no·y sab. 

 

Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

Jacobus Pestellerii, hostalerius ville Molendinorum Regalium de 

Luppricato, testes juratus, et interrogato dicere veritatem quam sciat 

super f. 10v.| preditis curie denunciatis et preventis. E primerament 

interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que el Guillem Matha, de la 

                                                           
110 A continuació sia ratllat. 
111 A continuació ·I· hom ratllat. 
112 A continuació del ratllat. 
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dita vila, tingués en temps passat113 per amiga na Eulàlia, muller ara 

d’en Berenguer Leupart, de la dita vila, e dix que hoc. 

 

Interrogato quant temps a sos vijares la tench per amiga, e dix 

que no li recorda, mas que la ha tenguda fins que mestre Vicens114 fou 

vengut en115 aquesta vila, e açò li ha dit lo dit Guillem. 

 

Interrogato, si ell testes sab ne ha hoÿt dir per què lo dit Guillem 

gità fora casa sua la dita Eulàlia, e dix que ell testes ha hoÿt dir al dit 

Guillem que ell havia trobades algunes coses embolicades en draps les 

quals la dita Eulàlia tenia en casa sua, e que eren metzines e que·y 

havia cabeys e caramida, e que·s pensava que la dita Eulàlia ho hagués 

fet per lo dit Guillem, e que per aquesta rahó la trasgué de casa sua; 

e açò li dix en casa d’ell f. 11r.| testes en temps que ell testes tenia los 

sclaus de la senyora reyna, e en altra manera moltes vegades. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita dona venés 

paylla ne civada del dit Guillem, e dix que hoc e que a ell testes ne 

vené moltes vagades, e a moltes altres persones. 

 

Interrogato si ell testes sab que lo dit Guillem se hage tornada la 

dita Eulàlia en casa sua, e dix que hoc, e que·y entre de nit e de dia, e 

que ell testes hi ha parlat que ell amdoses hi eren, ço és, lo dit Guillem 

e Eulàlia, e açò de nits e de dia. 

 

                                                           
113 passat interlineat. 
114 A continuació tengués ratllat. 
115 A continuació la ratllat. 



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

390 
 

Interrogato si ell testes sab que la dona se captenga mal de son 

marit, e dix que ell testes, sab bé que la dita dona fa gran desoler a 

son marit, com entre en casa del dit Guillem,116 e ella li diu que en 

Matha no li fa mal117 ne li fa males obres, e dix118 ell testes que la dita 

dona s’és clamada a ell testes que son marit no li·u pot fer. 

 

f. 11v.| Interrogato si ell testes sab ne119 ha hoÿt que la dita Eulàlia 

sia mala fembra ne de mala fama e que sia berelladora, e dix que ell 

testes sab bé que és dona de malvada lengua e que·s baraylla quaix 

ab tot hom,120 e que vilte e hòmnes e dones, e que manassa que ella 

ho farà dir a la senyora reyna; e tot jorn se conté ab tothom de la 

vila;121 e dix que quant en Matha la trasgué de casa sua122 se’n anà (a) 

star (en) Sent Feliu, e hac aquí malvades paraules ab molts, e més 

diaris entre tres o quatre persones de Sent Feliu que vengueren en açò 

de coltellejar-se bé ab lagots e fàlcies d’ella e si·s fa açí. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir123 que ella hage fet 

matar hom en Barchinona, e dix que ell testes ha hoÿt dir a moltes e 

diverses persones que ella o per ella havia fet matar ·I· home en 

Barchinona, prop lo Carme de Barchinona, e àls dix que no·n sab.  

 

Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

                                                           
116 Guillem interlineat. 
117 mal interlineat. 
118 A continuació ha ratllat. 
119 A continuació ha ratllat. 
120 hom interlineat. 
121 vila interlineat. 
122 sua interlineat. 
123 dir interlineat. 
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f. 12r.| Bartholomeus de Comadalbi, magister domorum dicte ville 

Molendinorum Regalium de Luppricato, testes juratus et interrogatus 

dicere veritatem quam sciat super predictis curie denunciatis et 

preventis. 

 

E124 primerament interrogat si ell testes en temps passat viu que 

en Guillem Matha, de la dita vila, tingués per amiga na Eulàlia, muller 

ara d’en Berenguer Leupart, e dix que hoc, ell testes la li viu tenir gran 

temps en casa sua, e que tothom de la dita vila dehia que la tenia per 

amiga. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir per quina rahó la 

tresgué de casa sua, e dix que èrçò com li venia moltes coses, ço és, 

blat e palles e altres coses de què no podia haver compte. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem li 

hagués trobades metzines, e dix que hoÿt ho ha dir a moltes persones 
f. 12v.| que lo dit Guillem Matha les hi havia trobades, mas que no sap 

que oer aquella rahó le’n trasgués. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que aprés que ha pres 

marit la dita dona sia entrada en casa d’en Guillem Matha, e dix que 

hoc, que tot dia le·y veu entrar ell testes de nit e de dia, e axí con lo 

dit Guillem hi és com no·y és. 

 

Interrogato si ell testes sab que la dita dona hage mal solàs ab 

dit Berenguer Leupart, e dix que ell testes passant devant la porta del 

                                                           
124 A continuació dix ratllat. 
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dit Leupar hoÿa la dita dona reptava son marit, dient que axí menjava 

com si fos porch, e que no tenia prou a res. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita dona sia 

mala persona e legotera e berelladora e de mala fama, e dix que la dita 

Eulàlia és mala persona e malvada fembra, e que·s baralla ab totes 

persones ab qui hage a contribuhir f. 13r.| e que ell testes se neravella 

com la vila no·y ha provehit, e açò per tal com per la sua malícia és 

perillosa cosa que no se’n hic seguescha gran dan a la vila; e com ha 

mal dir e mal fet manassa que en Guillem Matha los farà anar davant 

la senyora reyna. 

 

Interrogato si ell testes ha vist en temps passat que la dita Eulàlia 

venés paylla ne civada del dit Guillem Matha, e que·n prengiés tosdies, 

e dix que hoc, ell testes ha vist que·n venia e que·n ha haüda contesa 

ab en Padrosa e ab d’altres. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que ella hage fet matar 

nagun hom en Barchinona, e dix que no ho sab, e àls dix que no·y sab. 

 

Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

f. 13v.| Domina Margarita, uxor Berengarii Padrosa, ville 

Molendinorum Regalium de Luppricato, testis jurata in interrogatorio 

dicere veritatem quam sciat super predictis curie denunciatis et 

preventis. E primerament interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir 

que en Guillem Matha tengués per amiga na Eulàlia, ara muller d’en 

Berenguer Leupart, de la dita vila, e dix que ella testes sap bé que la 
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dita dona Eulàlia ha stat en casa del dit Guillem Matha més de XVI 

anys; e que ha hoÿt dir a la dita dona Eulàlia que aprés que lo dit 

Guillem Matha s’era confessat no havia jagut ab ella, e açò ha dit la 

dita Eulàlia a ella testes moltes e diverses vagades, e sens naguna 

vergonya. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir per què lo dit Guillem 

la125 gità de casa, e dix que no·s sab de cert per quina rahó. 

 

Interrogata si ella testes ha hoÿt dir que lo dit f. 14r.| Guillem 

hagués trobades metzines que la dita Eulàlia li hagués fetes, e dix que 

ella testes ha hoÿt dir al dit Guillem, qui·s berellava ab la dita Eulàlia, 

aytals paraules, o “bagassa, alcauota e metzinera, que tu m’has 

metzinat e m’has posada caramida, que de València e de Çaragossa 

me fahies venir quant tu volie, e que m’as robat e furtat quant 

havia”,126 e que ell li·n faerà comprar e que la pessaguirà que no le·ych 

lexarà aturar. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

Matha se hage tornada la dita Eulàlia en casa sua, e dix que hoc; de 

fet le·y ha tornada, e ella de nit e de dia hi entre, stant-hi lo dit Guillem 

Matha e en sa absència, e ella li fa tots sos fets. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que la dita dona hage 

mal solàs a son marit e dix que la dita Eulàlia f. 14v.| ha mal solaç a son 

marit, en tant que no·l leixa viure e li diu127 en la cara que si no fos lo 

                                                           
125 la interlineat. 
126 e que m’as robat e furtat quant havia interlineat. 
127 A continuació que ratllat. 
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confessor que ja·l haguera lexat, e que de fet lo jaquira e·l desonre fort 

legement, que no·s deuria dir, e diu devant tothom que no li ho128 pot 

fer. 

 

Interrogata si la dita Eulàlia129 és dona desonrívol ne que·s berall 

ab nagú ne si és de mala fam, e dix que si Déu li ajut, que la dita Eulàlia 

es te·n mala conversació com altra mala fembra sia, e que creu que no 

haia persona en Molin de Reig ab qui no·s sia berellada; e ella testes 

se maravella com semblant fembra hic és sostenguda, car és tan 

malvada que no deuria ésser sostenguda, e ara a més que més per ço 

com és tornada en casa del dit Matha; e dix f. 15r.| ancara que, quant 

ha vil tengut o s’és berellada ab alguna persona, manassa que ho dirà 

a·n Guillem Matha e que lo dit Matha (h)o dirà al senyor rey o a la 

senyora reyna. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que quant lo dit Matha 

la tenia per amiga la dita Eulàlia venés civada ne palla, e dix que hoc, 

en gros130 e en manut, e entre les altres persones131 ne vené a·n 

Ffrançoy Bisbe,132 e a ella testes e a tothom qui·n volgués. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir133 que per la dita 

dona fos mort ·I· hom en Barchinona, e dix que ella testes hoý dir 

quant la dita Eulàlia vench açí en aquesta vila que ·I· hom ne havie 

                                                           
128 A continuació pos ratllat. 
129 Eulàlia interlineat. 
130 A continuació en ratllat. 
131 persones interlineat. 
132 Bisbe interlineat. 
133 dir interlineat. 
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mort per ella; e dix que le·ych amanà ·I· barber.134 E als dix que no·y 

sab. 

 

Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

f. 15v.| Die jovis tercia mensis augusti anno a Nativitate Domini 

millesimo quadrigentesimo vicesimo quarto jurarunt et deposuerunt 

testes sequentis prout sequitur. 

 

Berengarius Mageri, sindicus ville Molendinorum Regalium de 

Luppricato, testis juratus et interrogatus, dicere veritatem quam sciat 

super predictis dicte curie denunciatis et preventis. Et primo, 

interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que en Guillem Matha en 

temps passat tingués per amiga na Eulàlia, ara muller d’en Berenguer 

Leupart, e dix que ell testes sab bé que la dita Eulàlia stech gran temps 

en casa del dit Guillem Matha, e dix ancara que despunys que ell testes 

stà en Molí de f. 16r.| Reg le·y ha vista star, e que en Guillem Matha dix 

a ell testes stants endós en ·I· camp d’en Matha; e tornant a parlar a 

ell testes rahonant-se que lo dit Guillem Matha no havia jagut ab la 

dita Eulàlia despunys que·n hagué una creatura; e hoÿa dir 

comunament a tothom de la vila que lo dit Guillem tenia per amiga la 

dita Eulàlia. Dix aximateix que ·I· dia, lo qual ara a ell testes no 

recorda, que la dita Eulàlia135 dix a ell testes que ella se’n era 

emprenyada del dit Matha, e que se’n era affollada. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir per què havia gitada136 

lo dit Guillem la dita Eulàlia de casa sua, e dix que ell testes ha hoÿ(t) 

                                                           
134 A continuació e als dix que no·y sab interlineat. 
135 A continuació li ratllat. 
136 A continuació de casa ratllat. 
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dir al dit Guillem Matha, qui ho dehia públicament, que la dita Eulàlia 

era gran bagassa e gran matzinera e fetillera, e que li havia f. 16v.| 

trobada una137 capsa, e que havia una ymage de cera qui tenia ·I· 

aguylla en dret del cor ficada, e moltes altres coses qui designaven 

ésser metzines; e dix aximateix que lo dit Guillem dehia que la dita 

Eulàlia era gran làdria, que li havia venuda paylla e civada e fruytes e 

altres coses del dit Guillem, e açò dehia lo dit Guillem axí en la plaça 

com en altres lochs de la vila. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia sia 

mala fembra de sa lengua ne que·s138 berall ab hòmens ne dones, e 

dix que ell testes sab bé que és mala fembra e de amala lengua e de 

mala fama, e que·s beralla ab totes persones ab qui hage de res a 

partir ab ella, e diu més desonries que jamés no dix fembra; e creu f. 

17r.| ell testes que no hage hom ne dona en la vila ab qui no·s sia 

berellada; e diu a les dones que totes són bagasses e139 malvades 

fembres. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir qie lo dit Guillem hage 

tornada la dita Eulàlia en casa sua, e dix que ell veu que la dita Eulàlia 

entre e ix en la casa del dit Guillem axí com se solia primerament, e li 

ven civada e fruytes e altres, e que·n ha venuda civada a ell testes. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿ(t) dir la dita Eulàlia com 

se capté de son marit, e dix que mal, que no·l lexa viura, desonrant-lo 

                                                           
137 A continuació cap ratllat. 
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que no·u diria hom a ·I· porch; e140 ha dit a ell testes que son marit no 

tenia prou a res ne a jaure ab ella ne a res. 

 

f. 17v.| Interrogato su ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita 

Eulàlia en temps passat degués ésser scobada en aquesta vila, e dix 

que stà en veritat, que lo senyor de la vila de Molí de Reig li feu 

manament a la dita Eulàlia per moltes malvestat que fahia141 als 

hòmens e dones de la dita vila, que ella no·ych gosàs entrar, e açò142 

sota pena de scobar; e ella, no tement lo dit manament, de fet fou 

presa e mesa en grossa cadena, e de fet hic vench en prima per scobar-

la, axí que madona d’en Relat143 a gran pregàries de algunes persones 

li perdonà lo scobament mas que no·ych tornàs, e pagà ·IIII· florins 

com prima; e ell testes dix que·y treballà molt a favor de la dita Eulàlia, 

e que·n donà ·X· florins a la dita madona d’en Relat, e àls dix que no·y 

sab. 

 

Die sabbati quinta mensis augusti anno a Nativitate Domini 

MCCCC XX quarto juraverunt et deposuenrunt testes infrascripti prout 

sequitur. 

 

Domna Benvenguda, que fuit Petri Bellaro, quondam, ville 

Molendinorum Regalium de Luppricato, testis jurata, et interrogata 

dicere veritatem quam sciat super predictis curie denunciatis et 

preventis. E primerament, interrogada si ella testes sap ne ha hoÿt dir 

que na Eulàlia, muller ara d’en Berenguer Leupart, en temps passat si 

astada amiga d’en Guillem Matha, e dix que hoc. 

                                                           
140 A continuació diu que ratllat. 
141 A continuació en ratllat. 
142 açò interlinieat sobre ella ratllat. 
143 Potser fa referencia al Batlle de Barcelona Berenguer de Relat (1405). Veure la 
llista a LALINDE ABADÍA, Jesús: op. cit. 
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Interrogata quomodo scit, et dixit que perçò com ella testes144 

le·y vee star en casa del dit145 Matha. 

 

Interrogata quant temps la ha tenguda per amiga f. 18v.| lo dit 

Guillem Matha la dita Eulàlia, e dix que ella testes ha hoÿt dir a la dita 

Eulàlia que ella havia servit lo dit XVI o XVII anys; e dix axí mateix que 

li ho ha hoÿt dir moltes vagades, axí com se baralla ab son marit. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir per què lo dit Guillem 

Matha gità de casa sua la dita eulàlia, e dix que ella testes no sab per 

què ne isqué. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

Matha trobàs matzinas a la dita Eulàlia, e dix que ella testes ha hoÿt 

que lo dit Guillem dehia a la dita Eulàlia “bagassa metzinera, que ab 

caramida me f. 19r.| tiraves quant volies”. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia 

stant ab lo dit Guillem venés civada ne146 palla a nagun, e dix que hoc, 

a tot hom qui·n volgués comprar. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia147 

sia mala fembra e de mala conversació ne que sia berelladora, e dix 

que ella testes jamés no viu pus malvada fembra que la dita Eulàlia; 

                                                           
144 A continuació sab bé qu ratllat. 
145 dit interlineat. 
146 A continuació peralla ratllat. 
147 A continuació ella ratllat. 
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és clar ab totes quants persones ha en aquesta vila s’és berellada, e 

de no res, e que ella testes la té per mala fembra que jamés no vee 

ella testes pus mala fembra, e que no la deuria hom sostenir en naguna 

vila, perçò com met a perill hòmens e dones ab sa malícia. 

 

f. 19v.| Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt que la dita dona 

hage mal solàs a son marit, e dix que despunys que és tornada en casa 

del dit Matha li ha fort mal solàs, e tot dia lo desondre fortment que 

no·u diria hom a ·I· porch ço que148 la dita Eulàlia li diu; e tots jorns li 

manassa que tantost com hage cuyllida la fruyta d’en Matha lo jaquirà 

e se’n irà; e dix aximateix ella testes que quant se baraylla ab nagun, 

la dita Eulàlia diu que ho dirà a·n Matha, e que lo dita Matha los farà 

anar devant lo senyor rey o davant la senyora reyna. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia149 

sia stada presa per la sua malícia e f. 20r.| que la volguessen estobar, e 

dix que en temps d’en Relat la volgueren stobar per maliffetes que 

havia fets, e de fet hic pujà en prima150 lo morro de vaques per scobar-

la.  

 

Interrogata si ella testes ha hoÿt dir151 a nagun que malayt sia 

qui leych sosté, e dix que tots jorns ho ha hoÿt dir. 

 

Interrogata si per la gran malícia que ha la dita Eulàlia ella testes 

consellaria que hic fos gitada, e dix que ella no li vol donar juý, mas 

                                                           
148 A continuació ella ratllat. 
149 A continuació ee ratllat. 
150 A continuació per ratllat. 
151 A continuació que ratllat. 
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dix que ella testes moltes vegades ha dit que mala vida faça qui152 

leych havia tornada, car no devien ésser sostengudes males persones 

ab les bones. 

 

Interrogata si ella testes sab ne (ha) hoÿt dir que la dita Eulàlia 

stiga ab lo dit Guillem Matha, e dix que ella testes sap que f. 20v.| cert, 

que gran temps ha que lo dit Guillem se ha tornada en casa la dita 

Eulàlia, e ella testes e tots153 los hòmens e dones de la vila de Molin de 

Reig que la dita Eulàlia entre e hix en casa del dit Matha de nit e de dia 

e·s dina e sopa ab lo dit Guillem e lo marit menge com a dolent en sa 

casa e tot sol; e que se’n ve gran vespre, e moltes vagades ha vist e 

hoÿt ella testes qui stà davant lo dit Berenguer Leupart154 que axí com 

la dita Eulàlia ve a casa del marit repte lo dit marit e·s baraylla ab ell 

for(t)ment, desonrant-lo aí com si era ·I· porch; de què ella testes se 

meravella com lo marit ho pot sostenir, que per la sua fe dix que si ella 

testes fos f. 21r.| home per res no·n poguera sostenir. 

 

Interrogata si ella testes sab ne ha hoÿ(t) dir que per la dita 

Eulàlia morís ·I· home en Barchinona, e dix que quant la dita Eulàlia 

vench en aquesta vila ella testes hoý dir comunament a tothom de la 

dita vila que per la dita Eulàlia havien mort ·I· hom en Barchinona, e 

que per aquella rahó la dita Eulàlia n’era fugida. 

 

Interrogata si ella testes jamés ha hoÿt dir a la dita Eulàlia que 

son marit no li·u pot fer, e dix que tots jorns ho diu a tot hom e a tota 

dona, rahonant-se que lo li ho pot fer. 
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Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

f. 21v.| Berengarius Oliverii, fornerius ville Molendinorum Regalium 

de Luppricato, testes juratus e interrogatus dixere veritatem quam 

sciat super predictis curie denunciatis et preventis. Et primus 

interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que en Guillem Matha, de la 

dita vila, tengués per amiga na Eulàlia, que ara és muller d’en 

Berenguer Leupart, e dix açò saber, ço és, que ell testes ha vist que la 

dita Eulàlia ha stat gran temps en casa del dit Guillem Matha e ha hoÿt 

dir comunament de la dita vila que la dita Eulàlia era amiga del dit 

Guillem Matha. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir per què la gità de casa, 

e dix que no·s sap per què la·y gità. 

 

f. 22r.|Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

trobàs matzinas a la dita Eulàlia, e dix que ell testes ho ha hoÿt dir a 

la muller d’ell testes, qui lavors stava en casa del dit Guillem Matha, 

perçò com la dita Eulàlia era cayguda155 per una scala del dit Guillem 

Matha, e que·s havia trancat lo cap, e jaent la dita Eulàlia lo dit Guillem 

trobà en una bossa metzines, e que·y havia caramides; e quant la dita 

Eulàlia sabé que lo dit Guillem (h)o havia trobat, la dita Eulàlia dix a la 

muller d’ell testes que mal dia li era vengut; e aximateix dix ell testes 

que lo dit Guillem Matha li ho cirdava de la sua finestra, dient “bagassa 

matzinera, que tu m’as matzinat e ab caramides me tiraves”. 
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Interrogato si ell testes sab ne (ha) hoÿt dir que lo dit Guillem 

Matha digués a la dita Eulàlia lo hagués robat, e dix que hoc, moltes 

vagades, e que li ho cridava de la finestra dient-li,156 o “bagassa, làdria 

e matzinera, que tu m’as robat civada e paylla e altres cosas, mas jo 

te’n faré penadir”. 

 

Interrogato si ell testes sap ne (ha) hoÿt dir que la dita Eulàlia 

sia mala fembra e de mala fama ne que sia beralladora, e dix que la 

dita dona és mala fembra f. 22v.| e de mala fama e berelladora, en tant157 

ell testes creu que noych hage persona naguna ab qui no·s sia berellada 

viltment tothom, e dix ell testes que malahita fos la persona qui neych 

havia tornada. 

 

Interrogato ell testes si sab ne ha hoÿt dir que hage mal solàs la 

dita Eulàlia a son marit, e dix que hoc, que·l crida “pegès merdors”, e 

que “més val en Matha en lo158 cul que no fa son marit en la bocha”; e 

dix que ha hoÿt dir ell testes que la dita Eulàlia diu que son marit no 

li·u pot fer. 

 

Interrogato a quibus audivit dici predicta, e dix que a moltes 

dones dins lo forn, les quals ara a ell testes no recorden. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia sia 

tornada en casa del dit Gullem Matha e que·y stiga, e dix que ell testes 

veu qye la dita Eulàlia stà en casa del dit Guillem Matha e que·y entre 
f. 23r.| a matinades e vesprades sens que no·y és son marit. 
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Interrogato su ell testes sab ne ha hoÿt dir que ·I· hom morís per 

la dita Eulàlia en la ciutat de Barchinona, e dix que ho ha hoÿt dir a 

moltes dones qui·n dehien en lo forn, e que la dita Eulàlia era fugida 

de Barchinona per la dita mort; e dix aximateix que ha hoÿt dir que la 

dita Eulàlia anant a Barchinona trobà son marit primer, e que tantost 

ho aniria a dir a·n Guillem Matha que·y anàs, que son marit la se’n 

manava, e de fet en Guillem Matha ab Barthomeu Folch, de Sent Ffeliu, 

hi anaren, e que la tolgueren a son marit e de fet la tornaren en aquesta 

vila; e aximateix dix ell testes que hoý dir a moltes dones perlant d’en 

Matha e de la dita Eulàlia “veus lo marit e lo amich”, dient-ho del dit 

Matha e d’en Leupart.  

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia fos 

presa per maleficis e159 que en Prima hic pujàs per f. 23v.| stobar-la, e 

dix que stà en veritat, que lo dit Prima pujà açí per stobar la dita Eulàlia, 

qui lavors stava presa per maliffis que havia fets, e de fet dix ell testes 

que en Prima ne hac ·II· florins. 

 

Fuit sibi lectum et perseveravit. 

 

Anthonius Cavalies, sabaterius ville Molendinorum Regalium de 

Luppricato, testis juratus et interrogatus dicere veritatem quam sciat 

super predictis curie denunciatis et preventis. E primerament 

interrogat si ell testes sab ne ha hoÿt dir que en temps passat tingués 

per amiga na Eulàlia, ara muller d’en Leupart, e dix que ell testes no 

sab si la tenia per amiga, però que ell testes vehia que lo dit Matha la 

tenia de nit e de dia en casa sua; e dix160 f. 24r.| ell testes ha hoÿt dir al 
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dit Guillem Matha e ho sagramestajava, que despunys que lo dit 

Guillem fou malalt en lo seu alberch e combregà, que no havia haüt 

affer ab la dita Eulàlia. 

 

Interrogato si ell testes sab ne hoÿt per quina rahó lo dit Guillem 

trasgué la dita Eulàlia de casa sua, e dix que no·s sab, però que ell 

testes ha hoÿt dir que lo dit Guillem dehia que ell havia trobades 

algunes coses que eren a sos vijares metzines. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

digués que la dita Eulàlia li hagués furtat res, e dix que ell testes ha 

vist que la dita Eulàlia venia civada e paylla del dit Guillem Matha, e ell 

testes li·n comprà de la civada. 

 

Interrogato si ell testes sab que la dita Eulàlia mala fembra e de 

mala fama (és), e dix que la dita Eulàlia és mala fembre e que·s f. 24v.| 

beralla per no res, e que ha mala fama en aquesta vila. 

 

Interrogato si161 ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia 

hage mal solàs a son marit, e dix que hoÿt-ho a dir, que li ha mal solàs 

e que ha hoÿt dir que la dita Eulàlia diu que no li ho pot fer. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia stiga 

en casa del dit Matha, e dix que ell testes le·y veu entrar de nit e de 

dia, menys de son marit162 e ab son marit. 
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Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir163 que per la dita dona 

for mort ·I· home en lo carrer de les Predicadoresses, e ell testes vee 

lo dit hom mort, e que de fet tot lo vehinat dehia qie per la dita dona 

era mort, e164 aquell qui·u feu fogí de Barchinona, f. 25r.| e la dita Eulàlia 

ensemps ab aquell qui·l havia mort. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt que per malificis que 

hagués fets la dita Eulàlia fos presa e que en Prima hic pujàs per 

stobar-la, e dix que ell testes vee de fet en Prima en aquesta vila, lo 

qual vench per stobar la dita Eulàlia perçò que havia fet, e de fet ne 

repicaren açí en la vila per tal que·l terme sic ajustàs; e aprés a 

pregàries de ell testes e d’altres en Guillemó Guiu li perdonà, e que·n 

pagà que·s fos, e165 aprés dix ell testes que aquesta vila és del senyor 

rey, hic stada axil·lada per ·I· procés fet per la vila. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir a nagun que “malahit 

sia qui leych ha tornada”, dient-ho de la dita Eulàlia, e dix que tots dies 

ho hoït a moltes persones. 

 

Fuit sibi lectum perseveravit. 

 

f. 25v.| Anthonius Maçot, ville Molendinorum Regalium de 

Luppricato, testis juratus in interrogatorio dicere veritatem quam sciat 

super166predictis curie denunciatis et preventis. E primerament 
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interrogat si ell testes sab ne ha hoÿt dir que167 Guillem Matha, de la 

dita vila, hage tenguda per amiga na Eulàlia, ara muller d’en Berenguer 

Leupart, de la dita vila, e dix que ell testes ha vist que lo dit Guillem 

tenia la dita Eulàlia per amiga e ha hoÿt al dit Guillem rahonant-se ab 

ell que le ha tenguda bé XVII o XVIII anys continuadament en la sua 

casa. 

 

Interrogato168si ell testes sab ne ha hoÿt dir per quina rahó lo dit 

Guillem trasigué la dita Eulàlia de casa del dit Guillem, e dix que ell f. 

26r.| testes ha hoÿt dir diverses vagades al dit Guillem que ell havia 

trobades en una bossa de la dita Eulàlia, ella jahent malalta en lo lit e 

en casa del dit Guillem per tal com se havia trancat lo cap, metzines, 

ço és, caramida, coses pescades negres e nuus drapellets embolicats 

e moltes fretellaries qui designaven ésser metzines, e que lo dit Guillem 

ne havia haüda gran pahor, que la dita Eulàlia no·l hagués metzinat, 

car havia vistes aquelles coses. E de fet per aquesta rahó la havia 

gitada de casa sua; e tot açò que ell testes ha dit Guillem li dix diverses 

vegades rahonant-se ab lo dit Guillem; e aximateix dehia lo dit Guillem 

dehia a ell testes f. 26v.| que per ço havia treta de casa sua la dita Eulàlia, 

com era gran bagassa, que ço fehia d’altre, e que li furtava civada e 

paylla e altres coses, e que li havia furtat qui valia més de ·CC· florins. 

E dix que aximatiex lo dit Guillem dehia públicament ço que ell testes 

ha dit dassús davant totom en la plaça e per los carrers, dient, axí 

present la dita Eulàlia com absent, que era una gran bagassa, alcauota 

e matzinera, e que faera a cremar, car de fet lo havia metzinat e 

embaffarat, que gran temps havia stat que no s’era vist, fins que li 

havia trobades les metzines. 
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Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que en lo temps que 

la dita Eulàlia stava en casa del (dit) Guillem venés f. 27r.| palla ne 

civada, e dix que hoc, e que ell testes li·n comprà algunes vegades. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que lo dit Guillem 

Matha se hage mesa ne tornada la dita Eulàlia en casa sua, e dix que 

ell testes veu e totom de la vila que la dita Eulàlia entre de nit e de dia 

e a matinades e vesprades en la casa del dit Guillem, e que menge e 

beu aquí, e lo dolent de marit se dina e sopa tot sol, e a vegades ne 

axira que serà primer son; de la qual cosa ell testes e totom de la vila 

ne ha mala presumpció e ho tenen per mal fet, que lo dit Guillem, qui 

la havia tenguda tant temps169 per amiga la s’age tornada ara en casa; 

e dix ell testes a sos vijares que és gran peccat, e que·s devia castigar. 

 

f. 27v.| Interrogato si ell testes sab ne (ha) hoÿt dir que la dita 

Eulàlia hage mal solàs a son marit, e dix170 que ell testes ha hoÿt que 

la dita eulàlia desonrava son marit, que si·l haugués comprat no·l 

viltenguera axí com fahia, dient-li “bacallar traÿdor, que axís faré 

vuylles o no”; e tots aquests vituperis la dita Eulàlia li dehia, segons ell 

testes presomeix, en casa del dit Guillem Matha, car la dita Eulàlia li 

dehia, “sab-vos greu con jo·y entre per Déu la casa d’en Matha serà la 

tua171 sepultura”; dix aximateix que tots dies li diu a son marit que per 

la Passió de Déu com ella lo lexaria, que no li tany que ella sia sa 

muller, e que més val en Matha en lo cul que no fa son marit en la 

bocha, e molts altres f. 28r.| scarns que li diu e li fa tots temps, 

manassant per en Matha; e creu ell testes que la dita muller l’age 

embaffarat, que no pot ne gosa res dir ne fer. 

                                                           
169 temps interlineat. 
170 A continuació e que ratllat. 
171 tua interlineat sobre una paraula ratllada. 
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Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita Eulàlia sia 

mala fembra ne que·s barayll ab nagú, e dix que ell testes172 ha vist 

que la dita Eulàlia de vores se baralla ab totes persones, hòmens e 

dones, ab qui173 hage a partir de res, e·s pensa segons dix que no hage 

naguna dona en Molins de Reig ab qui la dita Eulàlia no·s sia barallada; 

e creu ell testes que n’ic ha més de ·XX· dones ab qui ha pena que no 

lus gos res dir, per la sua gran malícia; e desonraria qui·s vuyllats, més 

que més que digués hom res contra en Matha; e tanthost manassa que 

ella ho dirà a·n f. 28v.| Matha, e que en Matha (h)o dirà a la senyora 

reyna, e que la senyora reyna per amor d’en Matha los174 punirà. 

 

Interrogato si ell testes sab ne ha hoÿt dir que la dita dona Eulàlia 

faés matar ·I· seu amich en Barchinona, e dix que ell testes ha hoÿt dir 

que per la dita Eul`laia morí ·I· hom en Barchinona, però no sab ne ha 

hoÿt dir de cert que la dita dona lo faés matar, però que lavors quant 

lo dit home morí que la dita Eulàlia se’n vench175 açí en Molí de Reig ab 

l’ome qui·l mathà; e àls dix que no·y sab. 

Document 33 

1428, març, 26. Barcelona. 

 

Procès informatiu sobre els maltractes donats per Joan Llorenç 

de la casa reial, a Caterina "la monja", hostalera de Barcelona, la seva 

desposada. 

 

A: ACA, Cancelleria, Processos en quart, 1428. 

 

                                                           
172 A continuació veu ratllat. 
173 A continuació una paraula ratllada. 
174 A continuació una paraula ratllada. 
175 vench interlineat. 
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f. 1r.| Contra Johannem [Lor]en[ci] 

 

Inquisitor honorabilis Gabriell Petri decretorum doctor. 

 

In scribania curie gubernacionis. 

Vives. 

 
f. 1v.| Noverint Universi quod, die veneris XXVIª mensis marcii 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XXVIIIIº, hanc inquisitionem recipit 

honorabilem Gabriellem Petri, decretorum doctorem, civem 

Barchinone, ex comissione sibi factum per honorabilem regentem 

gubernacionem 

 

 

f. 2r.| Caterina “la monja”, hostaleria, sponsa Johanis Lorenci,176 

civis Barchinone deponens in suo facto proprio sive juramento177 et ut 

testis in alieno cum juramento dicere veritarem quam sciat in et super 

predictis curie perventis, de quibus, iuterrogatibur.  

 

E dix ésser ver que estant ella, deposant en lo bordell de València 

un (sic) era qualques dos anys ha,  poch més o menys, ell(a) deposant, 

esposà an Johan Lorens, qui era de casa del senyor rey. E aprés és sa 

saguint que ella deposant, se isqué del dit bordell e se’n vench an la 

present ciutat de Barcelona, an la qual sa parat  f. 2v.| hostal. E aprés 

lo dit Lorens, espòs de ella deposant, és vengut en la present ciutat. E 

no volent fer naguna cosa sinó manjar e beura, ha aturat en la dita 

casa ab ella, deposant. E qualques VIII o X jorns, pot haver que ella 

deposant, raptant lo marit o induhint-lo que fes feyna, lo dit Johan 

Lorens manassà a ella deposant que ell li faia un joch que li tocaria a 

                                                           
176 sposa Johannis Lorenci interliniat. 
177 Segueix datum ratllat. 
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la barba. E ella deposant havent pahor, que no li fahés algun dan, anàs 

clamar al vaguer demanant  f. 3r.| que ella volia saguratat del dit Johan 

Lorens, spòs seu. E da fet, lo dit honorable vaguer feu prestar la dita 

saguratat al dit Johan Lorens de no fer mal, ne tractar a ella, dita 

“monge”. E aprés,178 despuys anit lo dit Johan Lorens sercant manera 

que pogués barallar ab ella deposant, e da fet, de hoc en de no, pres 

a ella deposant (sic) per lo coll, volent aquella rebolcar per terra alsant-

li tota la roba sobre lo cap. E eren ella deposant que si no fessen los 

ostes que possven f. 3v.| en la dita casa o ostal, lo dit Johan Lorens, 

haguera morta a ella deposant no contrastant la dita saguretat.179 

 

Interrogada, qui pot saber en les dites coses. E dix que an 

Bartholomeu Miquell e na Johaneta la valenciana e tots los de casa. 

 

Bartholomeus Miquell magister domorum habitator Barchinone 

testes curatus juratus et jurero, dicere veritate quam sciat in et super 

predicitis.  

 

E dix ésser ver que  f. 4r.| la vigília de Santa Maria prop passada, 

ell testimoni hoý gran brogit entre an Johan Lorens e na Caterina “la 

monje” sposada sua, davallà-y e viu que en Jacme Duran e na Elionor 

la perpenyanesa, sa eran mès entre abduy. E hoý dir, ell testimoni, als 

dessús dits, que lo dit  Johan havia presa la dita Caterina e que la batia. 

E més, ell testimoni, hoý com lo dit Johan Lorens jurà per son cap 

d’eytal que ell li daria ·L· assots. E per als no·y sab, ell testimoni. 

 

                                                           
178 Segueix an ratllat. 
179 La frase és inconclosa. 
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f. 4v.| Interrogat qui pot saber en les dites coses. E dix que na 

Johana “xicha”, la valenciana e tots los180 qui eren en casa de la dita 

Caterina “la monja”. 

 

Fuit sibi lectum et cetera. 

 

 

Document 34 

Súplica d’Agnès Gonzalbes, de Sevilla, acusada de ser alcavota 

de la ciutat de Barcelona. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Lletres Comunes Originals, 1B X-6, f. 15r. 

 

Die jovis VIII novembris anno a Nativitate Domini Mº CCCC XXXI. 

 

A les savieses de vosaltres molts honorables senyors de 

consellers e Consell de Cent jurats de la ciutat de Barchinona. 

Humilment exposa Agnés Gonzalbes de Sivilla, que a hoyda sua és 

novellament pervengut que per virtut de certa informació d’algunas 

malas personas, las quals han en gran odi la dita Agnés en tal que per 

fas vil na fas voldrien veure la sua final destrucció per ordinació de 

vosaltres, serie stada publicada per alcavota e axellada de la ciutat per 

spay de X anys, sens sperança. On com la dita Agnés no hoyda scoltada 

e defesa sie stada condenpnada e publicada, la qual és neta del dit 

crim, segons per informació fidedigna. E preses les suas deffensas, 

clarament se’s mostrarà; crehent fermament que si vostres molt 

honorables saviesas e conciencias fassen stadas plenament de la sua 

innocència e defensions justas informadas sens fallir a publicar e en tal 

manera condempnar la dita Agnès no hagen sien prossehit. Em per 

amor de açò la dita Agnès confiant de la sua innocència e bona justícia 

                                                           
180 Segueix dessus ratllat. 
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e de la clemència, misericòrdia e gran justícia de vosaltres dits molt 

honorables senyors181 los quals eren nos hagats altre intenció sinó que 

la justícia sia vista e aquella sie pro vosaltres ab bon zel dictament 

administrada recorrent a vostres honorables saviesas, humilment 

soplica aquella vullats rebre a merçè prenent de les suas deffensas e 

preses aquellas vos placia examinar per que puscats millor veure la 

sua colpa o innocència en que sta prenent aximpli de Déus omnipotent 

qui jatsie lo pessat e sdevenidor li sie tots temps present e manifest; 

e res no li sie amagat. Emperò per donar aximpli  a nosaltres, no vulgue 

condepnar Adam, los sodomiteas, ne los qui edificaren la Torra de 

Babel, fins hac oydas lurs deffensas e entesa la veritat car sie aquella 

sabeis millor que los que condepnar devie e condepnar. Rematent si 

de vostra merçè serà que los X dies assignats a buydar la ciutat lo 

correguen ans vos placia aquells sospedren per que ella stant present 

ni·ls puxe la sua innocència mostrar e donar las suas deffensas com 

negun en l’onor li puxe ésser tan diligent com ella matexa de la quals 

es tot lo interés. E en açò. 

Pro per honorabilis duos consiliarios civium consilio XII procerium 

die luni XII novembris ano domini Mº CCCC XXXI. 

 

Document 35 

1433, abril, 25. Barcelona. 

 

Súplica de la superiora del monestir de Santa Maria Egipcíaca, 

dirigida al Consell de Cent i als consellers, per a que es facin 

reparacions al dit monestir degut a un terratrèmol. 

 

A: AHCB, Consellers, Eclesiàstics i Inquisisció, 1C.XVIII-3/7, f. 3r. 

 

                                                           
181 senyors interliniat. 
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A les grans providències de vosaltres, molt honorables senyors 

de Consellers e prohomens e Consell de cent jurats de la ciutat de 

Barchinona. Humilment exposen la maioral e les altres dones de la casa 

de la Agepciacha de la dita ciutat la qual stà sots protecció he guarda 

vostres, que com elles per gran necessitat més que per voluntat haian 

haudes ametre e convertir en comprovació e reparació de la dita casa, 

la qual era en moltes partides de aquella cara faxada per lo terretremol 

qui poch temps ha ses seguit en la dita ciutat e en altres lochs. 

Senquanta florins d’or d’Aragó los quals o la maior part d’aquells han 

hauts a menlevar d’altres persones benbolentes de la dita casa, e 

aquells sinquanta florins no·ls puxen tornar, axí com volrien, per tal 

com les almoynes e caritats de les gens sessen e eiuides poden bastar, 

a la necessitat lur de les persones. Per çò suppliquen les dites dones a 

vosaltres e al dit conseyl que per reverència de Déu los vullats 

soccorren de alguna quantitat de diners a fi que puxen pegar çò que 

deuen, axí en altre manera elles no han ni haurien que ser, puxen 

supportar lurs necessitats, tro que nostre senyor Déus, los haia rremés 

qualque socors. E açò vos reputaràn les dites dones a singular gràica 

e mercè, seran útils induïdes a pregar nostre senyor Déus, per lo comú 

d’aquesta ciutat que Déus per la sua bonea lo vulla augmentar. 

Prosperar e conservar en pau e concordia. Nostre Senyor Déus vulla 

vosaltres e la dita ciutat tenir en la sua gràcia e preservar de 

inconvenients. 

Die XXV die aprilis anno Mº CCCCº XXXIIIº fuit oblata in consalio 

centum. 

 

Document 36 

1436, setembre, 1. Barcelona. 
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La reina Maria de Castella es dirigeix al sotsbatlle de la ciutat de 

Barcelona per a que s’actui contra els blasfemadors, alcavots, jugadors 

i altres criminals que atempten contra la cosa pública. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, 3129, f. 152r. 

 

Maria et cetera, per la gràcia de Déu Reyna d’Aragó et cetera. Al 

feel nostre lo sotsbatle de Barchinona, salut e gràcia. Desijants extirpar 

de la ciutat de Barchinona e territori d’aquella les males persones per 

que axí com bèsties mòrbides e infectes per lur infecció, no corrompen 

les bones de lurs peccats e demèrits hagen punició condigna. Ara 

maiorment com hi han moltíssims delictes e mals diversos pendre 

massa gran augmentació en gran detriment de la cosa pública. A vos 

donchs de la sagacitat indústia e diligència, del qual a ple confiam 

dehim cometes e manera consultament e de tota sciencia, que de les 

dites persones e assenya la doment de blasfemadors del nom de Déu, 

alcavots públichs, vivints de quest dampnat de males fembres, de 

homes de partit de apartadors e tafurers e qui ab daus falsos se forcen 

buydae les bosses e despullar la roba a molts mesquins e finalment 

agabelladors, e qui de moure bregues e baralles fan offici, per ques 

façen rescatar a alguns o alguna altre reprovada consderació ab 

diligència e gracia cura de consell d’alguns e per part juriste inquirats 

encerguant com miles porets la veritat. E aquells que per la dita 

inquisició trobarets culpables, pendre o apresonar e metre dins carcer, 

fahent nos relació del qua fet havets per que hi puxan fer la iustcia 

que·s pertany. Com nos comenem a vos sobre les coses dessús dites 

plenariament ab aquesta. Dada en Barchinona lo primer die de 

setembre. En l’any de la Nativitat [del] Senyor M CCCC XXX sis. Arnau 

Ortigues. 

 

Document 37 

1437, febrer, 27. Barcelona. 
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Deliberació feta per a la reclusió de les prostitutes dels bordells 

a la casa de les Egipcíaques durant la Setmana Santa. El document 

inclou clàusules referents a l’abadessa, anomenada “maioral”, de la 

dita casa. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B-II-1, ff. 172v.-173r. 

 

Dimecres a XXVI del dit mes de ffebrer, los honorables consellers 

e la maior part dels XVIII prohomens del Consell de I die de cascuna 

setmana aplegats dins la sala gran del Consell de Cent jurats. Per 

reverència a favor del sagrat misteri per lo qual cascuns anys en la 

derrera setmana de la Quaresma, appellada Setmana Santa, çò 

representada en Santa Mare Església, memòria de la sagrada passió 

de Jesucrist. E per çò per lo dit esguard tot abús e continuació de pecar 

fos tolt e ordonaren que cascúns anys los dimecres, dijous e divendres 

sants, de la dita setmana totes les fembres bordalleres faents 

idifferentment quest de lurs cossos escauts en los bordells e hostals de 

aquells sien e estiguen endessepres, cloeses e tenchades dins la casa 

appellada de les Egipcíaques e separades de tota visitació de homens. 

E per çò que la maioral de la dita casa haie de que puxe fer la messió 

necessària a les fembres dessús dites. E los dits honorables consellers 

e prohómens assignaven a la dita maioral una de les porcions que·s 

donen cascún die en lo hospital d’en Pere dez Vilar, la primera que vach 

que per linatge provat legutinament no haie son degunt reebedor. f. 

173r.| E que si present sie entés en veure e regoneix si hi ha alguna 

persona qui la reebe sens legítim títol. E que lo procurador del dit 

hospital la disposició per legada que son set llits deu sous les haie a 

donar a la dita maioral cascún anys lo dilluns de la Setmana Santa. 

 

Document 38 

1440, setembre, 13. Barcelona. 
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Ordre del Consell barceloní per a que els bordells amb dues 

portes en tinguin una de tancada. S’ordena també que les dones 

públiques que treballin al carrer deixin de fer-ho. 

 

 A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions 1B-II-2, f. 117r. 

 

Conçell de XVIII de la mesada tengut dimarts a XIII de setembre 

any M CCCC XL. 

 

Dimarts a XIII de setembre del any M CCCC XL los honorables 

consellers e la maior part dels XVIII elegits per lo consell de la mesada, 

ajustats dins la casa del Conçell de XXX fforen exposades aquí per los 

dits honorables consellers e per mossèn Guillem dez Soler en nom e 

veu de tots tres coses de les quals demanave de consell al Conçell 

dessús dit. 

 

La prima que com en la plaça on s’es mudat lo pes de la palla sie 

estat fet cert porxe e al devant haie gran espay o los braçers e los 

logaders qui·s loguen e convenen e estan en la plaça de Santa Anna 

poran molt especiosament convenir e ajustar-se per logar-s’hi mateys 

e no ocuparan ne faran tanta nosa a les gens com fan en la dita plaça 

de Santa Anna. Per çò ells ho posaven en lo dit Conçell. 

 

La segona cosa que ell havien pensat si los bordells de la ciutat 

los quals obren a dos caps o carrers, çò és lo bordell de Viladays al I 

cap vers la ciutat e l’altre verls lo mur ne sie tenchat la I cap. Per çò 

moltes vegades si seguexen escandols e si la cort hi entrasça, alguns 

malfeytors entre per la I cap ell ixen e fugen per l’altre. E lo bordell de 

la Volta d’en Torra qui ix al I cap vers la Rambla, la qual ara de novell 

si és feta, e l’altre cap a I carrer al dit bordell contingui que per 

semblant rahó que dessús e encare per lo embelliment de la dita 
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Rambla fos tanchat a la I cap. Per çò ells demanaven si serien uberts 

solament al I cap e si ho delliberaven que acordassen a que·l cap se 

tencharien. 

 

La terça cosa en diversos carrers de la ciutat assats honests 

habiten e estiguen moltes fembres qui son estades bordelleres e altres 

molt desonestes qui públicament usen lur quest e als vespres tenen 

lum a les portes segons fan en los bordells e en lur quest no ha 

differència alguna dels dits lochs als dits bordells de que·s seguexen 

grans inconvenients e hómens que hi convenen los quals, cometents 

remors e bregues e la cort en seguint los se recullen per les cases 

vehynes e salten per terrats e per taulades e per una occasió se segueix 

altra. Per çò ells demanaven de consell en quina via hi serie provehidor 

extirpant les de tals carrers. 

 
f. 116v.| E lo dit consell tots concordes en lo primer cap delliberaren 

que los dits se ajustassen es logassen en lo dit loch pus lo pes de la 

palla e devant lo dit porxe aquí fet e que per logar se e convenr aquí 

nos escamassen fora la clausura del dit loch e qui no en saguessen ab 

banchs sots lo ban per los honorables consellers ordonat. 

 

E lo tanchar de la una part dels dits bordells e qual cap casams 

se tancharia. 

 

E gitar les dites fembres àvols de lurs cossors dels carrers on axí 

fan lur quest.  

 

E si les farien metre per los bordells tot lo dit Conçell ho remés 

als dits honorables consellers que hi provehissen ensemps ab los obrers 

de la dita ciutat. 
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Document 39 

1440, octubre, 21. Barcelona. 

 

Els Consellers i Obrers de la ciutat de Barcelona ordenen 

modificacions referents a les obres de les portes dels bordells de 

Viladalls i de la Volta d’en Torre. 

 

A: AHCB, Consellers, Obreria XXVII, s. f.  

B: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions 1B-II-2, f. 118r. 

 

Ordinació feta per los honorables Consellers e obrers de la ciutat 

a ells dessús remesa per lo Consell de la mesada de e sobre tenchar 

les unes entrades e exides dels bordells de la dita ciutat, çò és de 

Viladays e de la Volta d’en Torra, los quals entren e ixen cascuns a 

dues parts. 

 

Divendres a XXI del mes d’octobre, any dessús dit M CCCC XL, 

los honorables mossèn Guillem dez Soler, mossèn Pere de Malla, 

mossèn Bernat Fiveller, mossèn Johan de Gualbes e mossèn Johan 

Marquet, conselers l’any present, de la ciutat de Barchinona, e los 

honorables mossèn Pere Sant Pol e Bernat Ferrer, obrers lo dit any 

present de la dita  ciutat, constituits personalment dins l’alberch de la 

habitació del dit mossèn Guillem dez Soler per lo andent de la persona 

del dit mossèn Guillem dez Soler, ajustats provehir a lor remissió als 

dits honorables Consellers per lo Consell de la mesada, celebrat a XIII 

del mes de setembre proper passat, les quals cascú dels dos bordells 

de la dita ciutat han, çò és Viladays e la Volta d’en Torra. E sobre 

expellir les fembres, les quals són stades bordellers de la ciutat usants 

de lur quest en manera que usarien si estaven als bordells, tenint lur 

siti e seents als lindars de die e en la nit tenintss semblant siti e lum a 

les portes en aquella forma e manera que farien si estaven als bordells. 
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Volents provehir a les dites coses, segons li són estades remeses 

tots concordablement ordenaren que la entrada e la exida del bordell 

de Viladays, qui obre en lo carrer proper lo forn del Vidre dins la ciutat, 

de continent tanchada e que solament lo dit bordell isque vers lo mur 

e aquí haie entrada e exidor. E per çò com en lo passat moltes vegades 

la dita part qui ix proper lo dit carrer del Vidre és estat tanchada e 

uberta se retengueren la dita part a ells e a lurs successors en la 

Consellaria e obraria, que si·ls ere vist faedor de ubrir la que·s poguès 

fer. E sobre lo dit bordell de la Volta de Torra, tots concordats 

ordonaren que los dos portals e entrades del dit bordell obrints vers lo 

mur e la Rambla, aquí feta sien tanchats perpetualment e romanguen 

oberts vers lo carrer en lo qual han ja entrada e exida, e que les dites 

tanques sien prestament per los dits obrers meses en exequció.  

 

Item tots concordes ordonaren que totes e sengles fembres, 

bordalleres o no bordelleres, qui estiguen o facen lur quest en qualsevol 

parts de la ciutat en forma e maners de fembres bordelles, tenint lur 

siti e lum en les portes de les cases on estaan, dins VI dies primer 

vinents haien del tot exir de qualsevol parts e qualsevol carrers de la 

dita ciutat e de les cases e botigues que haien logades. E d’aquí avant, 

passats los dits VI dies elles ne altres semblants no hi gosen estar ne 

habitar faent e continuant lo dit quest, sots ban de XX sous a cascuna 

e per cascunaa vegada que faran lo contrari. E d’altra part perden e 

haien perdut lo loguer que hauran pagat en les cases on steran posan 

que no hi haien conplit lo dit temps, lo qual loguer sie adquisit e 

guanyat al senyor de qui serà la casa o botiga que hauran logades. 

 

Item ordonaren tots concordes que tots e sengles senyors de 

qualsevol cases botigues e qualsevol propietats que hauran logades a 

qualsevol de les dites fembres, axí directament a elles com per mitjà 

de qualsevol altres persones que dins dos dies continus, après que 
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sabran les dites cases, botigues o propietats, ésser fet lo dit quest en 

la dita manera o·ls serà dit o denunciat que·l dit quest se fa en la dita 

forma, haien e sien tengudes de expellir e foragitar del tot axí ab la 

Cort com en altra manera les dites fembres faents lus quest en la dita 

forma bordellencha, sots ban a cascú e per cascuna vegada que no ho 

conpliranr de sexanta sous. 

Document 40 

1440, desembre, 23. Barcelona. 

 

Ordre dels consellers de la ciutat de Barcelona per a que es reobrís 

l’entrada del Carrer del Vidre del bordell de Viladalls. 

 

A: AHCB, Consellers, Obreria 1C-XIV-27, s. f. 

B: AHCB, Consell de Cent, Deliberacions, II-2, f. 126r. 

 

Divendres a XXII del mes de deembre del any M CCCC XL. Los 

honorables mossèn Huc Fiveller, mossèn Johan de Marimon, mossèn 

Miquel dez Plà e mossèn Ffrancesch Carbó, consellers l’any present de 

la ciutat de Barchinona, ensemps ab mossèn Jacme Ros de aquest acte 

absent. E los honorables mossèn Jacme Sa Pila e Ramon dez Plà, obrers 

los dit any present de la dita ciutat. Attanents los honorables immediats 

precessors lurs en la Conselleria e los honorables mossèn Pere Sant Pol 

e en Bernat Ferrer, obrers de la dita ciutat, del mes d’octubre proper 

passat per remissió a ells feta per lo consell de la mesada haver conclos 

e delliberat que la entrada e la exida del bordell de Viladays vers la 

ciutat, e en lo carrer del Vidre, per certes esguardes fos tenchada. 

Segons après se tencha però, per çò com moltes vegades ere estada 

tanchada e uberta, remetren als consellers e als obrers lavors e 

sdevenidors que si·ls apparie fes obrir que ho fessen. E per aquesta 

rahó a instància del vehinat on la dita entrada es stada tenchada e a 

petició de mossèn lo veguer exposant que molts de mals se feyen dins 

lo bordell, per rahó de la tancha dessús dita, als quals la Cort no podia 
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donar recapte a pendre los mals faytors que escapaven per la part 

uberta vers lo mur e per tàpies e per orts que saltaven que lo si podrie 

ocòrrer. E si la dita entrada tenchada ere uberta tentost serien aturats 

per lo veynat de la dita entrada. E semblantment a petició dels hereters 

del dit bordell dients que per rahó de la dita tancha lo dit bordell se 

deseobla que les fembres bordelleres no hi volen aturar, e per esquivar 

hostals qui·s són principiats vers lo Portal de XXX Claus, e fembres 

bordelleres hi comencen de estar e açò es fa desenys que la dita 

entrada es estada tenchada. Per çò atteses totes les dites coses e la 

remissió a ells feta per los dits honorables consellers e obrers proper 

passats, conclogueren e delliberaren que la dita entrada sie uberta e 

torn en lo estament que debans manats los presents, conclusió e 

delliberada ésser continuada per mi, Gabriel Canyelles, notari e escriva 

del Consell. 

 

Document 41 

1441. Barcelona. 

Fragment d’un Testament de consellers en que els consellers sortints 

deixen anotat als consellers entrants que tinguin en compte de 

tancar a les prostitutes que treballen per lliure ja que han de 

treballar al bordell. 

 

 A: AHCB, Consellers, Testaments de Consellers 1C-XVII-3, f. 13r.-13v. (Any 

1441). 

 

Item sien membrants los dits consellers esdevenidors que facen 

servar a la sengla, la ordinació feta per los consellers e prohomens de 

les fembres bordelleres, les quals són per la ciutat escampades, e 

continuen llur quest, fora los dits bordells, ans haien anar totes las dits 

bordells. E que de açò donen special carrech als obrers de la dita ciutat, 

los quals cascuna setmana ne facen cercha per la dita ciutat, segons 
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és stat remés ordonar a misser Bonanant Pere. E no solament les dites 

fembres bordelleres, mas encare altres appelades f. 13v.| secretes o 

cantoneres les quals és sembrada tota la ciutat. E en temps passat fort 

poques ne staven per alsguns racons per que es mester sien 

esquivades quar en ·I· camp on haie sembrada en semps bona lavor e 

mala, la mala offega la bona. 

 

Document 42 

1441, gener, 19. Barcelona. 

 

Ordre dels consellers de la ciutat de Barcelona per a que es reobri 

la porta del Bordell de la Volta d’en Torre que donava a la Rambla de 

la dita ciutat. 

 

 A: AHCB, Consellers, Obreria XXVII, s. f. 

 

Consell de la mesada tengut sobre o bordell de la Volta d’en 

Torra, si serie ubert vers la Rambla, segons demenaven los hereters 

del dit bordell. 

 

Dijous a XVIIIIº del mes de Janer, any M CCCC XLI. Los 

honorables consellers e la major part del Conçell de la mesada, ajustats 

dins la Casa del Consell  de XXX, ffou aquí exposat per los dits 

honorables Consellers e per mossèn Huguet Fiveller, en nom e veu de 

otts que com segons tots sabien los portals de la Volta d’en Torra eren 

stats tenchats, çò és los que eren ubers vers la Rambla, per ordinació 

dels honorables consellers immediats prerecessors, lurs en la 

Consellaria e dels obrers de la dita ciutat del any proper passat, als 

quals honorables Consellers e obrers ere estat remés e comés per 

semblant Conçell de la mesada. E après que·ls dits portals del dit 

bordell obrints vers la dita Rambla foren tenchats de lavos encar, lo 



ROGER BENITO JULIÀ 

 

423 
 

honorable en Johan de Camós e los altres ereters del dit bordell haien 

feta gran instància a ells dits Consellers que·ls dits portals tenchats se 

tornassen obrir que despuys que foren tenchats moltes fembres 

bordellers sen son exides és son mudades en lo bordell de Viladalls e 

de fet axí ho continuen de que·s segirà que·l dit bordell de la Volta d’en 

Torra romandrà despoblat e per conseguent los hereters dessús dits 

perdran lurs rendes en romandran deseratats e allegaven que en 

periudici de lurs contractes los dits portals nos eren puguts tenchar 

com en lo dit bordell fos en lo passar estat establit ab entrades exides 

e altres drets e pertinences sues, los quals contractes ells dits 

Consellers havien fet veure e segonexer per mossèn Francesc Castelló, 

I dels advocats ordinaris de la dita ciutat, lo qual los havie feta relació 

qie stave axí en veritat com los dits hereters adlegaven. E que ere vist 

ésser interesser lur però que la dita ciutat o los Consellers e prohomens 

d’aquella per privilegi podien ordonar e haver feta la dita ordinació de 

fer tenchar los dits portals. Per çò ells dits Consellers ho psaven en lo 

dit Conçell a fi que·n delliberarassen çò que·ls hen paregués ésser 

faedor. 

 

E la maior part del dit Conçell entesa la proposició del dit Conçell 

foren de acors que els dits portals, los quals eren estats tenchats, 

james en alguna manera se obrissen ne los dits portals ne algun altre 

gran ne petit no ffessen ne hi tornassen obrir. Però si interesser hi 

havie dels dits hereters, dessús dits qui faes esmenar, veure e 

segonexer tal interesser e esmenar aquell li esmenar feyt fs remés e 

de fet meeteren als dits honorables Consellers ab consell de tots 

advocats. E ací pres conclusió lo Conçell dessús dit. 
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Document 43 

1441, febrer, 16. Barcelona. 

 

Joan de Camós, senyor del bordell de la Volta d’en Torre, demana 

al Consell de la ciutat de Barcelona poder obrir un portal petit a 

l’esmentat bordell. 

 

A: AHCB, Consellers, Obreria XXVII, s. .f.  

B: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions 1B-II-2, f. 129r. 

 

Conçell de I die de la mesada per rahó si·s obrie I portalet en lo 

bordell de la Volta d’en Torra, o si farien esmena al honorable en Johan 

de Camós, lo qual puje bé a DCCCC lliures. 

 

Dijous a XVI de ffebrer del any M CCCC XLI. Los honorables 

Consellers tots V, e la maior part del Conçell de I jorn de la mesada, 

ajustats dins la casa del Consell de XXX de la dita ciutat, ffou aqui 

exposat per los dits honorables Consellers o per mossèn Huguet 

Fiveller, en nom e veu de tots com segons saben en semblant Conçell 

de tots com segons sabien en semblant Conçell derrerament celebrat 

fou conclós que nos faes algun portal en bordell de la Volta de Torra, 

obris vers la Rambla a qui fets mas o i si hi hagut interesser del honrat 

Johan de Camós, senyor del dit bordell que vist e reconegut tal 

interesser per los honorables consellers e a Consell dels advocats fos 

satisfet per la dita ciutat, cometent ho a ells segons en la delliberació 

del proper passat Conçell, es contengut. E après ells dits f. 119v.| 

Consellers ab consell de mossèn Bonanat Pere, ordinari e de mossèn 

Ramon Grau, advocats, de la dita ciutat, haien fet rebre diligent 

informació de e sobre lo interesser lo qual se esguardave al dit 

honorable Johan de Camós e li·n podien seguir no obrint portal algú 

vers la Rambla dessús dita. E de fet volgueren veure la carta de la 

compra que ell hauria feta del dit bordell e viren que li havie costat 
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XXX sous. E trobaren que en temps que estave ubert lo dit bordell vers 

la dita Rambla se arrendave. 

 

E après qie se’n estat tanchats los dos portals qui eren vers la 

dita Rambla, moltes de les fembres bordelleres se·n són exides es són 

midades en lo bordell de Viladalls e sen li·n muden cascun jorn, axí en 

breu se eser a despoblar; e lo dit en Johan de Camós hi perd çò que li 

haie costat. E fan lo dit bordell bé XXX morabatins de cens, axí que ells 

trovaben que faent ne conpte li ere interés de mes de noucentes lliures. 

Per çò ells dits Consellers ho posaven en lo dit Conçell a fi que fos 

deliberat si farien fer I portalet petit, lo qual obrís vers la dita Rambla 

per lo qual no·s pogués veure alguna de les cases de les fembres, ans 

fos en loch qui tapiavedas la dita vista o si provehiren a presten gran 

esmena. 

 

E hoyda la proposició dessús dita jassit per la maior part fos de 

intenció que en alguna manera no fos consentit que algun portal fos 

ubert en la dita part vers la Rambla ans romangués tanchat, segons 

ara és, però que procassen vies e maneres per los quals se pogués 

supplir tant com fos possible a la indempnitat del dit honorable en 

Johan de Camós. E entre les altres vies les quals si obrien era una que 

en lo passat ere stat mogut que I carrer se faes de nou, lo qual 

comensàs al carrer on és lo ort de mossèn Borra e travessàs lo carrer 

d’en Juglar e per certs orts e ubrís vers la Riera on és ara la Rambla e 

era ja escort tot fixuriat e procehit a extimar les cases e morabatins a 

simma ja feta de les despeses que costaven clausure e parets per 

construir lo carrer dessús dit. E axí que eren que eren que si lo dit 

carrer se feyt que com serie lo dit carrer endret lo bordell que·ls fos 

donada entrada e exida al dit bordell al dit bordell per lo dit carrer e 

que no fos estat de fer altre interesser del dit Johan de Camós. E axó 

que ells foren de acord que fos donat carrech als honorables obrers de 

la dita ciutat que vissen e reconeguessen lo loch per on deu passar lo 
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dit carrer e les porpietats les quals se haurien enderrocar och e les 

estimes ja en lo passat fetes, les quals deuen ésser en la escrivania del 

Consell e que applegat lo Consell ne delliberassen çò que·n fos 

delliberat. E axí pres construcció lo dit Conçell. 

 

Document 44 

1443, març, 9 / 1443, març, 28. Barcelona. 

 

Enquesta sobre la batussa feta a Joana, grega, dona pública del 

bordell del Canyet de Barcelona. N'és inculpat Diego de Salinas, 

mariner. 

 

A: ACA, Cancelleria, Processos en quart, 1443. 

 

f. 1r.|Ffistum  cont[u]or 

 

[Al marge dret] Didarum de Salines marinetur de Cardona del 

lochtinent que ha fet en persona de donna Johana, la gregue, testenta 

que ha feta per bodoli missatge d’algutzir. 

 

Inquisicio 

 

Judex sine comissorius honorabilis Batholomeus Argullos in legibus 
licenciatum. 

 

[Al marge dret] In curie Gubernationis. 

 

f.1v.| [En blanc] 
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f. 2r.| [En blanc] 

 

f. 2v.| [En blanc] 

 

f. 3r.| Die sabbati VIIII me[n]sis de marciis Anno a Nativitate 

Domini [M]º CCCC XXXX Tercio. 

 

Didarus de Sallines marinerius habitator Barchinone deponens 

in facto suo propio sine jure et veritate testes in facto alieno cum 

jurate. 

 

Et primo fou interrogat perquè és pres ell depós e testes. E dix 

mossenyor “jo·us ho dire”. Emperò ab prestació que no·us sia fet 

puidici a mon guiatge com sia acordat d’en coro. E dix mossenyor “jo 

no se perquè son pres”. 

 

Interrogatus qui pres ell depós e testes. E dix que lo d’agutzir de 

mossenyor G[overna]dor. 

 

f. 3v.| Interrogatus a h[on]t lo pres.182 E dix que e[n]tre la creu 

del Portal de Se[n]t Daniel e lo hostal de Canyet. 

 

Interrogatus a ont acustuma deposar. Ell depós, e testes, e dix 

que al hostal de Canyet apellat lo hostal d’en Sala. 

                                                           
182 Segueix int ratllat. 
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Interrogatus si ell depós e testes, té fembra neguna al bordell del 

Canyet. E dix que bé n’hi ha tenguda emperò que ja li ha dat comiat. 

 

Interrogatus quant temps ha que ha dat comiat. E dix que no’s 

sab per sa fe. Emperò que creu que abans de Nadal. 

 

Interrogatus si ell depós e testes coneix dona, dona “grega” 

apellada  f. 4r.| Johana, la qu[a]l està ay lo bordell d[e]l C[a]nyet. E dix 

que ho[nt]. [E] açò pertant com ha parlat moltes e diverses vegades183 

ay lo dit hostal del Canyet ab ella. 

 

Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿt dir que un jove 

appellat Anthoni dormís una nit d’aquesta sempmana, pus prop 

passada, ab la dita Johana. E dix que axí ho ha hoÿt dir184 a la dita 

Johana.  

 

Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿt dir que aquella 

nit lo dit Anthoni batés  la dita Johana ab un bastó e que se’n portàs 

una cota185 de home de la cambra de la186 dita Johana e una lança de 

Xerenx.187 E [dix] que no·y sab [...] entant com f. 4v.| ho ha hoÿt dir a 

ella. 

 

                                                           
183 Segueix ab ell ratllat. 
184 Segueix ab ratllat. 
185 Segueix de la  ratllat. 
186 de home de la dita cambra de la interliniat. 
187 = Jerez. 
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Interrogatus si ell depós e testes la dita nit vench a la cambra de 

la dita Johana ensemps ab un seu companyó e diguessen al dit Anthoni 

hab fet encara. E dix que no. 

 

Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿt dir a ont és lo dit 

Anthoni. E dix que no. 

 

Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿt que negú vingués 

a la cambra de la dita Johana. E dix que no·y sab res. 

 

Ffuit sibi lectum et perseveravit. 

 

Die Martis XXVI dicti mensis marcii. Anno predicto a Nativitate Domini 

Mº CCCCº XXXX Tercio. 

 

Martinus d’Oscha, perator pannorum lo[...], habitator Barchinone 
f. 5r.| deponens in facto suo propio abso[...] jure et [...]ot testes. In 

facto alieno [cum] jure dicere et deponere omnimoda veritatem quam 

sciat in et super hiis de quibus interrogabitur. 

 

Et primo fou interrogatus ell depós e testes perquè és pres. E dix 

qye no·s sab. 

 

Interrogatus si ell depós a testes, conex una dona apellada 

Johana “gregue” la qual està al bordell del Canyet de la present ciutat 

de Barchinona. E dix que hoc. E que ha encorn un any que la conex. 
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Interrogatus s[i] [ell] depós e testes s[ab] f. 5v.| ni ha hoÿt d[i]r 

que algú hage batuda la dita Johana la sempm[ana] de Carnestoltes 

abans. E dix que res ha hoÿt dir a la dita Johana; e altres ffembres del 

bordell del Canyet que un jove appellat Anthonet lo paschador la havia 

batuda e li havia levada una roba de home e una lança de Xerenx. 

 

Interrogatus si ell depós e testes era de fora ensemps ab en 

Diago de Sellines ni ab negú altres sperant lo dit Anthonet a la porta 

de la cambra de la dita Johana. E dix que no. 

 

f. 6r.| Interrogatus si ell depós testes sab ni ha hoÿt dir que lo dit 

Diago de [Sell]ines hi fos ab negú altre esperant lo dit Anthonet a la 

dita porta de la dita Johana. E dix que ha hoÿt dir188 a totes les altres 

ffembres del dit Canyet que lo dita Johana dege que189 ell depós e 

testes e lo dit Diego e alguns hi eren stats. 

 

Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿt dir que negú 

d’ells hi sien estats. E dix que no. 

 

f. 6v.| Interrog si [e]ll [de]pós e testes pochs dies ha [h]aguda 

brega, debat ni q[üe]stió ab en Domingo d’Inigo perayre. E dixque ell 

depós e testes e Diego de Sellines e Naesteva lo barber, passaven per 

lo carrer dels Fflassaders a ont lo dit Domingo està. E dementre que ell 

depós e testes e lo dit Diego e Steva foren passats, lo dit Domingo 

cridà lo dit Esteva e empenti’l. 

 

                                                           
188 dir interliniat. Segueix a la dita Johana que lo dit Diego ratllat. 
189 Segueix una paraula ratllada. 
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Ffuit sibi lectum et perseveravit. 

 

Dicta eadem die Martis. 

 

Stepha[nus] Fabre, barbi- f. 7r.| tonsor, habitator Barchinona [...] 

in facto suo propio observandum jurato et veritate in facto. 

 

E(t) primo ffou interrogatus perquè es pres. Ell depós e testes. E 

dix “no ssenyor digam-mo que no ho se massa bé”. 

 

Interrogatus si ell depós e testes conex na Johana la “gregue” 

qui està al bordell del Canyet de la present ciutat de Barchinona. E dix 

que hoc. 

 

Interrogatus ell depós e testes com la conex. E dix que la vista 

moltes vegades al dit Canyet. 

 

f. 7v.| Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿ[t] que algú 

hage batuda la dita Johana e que li hagen levada una roba d’home e 

una lansa de Xerenx. E dix que ho ha hoÿt dir a ella matexa, çò és 

assaber a la dita Johana que190 un jove appelat Anthonet lo paschador 

la haia batuda e li havia levada una cota d’home sensa managues e 

una lansa de Xerenx. 

 

Interrogatus si ell depós e testes era de fora ensemps ab en 

Diego de Sellines ni ab negu al[t]ra sperant lo f. 8r.| dit Anthonet de 

                                                           
190 Segueix lo un jov ratllat. 
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[fora] la porta de la cambra de la dita Johana. E dix que no·us sab res 

ni ja més fou en tal cosa. 

 

Interrogatus si ell depós e testes sab ni ha hoÿt dir que negú 

stigués de fora la cambra de la dita Johana quant lo dit Anthonet batia 

la dita Johana. E dix que no·us sab res. 

 

Interrogatus si ell depós e testes pochs dies ha passats ha 

haguda bregue, debat ni qüestió ab en Domingo d’Inigo per[ayre]. f. 

8v.| E dix191 ésser ver que ell depós e testes passava ab en Diego de 

Sellines e Martinet de Oscha per lo carrer dels Fflassaders e192 quant 

foren passats lo dit Domingo cridà a ell depós e testes, dient “barber 

scolta” e ell depós e testes miràs e vench envers lo dit Domingo. E lo 

dit Domingo interroga a ell depós e testes si passava per lo dit carrer 

per fer-li negú annuig. E ell depós e testes dix-li que no, car no havia 

hagut negu(n) debat ni qüestió entre ells que ell depós f. 9r.| e testes 

passàs per lo dit [car]rer per fer havís. E depós lo dit Domingo dix a ell 

depós e los qui van ab vos. E al e depós e testes respós-li nom se 

demanats lus-ho. E encontinent lo dit Domingo cridà als dits Diego e 

Martí dient-lus vosaltres venits ança qui tant breneiats. E los dits Diego 

e Martí, no·y volgueren venire ans s’en anaren. E193 en açò lo dit 

Domingo obrí la porta de casa sua e pres una lança envestí ell depós e 

[testes] f. 9v.| ensemps ab altres del qual envestiment nafraren a ell 

depós e testes en la cuxa ab lança. E aprés ell depós e testes 

reculligués en una casa e anassen car eren ell depós e testes que si 

nos fos an la dita casa que·l hagueren mort. 

 

                                                           
191 Segueix que hoc ratllat. 
192 Segueix quart ratllat. 
193 Segueix lo dit ratllat. 



ROGER BENITO JULIÀ 

 

433 
 

Ffuit sibi lectum et perseveravit. 

 

Die jovis XXVIII dicti mensis marcii. Anno predicto a Nativitate 
Domini Millessimo CCCCº XXXXIIIº 

 

Petrus Bodolini, nuncius comoras cum venerabili Jacobo de 

Burles194 algutzir [curie ] gubernacionis Ca- f. 10r.| thalonie general[i]s 

testes [et cetera?]. 

 

E dix ésser ver que ell testes amanava pres en Diego de 

Sallines e açò per manament del dit algutzir, lo qual Diego havia pres 

prop lo bordell del Canyet; e lo dit algutzit (sic) e ell testes 

desermaren lo dit Diego e ell testes comanà les armes del dit Diego al 

porteler del Portal de Sent Daniel. E puy·lo lo dit algutzir dix a ell 

testes amenal cen e mit lo dit Diego a la presó e se li metre grillons e 

fe·l aparta car jo ayre veure si pare haver lo companyó del dit Diego.  

 

f. 10v.| E en açò dix ell testes en bona hora missenyer. E de fet ell 

testes lo se’n manà prés. E quan foren al Born devant la casa d’en 

Parell barber, lo dit Diego dix a ell testes e cap de tal senyor jurant de 

Déu, amenaças-me tu a la presó e forsejava ab ell testes vahent açò 

afferrà, pus fort lo dit Diego pertal que no li pogués scapar. E en açò 

lo dit Diego donà dos colps ab puny scret a ell testes a los [...]. E aprés 

[e]ll res dix així f. 11r.| ho feràs e forsosa ab lo dit Diego. E lo dit Diego 

anà caure en ter[ra]. E la gent qui era al dit Born vehent la manera del 

dit Diego digueren al dit Diego com es te’n horat que posses resistència 

a la Cort. E aprés ell testes amenal-se’n pres a la dita presó e feu-li 

metra grillons e·l feu apartar. 

                                                           
194 Segueix una paraula ratllada. 
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Interrogat qui pot saber an las dites coses. E dix que los jóvens 

qui estan ab lo dit Parell [...] e tot lo [...] e molta f. 11v.| altra gent lo 

nom de los [quals] com ara ni·ls conexeria. 

 

Ffuit sibi lectum et preseveravit. 

 

 

Document 45 

1446, juliol, 6. Barcelona. 

 

Document sobre el privilegi atorgat pel rei Alfons el Magnànim 

sobre els bordells de la ciutat de Barcelona, dels quals eren els senyors 

útils Ferrer de Gualbes, cavaller, Joan de Camós, ciutadà de Barcelona, 

Elionor Terrera, i Narcís Mugull, ciutadà de Barcelona.. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Diversorum 1B-XV-4, f. 257r. 

 

Die sabbati decima sexta mensis julii, anno a Nativitae Domini M 

CCCC XXXXVI. Coram honorabilis Guilelmo de Biure, vicario 

Barchinone, Agualate et Vallensis, Modiliani et Modilianen, comparivi 

Jacobus Riera, curis Barchinone et procurator et noster procuratoris 

absento nobilis Ferrarii de Gualbis, militis, Johannes de Camos, 

civitates Barchinone et dominus Eleonoris Terrera et Narcisis Mujoli, 

cives Barchinone, qui obtulit et putavit eudem honorabilis vicario 

quandam cartam regiam ex cifram meam sigillo Regio impendentos 

communis cum a [...] ab littera lex et enconiis ex una sentencia domini 

Ugeto et alia. Inde regina quam[...] litteram regalum tenore per ordem 

em seu des adet. 



ROGER BENITO JULIÀ 

 

435 
 

Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, circa et ultra 

farum, Valencie, Hierusalem, Hungarii, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac comite 

Rossilionis et Ceritanie. Exposito pro parte viri dictore fidelium 

nostrorum Fferrarii de Gualbes, militis, Johannis de Camos, Elienoris 

Terrera et Narcisi Muguli, civitatis Barchinone utilum dominorum 

luppanarium eiusdem civitatis, vulgariter dictorum Viladalls e de la 

Volta den Torra, pro ab aliquo circa tempore per omnes officialis et 

signanter per vicarium dicte civitatis Barchinone fuit promissum 

promittitur quod meretribus que in dictis luppanariis aut altero locum 

stare et habitare debent, que stent et habitent extra dicta luppanaria, 

in diversis locis, vicis, atque in contractis dicte civitatis praticando cum 

aliis casuis et bonis mulieribus, in maximum preiudicium bonorum 

usumus et consuetudinum, et contra ordinacionis et privilegia, dicta 

civitatis, et etiam contra constitucionis generalis dicti principatus 

Cathalonie, detrimentum quibus rei publice, dicte civitatis, et viri 

utilium dominorum predictorum luppanariorum f. 257v.| et quod predicta 

quidem faciunt eo quod ab eiusdem meretribus diversis et varis modis 

cumplures peccunias, et alias subornacionis exigunt atque habent. 

Literum quod superiori tempore predicte meretrices in dictis lupanariis, 

seu altero eorum habitantes solebant siqua meretrices in civitates, et 

ex dicta lupanaria habitat cum sociis et tribudiando eam vi aut gratis 

et secum ad dicta luppanaria asportare et in eisdem aut altero eius 

inde habitare facere ut tenebat supplicatto quod magestati nostre, 

humiliter ut super predictis debite providere et ad abundationem 

cautelam, pro civis dictum usum vostris confirmare de nostra Regia 

benignitatte dignaremur. Nos enim dicte supplicacioni tamquod ius id 

et [...] consors benigne annvetes predictum usum de aspestando 

meretrices ad luppanaria et alios supradictos usos et consuetudinos. 

Tenore presenciuum viri et efficatiam privilegium habencium atque 

obtinencium de certa nostra sciencia et consulte confirmamus et 

conformatio in nostre nummine roboramus volentes quod exinde nulla 
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meretris possit habitare et existere in vicis; seu aliis encontratis dictis 

civitatis Barchinone nisi tantum in dictis luppanariis aut altero locum et 

non extra ullomodo prout melius hactemus usum fuit ac vobis dictis 

utilibus dominus dictorum luppanarium spectat et pro observenta in 

omnibus et per omnia prefaci usus et consuetudines statuta et 

constituciones. Illustrissime itaque Regne consorti carissime et 

locumtenentum generali nostre volumtatem nostram declaramus 

gubernatori nostro dicti principatus Cathaloniae baiulus, vicario et 

subvicario dictis civitatorum Barchinone. Ceteribus aliis officialibus 

nostris ad quod spectet constituis que et futuris dicimus et mandamus 

tenore presencium de certa nostra sciencia et consulte ut forma habunt 

per eos et eorum quenius ipso diligenter iusputa illam ipsi et quilibet 

eorum teneant firmiter et observent tenentus et observari facis 

inviolabiliter per quoscumque iuxta earum seu eum [plenorem]. Caute 

de contrario pro quanto dicta illustrissima Regina nobis placere f. 258r.| 

alique officiales predictam graciam nostram claram habent in amique 

et indignationem ac penam quinqua millum floreniorum auri aragonum 

a quolibet. Ipsorum contrafacere irremisibiliter vire qualibet exigendam 

et habendam195 cuius dues partes nostro erario, et tercia acusatori 

aplicentis tum cupiunt non subrie cum sic omnio sua dentorum justicia 

et pro utilitate et commodo universitatis predictem civitatorum 

Barchinone, fieri voluntatibus observari et complero quibuscuus in 

contrarium forte facientibus ab [...] nullo modo committentes cum 

presentibus de dicta certa nostra sciencia, baiulo generalis dicti 

principatus Cathaloniae presenti et futuro et eius locuum quod si dictus 

vicaruis aut subvicariis, vel aliquis predictorum officilialium hinc nostre 

carte seu contentis in ea aut alicui eorum parti contrafacere vel veni ac 

per ipse baiulus generalibus vel196 eius197 locuum nostro nostre 

compellat illus ad observandum in omnibus ub et per omnia dictam 

                                                           
195 et habenda interliniat. 
196 Segueix una paraula ratllada. 
197 eius interliniat. 
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presentem cartam et nihil omnibus exigat et extorquar ab eo penam 

supradictam, cautus de contrario sient gratia nostra sibi [ebara] est 

iram et indignationem aequem am decem millem floraniorum auri 

aragonum, irremisubiliter exigendorum et habendorum nostrorum 

applicandoru erario capit evitare in civis rei testimonium partem sien 

justiciuum nostro comunnum sigillo impendens munus. Datum in 

Castellnovo, civitatis Neapolis, die secundo mensis januarii, anno a 

Nativitate Domini M CCCC XXXXVI. Huiusque regni Sicilie circa farum, 

anno duodecimo aliorum vero regnorum mororum anno tricessimo 

primo. Rex Alfonsus. 

Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie, circa et ultra farum, 

Valencie, f. 258v.| Ierusalem, Hungariie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, 

comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam comes 

Rossilionis et Ceritanie. Illustrissime Regine Marie, consorti carissime 

locumtenentorum nostre generali, prosperor advota successus 

gubernatori quoque et baiulo generali Cathalonie, vicario, baiulo et 

subvicario. 

 

Document 46 

1448, agost, 17. Barcelona. 

 

Diverses prostitutes de la ciutat de Barcelona nomenen com a 

procurador a Mateu Terrassa amb llicència i consens del veguer de 

Barcelona. 

 

 A: AHPB, Miquel Abella 176/2, f. 85v. 

 

Die sabbati XVI dicti mensis augusti anno quod dicto 

MCCCCXLVIIIº 
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Caterina198 de Jahent, Anthònia de Corveres, Maria de la Serra, 

Maria la portoguesa, Johana la perpenyanesa, Isabel la valenciana, 

Johana la valenciana, Cateriana la aragonesa, Maria la aragonesa, 

Eufrasina la valenciana, Caterina la morrantessina, Ffrancina la 

valenciana, Caterina de Torres, omnes femine prostibularis comorantis 

infra menia civitatis Barchinone de certa sciencia agentis de consensu 

et licencia honorabili vicarius Barchinone, constituimus et ordinamus a 

vos Matheu Terrassa, procurem nostrum certum et specialem ad omnis 

et singulas causas sibe litteras et cetera. Promittensis et cetera. 

 

Testes: Petrus de Querio, mercator et Petrus de Terol, sagio. 

Document 47 

1450, juliol, 4. Barcelona. 

 

Ban d'expulsió de diversos alcavots, vagabunds i tafurers on hi 

apareix Pere Bugarrell, el qual té a Esperança de Gandia a Viladalls, al 

qual se'l condemna a vint-i-inc anys sense esperança de vènia. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Ordinacions Especials, 1B-V-12, f. 74r. 

 

f. 74r.| Die sabbati IIII, mensis julii, anno a Nativitate Domini 

Millesimo CCCC quinquagesimo. 

 

Ara hoiats tothom generalment que·us fa assaber lo honorable 

mossen Johan Çabastida, cavaller, regent la vegueria de Barchinona, 

de Agolada de Vallés, de Moià e de Moianés. Que com per bon estament 

de la dita ciutat, lo molt alt senyor rei en Johan de bona memòria haia 

atorgat perpetualment a al dita ciutat de Barchinona especial privilegi. 

E per lo molt alt senyor rei n’Alfonso per la gràcia de Déu ara, 

benaventuradament regnant, confirmat. Que reebuda informació 

                                                           
198 Damunt de cada nom hi ha dues línies oblíques indicant la ferma. 
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sumària per los honorables veguer, consellers e Consell de Trenta de 

la dita ciutat, puxen los dits vaguer, consellers e Consell foragitar 

d’aquella, ab imposicions de penes que no·ls puxen ésser remeses, tots 

alcavots qui tinguen àvols fembres e visquen del guany o quest 

d’aquellas, e encara totes alcavotes, e tots taffurers e encara tots 

vagabunts qui no haien rendes, ni estiguen ab senyor ne visquen de 

lurs traballs. E més avant tots aquells qui naffren ho maten per diners. 

E per sumària informació segons forma del dit privilegi reebuda per los 

dits honorables regent la vegueria, consellers e Consell de Trenta, sien 

estats atrobats en la dita ciutat los devall escrits alcavots qui viuen del 

guany ho quest d’àvols fembres, e les atrassen per diners, taffurers e 

vagabunts, e alcavota. Çò és: 

 

Primerament Bernadet Garna, escuder, té Ysabel la valenciana, 

a Viladalls, alcavot e vagabunt. 

 

Pere Monet, té la siciliana a Viladalls, alcavot e vagabunt. 

 

Pere Bugarrell, té Esperança de Gandia a Viladalls, alcavot e 

vagabunt. 

 

Mestre Duran, té Johana d’Empurdà a Viladalls, alcavot. 

 

Geronim Albert, té Caterina de Gerona a Viladalls, alcavot e 

vagabunt.199 

 
f. 74v.| Johani lo picard, alies lo gaschó, té la abadessa a Viladalls, 

alcavot e vagabunt. 

 

Anthoni Vilanova, té Ysabel la flamencha a Viladalls, alcavot. 

                                                           
199 Al marge esquerre Fou assotat dijous lo primer dia d’octubre del any MCCCCL. 
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Johan de Bessa, te Anthonia, la bella, a la Volta, alcavot. 

 

Johana la castellana, amiga d’en Pere Miquel, qui està al carrer 

d’en Salat, alcavota. 

 

Taffurers. 

 

Rodrigo de les crosses, qui té poluillo abte per a jugar amar. 

 

Daniel Cabrit, que és taffurer e vagabunt. 

 

Pere Mas, alies lo moriscat, traginer, taffurer e vegabunt. 

 

Per çò los dits honorables regent la vegueria de Barchinona, 

consellers e Consell de Trenta, ab veu d’aquesta present pública crida, 

amonesten a tots los demunt dits anomenats alcavots, alcavota, 

taffurers e vegabunts, e cascun d’ells que dins espai de X dies primer 

vinents sien exits de la dita ciutat e termens d’aquella, e dins la dita 

ciutat e termens no sien. Çò és lo dit: 

 

Bernadet Garna, a trenta anys, sens esperança de vènia. 

 

Pere Muner, a vint e cinch anys, sens esperança de vènia. 

 

Pere Bugarrell a XXV anys, sens esperança de vènia. 

 
f. 75r.| Mestre Duran a cinch anys, ab esperança de vènia. 

 

Geronim Albert a deu anys, sens esperança de vènia. 
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Johani lo picard, alies lo gaschó, a tres anys, sens esperança de 

vènia. 

 

Anthoni Vilanova, a dos anys, ab esperança de vènia. 

 

Johan de Bessa, a quatre anys, ab esperança de vènia. 

 

Johana la castellana, a cinch anys, sens esperança de vènia. 

 

Rodrigo de les crosses a X anys, sens esperança de vènia. 

 

Daniel Cabrit a cinch anys, sens esperança de vènia. 

 

Pere Mas, alies lo moriscat, a deu anys, sens esperança de vènia. 

 

E açò sots pena si lo contrari per ells o algun d’ells serà ffet, de 

ésser escobats per la dita ciutat e de ésser axellats en Serdenya a deu 

anys lavors següents. E si per ventura los demunt anomenats o algun 

d’ells dins lo temps a ells assignat, segons dit és, entraran e seran 

trobats dins la dita ciutat e termens d’aquella, levors que sien penjats 

per lo coll en tal guisa que muyren. E no solament les coses demunt 

dites sien servades per los dessús nomenats e cascun d’ells dins la dita 

ciutat de Barchinona, ans encare per los suburbis e termens d’aquella 

los quals termens són tant com és de Muntgat a Coll de Finestrelles, e 

de Coll de Finestrelles al Coll de Cerola, e del Coll de Cerola a la 

Gavarra, e de la Gavarra a Molins de Reig, e de Molins de Reig a Castell 

de Fells, tro a dotze legues dins mar. Per çò que negú non puxe 

ignorància allegar. 

Document 48 

1452, març, 24. Barcelona. 

 



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

442 
 

Disposicions de la reina Maria de Castella contra els alcavots que 

tenen prostitutes als bordells, les persones que es barallen, la 

indumentària de les prostitutes, entre altres temes, referits a la ciutat 

de Barcelona. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, 3268, f. 7v. 

 

Die veneris XXIIII dicto mensis marcii anno predicto. Prius 

general preco publicus civitatorum Barchinone se facta per loca solita 

civitate eiusdem preconizacionem seguentem: 

 

Ara hoiats tothom generalment de part de la molt alta e molt 

excellent senyora, la senyora Reyna lochtinent general del molt alt e 

molt excellent princep e senyor lo senyor Rey que com per occasio e 

causa dels alcavots e de llur vilitat e dissolucio se hagen seguits e 

seguesquen cascun dia molts inconvenients, scandols e dans en gran 

offensa de Déu, corresponen de la maiestat del dit senyor Rey e dan 

de la cosa publica. Per com la dita senyora volent obviar aquells 

proveheix, stablex e mana ab la present publica crida que no sia degú 

que gos avenir ni assignar loch per acoltellejar o batir en deguna maner 

sots pena de la vida sens sperança de remissio o venya.  

Item que tots e sengles alcavots qui hagen fembres o amigues 

en los bordells o fra de aquells hayan a buydar o de fet buyden f. 8r.| 

sen vajen dins tres dies de la ciutat de Barchinona e termens de 

aquella, e daqui avant no hi guosen jurar ni ser o habitar sots pena de 

açots de mort. 

Item que no sia alguna de les dites fembres que daqui avant gos 

pendre ni tenir amich ni anar ab mantell ni abrigall algu[n] sino en la 

forma e manera que fembres publiques e de tal vida deuen e han 

acostumat de anar; e aço sots la dita pena de açots de mort. 
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Item que degun hostaler dels bordells no gos en son hostal acollir 

alcavots sots pena de XXV lliures barcelonines per cascuna vegada que 

serà trobat [fent] lo contrari. 
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Document 49 

1452, juliol, 10. Castell Nuovo de Nàpols. 

 

Privilegi atorgat per Alfons el Magnànim a Simó Sala, antic obrer 

reial i mercader de la ciutat de Barcelona, per establir un bordell a unes 

cases de la seva propietat on ja s’hi exercia la prostitució. Aquest 

bordell estarà situat prop del Portal Nou de la dita ciutat a la zona del 

Canyet on viu el dit Sala a extramurs de la ciutat. 

 

 A: AHSCSP, Privilegis reials, doc. papals, doc. particulars. Vol. VIII. Inv. 8. 

Carpeta 11/4. 

 

Nos Afonsus dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, circa et ultra 

farorum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Mioricarum, Sardinie et 

Corsice, comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam 

comes Rossilionis et Ceritanie. Scientes et attendentes vos fidelem 

nostrum Simeonem Sala, mercatorem civem Barchinone, extra muris 

civitatis Barchinone, loco vulgariter dicto Lo Canyet, tenere, habere et 

possidere nonullas edes sive domos et vicidaria sive ortos cum sivis 

cameras ad usum meretricalem seu pro meretricibus ibídem suum 

questum exercentibus aptas et satis congruas voquem precessores 

sive predecessores vostros a multo tempore citra logerium pro ipsis 

edibus sive domibus ab ipsis meretribus habere et recipere 

consuevisse. Consyderantes inquo dictum locum edes cameras et 

vicidaria in ea parte aut illis terminis sita ese quibus lupanar ab antiquo 

exerceri consuetum est ac etiam posse cum ius nullum constitutio 

neque privilegium huic rei contradita quin potius consuetudo longa. Et 

quod id palam et publice ómnibus officialibus nostris scientibus et 

consiliariis ac omnibus fere civibus prefate civitatis non ignorantibus 

fatum fuerit vedum vobis dicto Simeoni Sala et ipsis predecessoribus 

seu precessoribus veris verum etiam eisdem domibus, cameris et 

vicidariis seu ortis in dicto usum sive usibus ius contulit et firmant 
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volentes itaque vos dicte Simeonem Sala a quo multa servicia cum in 

estis partibus accionis essemus suscepisse meminibus et successores 

etiam veros specialibus gratia et munere et premiari motu proprio de 

quam nostra scientia certa ac plenaria potestate absquem iuris alieni 

previdicio volumus. Vobisquem eidem Simeoni Sala et veris 

successoribus in premissis edibus vel domibus et vicidariis et earum 

terminis et aliis si volueritis per vos et seu eosdem successores vostros 

ibidem consta vendis et de novo edificandis licenciam in perpetuum 

cum presenti domus et conferimus quod ibídem in loco ubi dicte domus 

edes camere et vicidaria vostra sita et posita sunt possitis et libere 

valeatis lupanar publicum erigere et construere easdemque domos 

cameras et viciadira sive ortos ad dictum usum ac dictis feminis 

meretricibus ad vostri libtum voluntatis conducere et locare et precium 

seu logeria dictorum edim domorum, camerarum vicidariorum ab ipsius 

meretricibus seu aliis percipere et habere ac in vostra utilitates prout 

impresentia facitis et ante concessionem presentium facere poteratis 

convertere. In super vobis ídem Simeoni Sala et vestris ut predicitur in 

perpetuum, concedimus ac licenciam et facultatem plenariam 

impartimur quod pro[s]tuition dictarum meretricum seu feminarum 

possitis vicium sive carrariam que ante edes domos cameras et 

viridaria predicta est in utroquod capite claudere et ibidem portas 

postibus munitas facere casquod noctis tempore suis seris claudere ut 

femine ipse ibidem tute est contra periculo suspicionis evitari possint 

dimittendo tamen portas ipsas sive portalia ad usum consuetum. 

Volumus inqirimus vobis dicto Simeoni et vostris in predictis 

successoribus concedimus quod nullus possit nequod audeat lupanar 

facere atque sustinere publice seu privatim ante nequod in circuitu 

dictarum vostrarum eduim domorum camerarorum et vicidadiorum 

videlicet de dictis vostris domibus cameris et viridaris veniendo contra 

seu versus dictam civitate Barchinone de portalum vulgariter dicto Lo 

portal Nou sequendo menia eiusdem civitatis usquod ad maris littora, 

et littora ipsa sequendo usquod ad pontem ruptum et de dicto ponte 
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recte per iter agrorarum sive camporum et vinearum meando usquod 

iter publicum quo itur de dicta civitate ad locum Sancti Andree de 

Palomario et iter huiusmodi in sequendo usquod ad memoratum 

portale novum. Serenissime itaque Regine consorti carissime et 

locumtenenti generali nostre intentum meam declaramus quo volumus 

disponimos et ordinamus Gerente quoque vices Gubernatoris ac Baiulo 

Generali principatus Cathalonie ipsasque Gubernationem et Baiuliam 

Regentibus necnon Vicario Baiulo Subvicario Subbaiulo ac ceteris 

officialibus et subditis nostris in dicta civitate Barchinone constitutis et 

constituendis et dictorum officialium locatenentibus presentibus et 

futuris dicimus precipimus et mandamus quod  licenciam nostram 

huiusmodi et omnia precontenta teneant firmiter et observent  ac 

teneri et observari faciant et mandent inconcusse nec contraveniant 

quavis causa. In quorum testi monium presentes fieri inffimus nostro 

comuni sigillo in pendenti munita.  

Datum in Castellnovo nostre Civitatis Neapolis. Die Decimo 

mensis julii. Anno Millesimo Quatringentesimo Quinquagesimo 

Secundo. Regnique huius Sicilie citra farum. 

Document 50 

1452, juliol, 27. Barcelona. 

 

Proposició feta per Antoni Bertran, vicealmirall dels mars, en nom 

de Joan de Camós i de la vídua Terrera, sobre el portal que donava a 

la Rambla del bordell de la Volta d’en Torre, i que feia ja deu o dotze 

anys que estava tancat. Degut a les pèrdues d’aquest bordell es 

demana que es torni a obrir, però com que ja havia estat ordenat de 

tancar-lo anteriorment per l’embelliment de la Rambla, el Consell 

decideix no variar l’ordre anterior. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions, 1B-II-7, f. 173v. 
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Concell tengut per los honorables Consellers ensemps ab alguns 

notable prohomens per rehó del bordell de la Volta d’en Torra. 

 

Dijous a XXVII de juliol del any M CCCCLII. En la loia de la mar 

on eren los honorables consellers per vendre les impositions aiustats a 

concell per les coses devall scrites los dits honorables consellers 

ensemps ab los honorables mossèn Guillem dez Soler, mossèn Ramon 

Cavall, mossèn Bertran dez Vall, mossèn Bernat Farver, e mossèn Pere 

dez Torrent, cónsol. f. 174r.| Aquí fou proposat per lo honorable mossèn 

Ffrancesch dez Plà, un dels dits Consellers en nom de tots com moltes 

vegades és vengut a ells Consellers lo honorable mossèn Anthoni 

Bertan, visalmirall de les mars, del senyor rey, en nom e per part del 

honorable en Johan de Camós e de la víuda Terrera, prestament que 

entorn X o XII anys són passats lo portal del bordell de la dita Volta 

d’en Torra qui era vers la Rambla era estat tanquat per la qual rehó lo 

bordell val fort poch perque lo dit mossèn Anthoni Bertran demanava 

que sia feta esmena per la ciutat als dits senyors del dit bordell. En 

altre forma comina que·n serà recorregut a justícia. E ells consellers 

demanaven de concell quina resposta faran al dit mossèn Anthoni 

Bertran qui per les dites coses continuadament los te aprop. E 

proposades les dites coses per lo dit conçel fou deliberat que attés  que 

lo dit portal del dit bordell fou tencat per ordinació dels obrers de la 

ciutat qui ladonchs eren. E per emballiment de la dita Rambla e de la 

Plaça dels Bergants, qui és aqui e per tant com molta gent de bé axí 

homens com dones passen per aquell loch e no ho farien si lo dit portal. 

E que pus los obrers per los dits esguars havien fet tanquar lo dit portal 

la ciutat no era tenguda fer alguna esmena per la dita rehó. E que la 

resposta qui·s hauria a fer per aquesta rehó al dit mossèn Anthoni 

Bertran fos remesa als dits honorables Consellers. E en aquesta forma 

hac hi e conclusió lo present conçell. 
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Document 51 

1452, octubre, 6. Barcelona. 

 

Joan de Camós i Elionor Terrera presenten una instància per a 

que es reobri la porta del bordell de la Volta d’en Torre que donava a 

la Rambla, ja que perdien molts diners. El Consell delibera que no es 

reobrirà l’esmentada porta. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions, 1B-II-7, f. 194v. 

 

Concell tengut per los honorables Consellers ensemps ab alguns 

notables prohomens sobre la demanda feta que·s obrís lo portal del 

bordell de la Volta d’en Torra. E per rehó de les reyals de València. 

 

Divendres a VI de octubre del any M CCCCLII. En una casa de 

conçell qui és dins lo veguer de la loia de la mar on los honorables 

consellers eren per vendre les imposicions, aiustats a conçell per les 

coses devall scrites. Los dits honorables consellers ensemps ab los 

honorables mossèn Guillem dez Soler, mosssèn Pere Dusay, mosssèn 

Bernat ça Pila, mosssèn Ramon Cavall, mosssèn Bernat Farrer, mossèn 

Pere dez Torrent, mosssèn Pere de Conomines, mosssèn Miquel dez 

Plà, un dels dits consellers en nom de tots com per alguns era mout 

que attés que los reyals de València són fort martes que aquells qui 

serien prtats a la taula del cambi de la ciutat fossen pesats. E seria 

cosa qui donaria causa non hic hauria tants com mich ha ans serien 

portats en altre part com sia dar que en aquesta ciutat. E en lo principat 

de Cathalunya. E en los comtats de Rosselló e de Cerdanya no ix deu 

corter altre moneda d’argent, sinó los croats de Barchinona. E après hi 

fou proposat com jatsia no ha molts dies passats de aquestes coses no 

fos tengut altre conçell pro attés que fou de pochs en nombre ho 

posaven encare en lo present conçell, çò és que per part dels 

honorables en Johan de Camós e de madona Alienor Terrera, era feta 
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gran instància que fos ubert lo portat del bordell de la Volta d’en Torra, 

lo qual en lo passat ubria allà on és vuy la Rambla. E més avant era 

demanda esmena ler los danys reebuts per los demunt dits senyors del 

dit bordell, per esta lo dit portal tencat. E per çò ells consellers posaven 

totes les dites coses per lo dit concell. Fou deliberat que los dits reyals 

de València en alguna forma no sien reebuts per la dita taula del cambi 

d’aquesta ciutat ni per los venadors ni metadors del formen d’aquella. 

E sobre l’obre del portal de la dita Volta d’en Torra fou deliberat que en 

lo passat per altres concell fou deliberat que no era spedient que fos 

ubert que lo present consell ne fou d’aquella matexa intenció. E axí hac 

hi e conclusió lo present Concell. 

Document 52 

1453, gener, 24. Barcelona. 

 

Degut al gran prejudici degut al tancament del portal del bordell, 

Elionor Terrera i els senyors útils del bordell de la Volta d’en Torre, 

demanen al governador de Catalunya que intervingui davant del 

govern  municipal de Barcelona per a que es reobri el dit portal que 

donava a la Rambla i al Raval.  

 

A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions, 1B-II-8, f. 54r. 

 

Dimecres a XXIIII de janer del any MCCCCLIII. [...] 

 
f. 55r.| Item fou proposat en lo dit conçell, com en lo passat amb 

que fos feta la Rambla qui es fora lo Portal de la Bocaria, vers lo Reeval, 

qui ladonchs hi era estava ubert un portal o dos del bordell appellat de 

la Volta d’en Torra. E començada la dita Rambla per gran útil e bellesa 

de la ciutat los obrers per llur offici faheren tencar los dits portals del 

dit bordell vers la dita Rambla, com ja hi haie altres portals per entrar 

e exir en lo dit bordell. E més avant faheren fer al cap de la dita Rambla 

una gran plaça per estar los bergants qui loguen, qui rohonablement 
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donen gran guany al dit bordell. E faheren obrir carrer qui ix a la dita 

Rambla, prop del dit bordell de qui segueix gran útil al dit bordell. E si 

portal d’aquell exia en la dita Rambla, moltes gents de bé axí homens 

com donen per la desonestat qui’s fa en lo dit bordell no passarien per 

la dita Rambla. E jatsia la fora qui foren tenquats los f. 55v.| portals del 

dit bordell vers la dita Rambla per los senyors útils d’aquell, ne fos feta 

querela als honorables consellers qui ladonchs ere per part dels quals 

fou offert qui fossen mostrades les cartes de les compres del dit bordell, 

car la ciutat lo compraria per aquell preu mateyx. Però los dits senyor 

del dit bordell no ho volgueren acceptar. E ara madona Elienor Terrera, 

qui·s diu en part senyora del dit bordell ne ha donada demanda contra 

la dita ciutat, devant lo dit governador de Cathalunya. E per tant com 

lo offici dels dits obrers es per privilegi de la ciutat per obiyar a tot 

periudici per los advocats, és estada ordonada una raquesta ab protest 

per presentar aquella al dit governador e a son assessor per lo síndich 

de la dita ciutat. E que’n farà levar carta pública. E per ordinació dels 

dits honorables consellers la dita raquesta fou legida en lo dit conçcell. 

E per çò ells consellers ho posaven en lo present concell a fi que fos 

deliberat com hi és provehidor. 

 

Document 53 

1454, maig, 23. Barcelona. 

 

Ordinació promulgada pel govern municipal de Barcelona, on es 

fa esment de la demanda que fa Elionor Terrera i Joan de Camós per a 

reobrir un portal que dongui a la Rambla. El Consell decideix deixar 

obrir un portalet que no permeti veure l’interior del bordell a la gent 

que passa per la Rambla. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions, 1B-II-8, f. 198r. 
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Conçell tengut per los honorables consellers, ensemps ab alguns 

prohomens de tots staments axí sobre ordinacions demanades per 

sartres e mestres de cases, e una per lo abeurador del Hospital de 

Santa Creu, com encara per la certa demanda que fa la víuda Terrera 

per causa del Bordell de la Volta d’en Torre. 

 

Dijous a XXIII de maig del any M CCCC LIIII. En lo verger de la 

casa del Conçell de al ciutat, aiustats a conçell per les coses devall 

scrites los honorables consellers ensemps ab conçell de XII promens 

de tots staments per ells elegits los quals promens foren los següents, 

çò és, los honorables mossèn Berant Farrer, mossèn Miquel dez Plà, 

mossèn Pere dez Torrent, cònsol, mossèn Johan d’Aguilar, misser 

Bonanat de Puig, Pons de Gualbes, Johan de Torralbe, Barthomeu 

Agell, notari, Gabriel Busquets, barber, Andreu de Bellsolà, spaser, 

Jacme Riell, texidor de lana.  

 

[...]  

 

E axí mateix fou proposat en lo dit conçell, com la víuda Terrera 

fa gran complanta continuadament als dits consellers, que lo bordell 

de la Volta d’en Torra a la part de la Rambla està tencat. E no és permés 

que sia ubert en gran dan e interés de la dita viuda e Johan de Camós 

han a paguar quescun any gran quantitat axí per lo gros rens que fa lo 

dit bordell de la Volta d’en Torra, com per altres carrechs. E era stat 

mogut a ells consellers que fos fet un portalet a la part de la dita 

Ramble, e que dins lo dit portalet fos feta una colzada, en tal forma 

que les gents qui passarren per la dita Ramble no haurien algun annuig. 

E per çò ells dits consellers posaven totes les dites coses en lo dit 

conçell per tant que per aquell fos deliberat que·y és fahedor. E 

proposades totes les dites coses en lo dit conçell e lestes les dites 

ordinacions per aquell fou deliberat que [...] lo fet del bordell de la 

Volta d’en Torra per lo dit conçell fou remés als honorables f. 198v.| 
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consellers. E que ells o algun d’ells esnsemps ab dos o tres promens 

vagen veure lo loch hon se diu se poria fer lo dit portalet. E après que 

per ells consellers ensemps ab los dits promens sia deliberat que·y és 

fahedor, car lo present concell remetia e cometia als dits consellers e 

als dit dos o tres promens per ells elegidors totes ses veus. E axí hac 

si e conclusió lo present concell. 

 

Document 54 

1454, juliol, 5. Barcelona. 

 

Deliberació feta pels consellers sobre l’obertura d’un portalet al 

bordell de la Volta d’en Torre amb una colzera que doni a la Rambla. 

En el dit portalet no s’hi podrà fer cap pedrís per a que seguin les 

prostitutes que treballen al bordell. També es prohibeix que les dones 

públiques no orinar pel dit portalet. Si això s’incomplís el dit portalet 

es tancaria. 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions, 1B-II-8, f. 199r. 

 

Divendres a V de juliol del dia any M CCCC LIIII. Los dits 

honorables consellers ensemps ab los honorables mossèn Bernat 

Farrer, Johan de Mijavila e Pere de Proxama, los quals los dits 

consellers havien elegits per deliberar ensempa ab ells sobre la factura 

del portalet del dit bordell. E deffet deliberaren que lo dit portalet de 

amplaria de VI palms amessions de la dita ciutat, fos fet en vers la 

Rambla per lo qual se pogués entrar en lo dit bordell. Emperò que dins 

lo dit portalet fos feta un colzada en tal forma que no·s pogués veure 

de la Ramble lo carrer del dit bordell. E que en les portes del dit bordell 

sia fet un portalet petit per lo qual en les nits solament hi puscha entrar 

una persona ab lo cap enclinat. Emperò que a la part de ffora del dit 

portalet no puscha ésser fet algun pedrís ne altra cosa apte per asseure 

ne si puscha ésser podat algun atri ne altre cosa ab que les dites 
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fembres pusquen seure. E axí mateix que les fembres del dit bordell 

no gosen urinar en vers la Ramble, fora lo dit portalet. E si ho farien 

que de continent lo dit portalet for tencat sens dilaçió alguna. Més 

avant fou deliberat per los dits consellers e promens que tota vegada 

que als honorables consellers qui ara són e per temps seran, serà vist 

ab conçell de promens ésser expedient que lo dit portalet sia tancha 

que·s haie a tenchar de continent tota dilació cessant. 

 

Document 55 

1454, setembre, 25. Valencia. 

 

Condemna imposada a Pere Bugarrell per blasfemador a la ciutat 

de València. El document ens informa sobre les altres activitats del dit 

Bugarrell: alcavot, juponer i parroquià de tavernes i bordells. 

 

A: AMV, Lletres missives-22, ff. 102r-102v. 

PUB: RUBIÓ VELA, Agustín: Epistolari de la València Medieval (II). Barcelona: 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1998, p. 345. 

 

Al molt honorable e molt savi mestre Pere Climent, físich, rector 

de Quart, en Roma, en la posada del senyor cardenal bisbe de València. 

Molt honorable mossènyer e de gran saviesa: 

Per letres nostres de XII del present mes scrivim a vós e a 

l’honorable micer Johan Mascó. Donant  avós e a ell special càrrech de 

obtenir-nos absolució de nostre sant pare de certs nomenats en una 

cèdula, los quals lo consell d’aquesta ciutat en divesrses temps, per 

llurs demèrits –essent trobats en àbit laÿcal e molt deshonest armats 

de diverses armes, ladres, alcavots e freqüentadors de bordells e 

tavernes, e los més d’ells perpetradors de morts acordades–, havia 

condempnat e sentenciat a mort, no obstant que per part de cascun 

d’ells era stada al·legada e sentenciat a mort, no obstant que per part 

de cascun d’ells era stada al·legada corona e recorregut al jutge 
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ecclesiàstich, segons per les dites letres haureu pogut veure 

largament. 

És veritat que ja en lo temps de les dites nostres letres era pres 

per lo justícia criminal un malvat home appellat Pere Bugarrell, 

juponer, alcavot públich e freqüentador de tavernes e bordells, trobat, 

en àbit laÿcal molt deshonest, vivint molt dissolutament; lo qual, ultra 

les dites qualitats, que són manifestes, fonch denunciat de moltes 

blasfèmies e paraules molt abominables per ell dites erròneament 

contra nostre senyor Déu e la gloriosa Verge Maria, mare sua, e en 

gran contemte e menyspreu de la honor e vindicta divina, segons 

porreu veure pus stesament per un sumari dels dits e deposcions 

d’alguns testimonis que han testifficat e són continuats en lo procés 

que d’aquén judicialment és stat fet e ordit contra ell davant lo dit 

justícia, lo qual vos trametem dins la present. 

Lo dit Pere Bugarrell és veritat que al·legà corona, e per part sua 

fonch recorregut al jutge ecclesiàstich, e per aquell suposat entredit en 

aquesta ciutat. Per tal, emperò, com los mèrits del procés eren en tanta 

offensa de nostre senyor Déus e de la Verge Maria, lo consell general 

d’aquesta ciutat, no en contemte de santa mare Sglésia, mas mogut 

per ço que dit és, condempnà lo dit Pere Bugarrell a ésser açotat per 

la ciutat ab un clau mès per la lengua e, aprés, ésser mès en lo consell 

e bandejat perpetualment d’aquesta ciutat e de tot son terme, e axí és 

stat exequtat pochs dies són passats. Veritat és que los mèrits del dit 

Bugarrell mereixen molt major e més dura pena; lo dit consell, emperò, 

s’i ha volgut haver més humanament que rigorosa. 

E exequtada la dita sentència, per lo official ecclesiàstich lo dit 

justícia e consell e tots los officials e consellers som stats absolts ab 

certa reincidència. Avisam-vos-ne perquè us plàcia ajustar aquest ab 

los altres, e, en virtut de les creençes per les dites altres nostres letres 

a vós e al dit micer Johan Mascó acomanades, axí al dit sant pare com 

al dit senyor cardenal bisbe de València explicar ço que dit havem del 

cas del dit En Pere Bugarrell, e d’aquell, ensemps ab los altres que ja 
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scrit vos havem, obtenir-nos absolució bastant, havent-vos-hi segons 

de vostra bona indústria e diligència indubitadament speram; e serà 

cosa que molt vos agrayrem. Rescrivint-nos de tot ço que voldreu 

façam per la honor vostra. E tinga-us en sa guarda la Sancta Trinitat. 

Scrita en València, a XXV dies de setembre de l’any MCCCCLIIII. 

Los jurats de València, a tota vostra honor bé apparellats. 

 

Fuit alia similis expedita, mutatis mutandis, directa al molt 

honorable mossènyer e molt savi micer Johan Mascó, licenciat en leys, 

cubiculari de nostre sant pare, en Roma. 

 

Document 56 

1454, novembre, 26. Barcelona. 

 

Ban d’expulsió dels alcavots i alcavotes que vivien a la ciutat de 

Barcelona feta pel sotsveguer Francesc Ramis en substitució del veguer 

de Barcelona Arnau Guillem Pastor.200 

 

A: AHCB, Consell de Cent, Ordinacions Originals, 1B-XXVI-6 doc. 393 

 

Ara hoiats queus fa asaber lo honorable en Ffrancesc Ramis, 

sotsveguer, e regent la vegueria de Barchinona davant la absència201 

de l’honorable mossen Arnau Guillem Pastor, cavaller, regent la 

vegueria de Barchinona de Agualada e de Vallès de Moià e de Moianés. 

Que com per bon stament de la cita ciutat lo molt alt senyor rey en 

Johan de bona memòria haie atorgat perpetualment a la ciutat de 

Barchinona perpetual privilegi e per lo molt alt senyor rey n’Alfonso ara 

per la gràcia de Déu benaventuaradament regnant, confirmat. Que 

reebuda sumària informació per los honorables veguer e consellers e 

                                                           
200 Primer hi ha el ban de juliol de 1454 inclòs a 1B-V-12. Posteriorment solt hi el 
present document. 
201 davant la absència interliniat. 
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Consell de Trenta de la dita Ciutat puxa a los dits honorables vaguer e 

consellers e Consell foragitar de aquella ab impositió de penes que nols 

puxen ésser remeses tots los alcavotsqui tenguen àvols fembres e 

visquen del guany o quest de aquellas. Encare totes alcavotes e tots 

tafurers e encara vagabunts qui no hagen rendas ne stiguen ab senyor 

ne visquen ab senyor ne visquen de lurs treballs. E més avant tots 

aquells qui nafren o maten homes per diners. E per sumària informatió, 

segons forma del dit privilegi, reebuda per los dits honorables regent 

la vegueria e consellers e Consell de Trenta sien stats trobats en la dita 

ciutat los devall scrits alcavots qui viuen de guany o quest de àvols 

fembres e vagabunts qui no hagen rendas ne stiguen ab senyors ne 

visquen de lurs treballs. Çò és: 

 

Gabriel Salvador, valencià, té Eulària la empordanesa a Viladalls, 

alcavot. 

Nicholau Oliver, té Isabel Olivera, valenciana al carrer de 

Jerusalem, alcavot. 

Alfonso, picapedrer, té Mansia202, la viscaina a la Volta d’en 

Torre, alcavot. 

Johan de la capa, vagabunt. 

Per çò los dits honorables regent la dita vegueria, consellers e 

Consell de Trenta ab veu de la present pública crida amonesten tots 

los damunt amonestats alcavots e vagabunts e cascun d’ells. Que dins 

spay de deu dies primers vinents sien exits de la dita ciutat e termens 

de aquella. E dins aquella ciutat o termens no sien. Çò és: 

Lo dit Gabriel Salvador, dins spai de quatre anys sens esperança 

de vènia. 

Nicholau Oliver dins spai de deu anys sens esperança de vènia. 

Alfonso, picapedrer, dins spay de tres anys sens esperança de 

vènia. 

                                                           
202 L’alcavot d’aquesta, Jaume de Rosales, serà expulsat posteriorment, el juliol de 
1457. 
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Vagabunt 

Johan de la capa dins spay de cinch anys sens esperança de 

vènia. 

E açò sots pena si lo contrari per ells o alguns dells serà fet de 

ésser scobats per la dita ciutat e exellats en Cerdenya a deu anys lavors 

següents. E si per ventura los damunt anomenats o algun dells dins lo 

temps a ells assignat segons dit és entrarà o serà atrobat dins la dita 

ciutat o termens de aquella, lavors que muyra. E no solament les coses 

demunt dites sien servades per los dessús anomenats e cascun d’ells 

dins la dita ciutat de Barchinona ans encare per los suburbis, termens 

de aquella los quals termens són, tant com és de Montgat al coll de 

Finestrelles, e del Coll de Finestrelles al Coll de Cerola, e del Coll de 

Cerola a la Gavarra, e de la Gavarra a Molins de Reig e de Molins de 

Reig a Castell de Fels e de Castell de Fels tro a dotze lengues dins mar. 

Per çò que algú no puga ignoranta allegar. 

Fo feta la present crida per en Bernat Cadireta a XXVI de 

noembre MCCCCLIIII per los lochs acostumats ab I trompeta e tabals. 

 

Document 57 

1455, juny, 19. Barcelona. 

 

Recull d’una súplica presentada al Consell de Cent per Pere 

Bugarrell, acusat d’alcavot i expulsat de la ciutat de Barcelona. 

 

 A: AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions, 1B-II-9, f. 144v. 

 

Dijous a XVIIII de juny del any M CCCC LV. [...] 

 
f. 145v.| E après foren offertes en lo dit conçell de Cent jurats, tres 

supplicacions, çò és una dels barquers antichs [...] E l’altra supplicació 
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era d’en Pere Bugarell203, qui era estat gitat de la dita ciutat per 

alcavot de contraria matèria de çò que era acusat les quals 

supplicacions foren lestes en lo present concell. 

 
f. 146v.| Sobre lo fet de les dites tres supplicacions offertes en lo 

dit concelll fou deliberat per lo dit concell de cent jurats [...] E axí 

mateix sia repellida la supplicació donada per part del dit Pere Bugarell, 

attès maiorment qui ja altre vegada era estat exellat per alcavot. E era 

stat reduhit e tornat. E après tornà en lo dit offici d’alcavot. 

 

Document 58 

1459, novembre, 29. Barcelona. 

 

 Ban d’expulsió d’alcavots on apareix Àgata la geperuda, antiga 

esclava de mossèn Relat, a la qe se li imposa la pena més alta del 

registre d’expulsions d’alcavots: cinquanta anys. 

 

 A: AHCB, Consell de Cent, Ordinacions Espercials, 1B-V-12, f. 92r. 

 
f. 92r.| Die jovis XXVIIII, mensis novembris, anno a Nativitate 

Domini Mº CCCC Lº nono. 

 

Ara hoiats que·us fa asaber lo honorable mossen Arnau Guillem 

Pastor, cavaller, regent la vegueria de Barchinona, de Agolada e de 

Vallés, de Moià e de Moianés. Que com per bon estament de la dita 

ciutat e de la cisa pública d’quella, lo molt alt senyor rei en Johan, de 

bona memòria, hage atorgat a la dita ciutatprivilegi perpetual, per lo 

molt il·lustre senyor rei en Johan ara per la gràcia de Déu 

benaventuradament regnant, confirmat. Que reebuda sumària 

informació per lo vaguer de Barchinona, consellers e Consell de Trenta 
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de la dita ciutat, puxen los dits vaguer de Barchinona, consellers e 

Consell de Trenta foragitar de la dita ciutat, ab imposicions de penes, 

les quals no·ls puxen ésser remeses, tots alcavots, alcavotes qui 

tinguen àvols fembres e visqen del guany o ques d’aquelles, e encara 

totes alcavotes, e axí mateix tots taffurers e vagabunts qui no hagen 

renda ni estiguen ab senyor ni visquen de lurs propis treballs. E més 

avant aquells qui maten o naffren homens per diners. E per sumària 

informació, segons forma del dit privilegi, rebuda per los dits 

honorables regent la vegueria, e consellers e Consell de Trenta, sien 

estats trobats en la dita ciutat los davall escrits qui viuen del guany ho 

quest d’àvols fembres o vagabunts e alcavotes qui atrassen dones a 

homesn per diners. Çò és: 

 

Alcavots. 

 

Galceran Forn, alcavot, qui té per amiga Lucrècia, dins Viladalls. 

 

Anthon de Cardona, castellà, qui té per amiga Johana la fina, dins 

Viladalls. 

 

Miquell Muntanyés, alcavot, qui té per amiga Johana la 

valenciana dins Viladalls. 

 

 

Taffurers. 

 

Moresma. 

 

Alfonso de Pontós. 

 
f. 92v.| Alcavotes. 
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Àgata la geparnda, qui fou esclava de mossen Relat. 

 

Mestre ans sabater e hostaller, e Constança, sa amiga, alcavots. 

 

Catherina la moriscada qui està al carrer de Sent Pau, e solia 

ésser amiga de Bages, alcavota de sa filla. 

 

Johana Prada, qui està al carrer d’en [Cuch / Cinch], alcavota. 

 

Caterina, qui està al carrer d’en Johan de Vich, alcavota. 

 

Miquell Gibert, qui està a les Basses de Beseya, alcavot. 

 

Per çò los dits honorables regent la vegueria de Barchinona, 

consellers e Consell de Trenta de la dita ciutat, ab veu de la present 

públicaa crida amonesten tots los damunt dits alcavots e cascuns d’ells 

que dins espai de deu dies, primers vinents, sien exits de al dita ciutat 

e termens d’aquella. E dins aquella ciutat no sien. Çò és los dit: 

 

Galceran Font, per espai de dos anys, ab esperança de vènia. 

 

Anthon de Cardona, per espai de deu anys, sens esperança de 

vènia. 

 

Miquell Muntanyés, per espai de cinch anys, sens esperança de 

vènia. 

 

  

Taffurers e vegabunts. 

 

Moresma, per espai de vint anys, sens esperança de vènia. 
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Alfonso de Pontós, per espai de cinch nays, sens esperança de 

vènia. 

 

Alcavotes. 

 

Àgata la geparuda, per espai de cinquanta anys, sens esperança 

de vènia. 

 
f. 93r.| Mestre ans e Constança, sa amiga, per espai de deu anys, 

sens esperança de vènia. 

 

Catherina la moriscada per espai de deu anys, sens esperança 

de vènia. 

 

Johana Prada, per espai de deu anys, sens esperança de vènia. 

 

Catherina, qui està al carrer de Pere de Vich, per espai de deu 

anys, sens esperança de vènia. 

 

Miquel Gibert, per espai de deu anys, sens esperança de vènia. 

 

E açò sots pena si lo contrari per ells o algun d’ell serà fet, d’ésser 

escobats per la dita ciutat e axellats en Sardenya per espai de deu anys 

la donchs contínuament següents. E si per ventura los damunt 

nomenats o algun d’ells dins lo temps a ells assignats, segons dit és, 

entraran o seran atrobats dins la dita ciutat o termens d’aquella, la 

donchs, que sien penjats per lo coll en tal guissa que naturalment 

muyren. E no solament les coses damunt dites sien servades per los 

dessús anomenats e cascún dels dits, la dita ciutat de Barchinona, més 

encara per los suburbis e termens d’aquella, los quals termens són tant 

com és de Muntgat al Coll de Finestrelles, e del Coll de Finestrelles al 

Coll de Cerola, e del Coll de Cerola a la Gavarra e de la Gavarra a Molins 
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de Reig e de Molins de Reig a Castell de Fels e de Castell de Fels tro a 

XII lengues dins mar. Per çò que de les dites coses algú no puxa 

ignorància allegar. 

 

Document 59 

1463, agost, 12. Barcelona. 

 

Pregó publicat a Barcelona per Pere de Bell-Lloch, corredor de la 

ciutat. Cita davant del lloctinent, Joan de Beaumont, en un període de 

deu dies, a Leonor de Sevilla, castellana que habitava a Viladalls, a 

l’hostal d’Esteve de Moros i a altres per a que se’ls informi del que 

estaven acusats. Si no es presenten seran foragitats de la ciutat. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, Intrusos 7, f. 79v.  

 

REG: SOBREQUÉS p. 311. 

 

Die veneris XII augusti anno a Nativitate Domini Millesimo CCCC 

LX tertio fuit publicata infrascripta preconiçatio per loca solita 

civitatorum Barchinone cum una tuba per Petrus Belloch, curritore 

juratis predicte civitate ut ipse retulit que quidem preconizatio est us 

seuqitue. 

 

Ara oiats tot hom generalment de part del molt reverend e egregi 

don Joan de Beaumunt lochtinent general et cetera que com la dona 

na Elionor de Sivilla f. 180r.| castellana qui stava en Vila Days en lo hostal 

de Steve de Moros, Nicolau Pou, àlies “builaygua”, la dona apellada 

Camuseta qui stava entre mur e mur qui va al portal dels 

Fraresmenors, Jaume Coll, Pere Serinyà, peraire, Pere Martí brasser, 

Domingo Forès quistor, lo Gavatxo, Sanxicho “lo moro sant”, Miquel 

Corones, Joan Sunyer, convers, lo arxer sguarrat qui stà al cap del 

Born, Bernad Marti, barber, Benet, barber, qui stava ab en Gabriel 
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Montbru, en Sabastia Perayre companyó del dit Benet, Cristophol 

Savit, Joan Bonany, gerrer, Nicolau Biset, barber, Bernat Ferrer,204 fill 

d’en Joan Ferrer qui stà a la Plaça del Oli, Sabrià lo sardet fuster, Joan 

lo valencià brasser stà prop sent Pere, Miquel Guerau, courer, Joan 

Ferrer perayre e Pedro de Sant Ander sien delats de diversos crims 

segons en les enquestes daquen fetes és contengut. Per ço a instancia 

e raquesta de procurador fiscal del a cort del dit senyor cita e amonesta 

als dessús a nomenats que dins deu dies primer vinents sien 

compareguts davant lo dit senyor o son vicicanceller per donar raó del 

que son impetits. En altra manera serà proceït contra los dessús dits 

axi per via de bandeiament com en altra manera segons per dret e raó 

serà vist faedor. 

Document 60 

1463, setembre, 7. Barcelona. 

 

Pregó concedint perdó a tots els exclosos de Pau i Treva que 

s’uneixin a l’armada de Menorca. Serviran sense sou, però se’ls donarà 

menjar i vestit. Tots els macips, alcavots i rufians han de presentar-se 

davant del veguer durant el proper dia i complir les seves ordres o 

seran expulsats de la ciutat per deu anys. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, Intrusos 7, f. 107v.  

 

Ara oiau tot hom generalment que·us fa assaber lo reverend e 

egregi et cetera, don Joan de Beaumont lochtinent general del molt alt 

et cetera rey et cetera, a suplicació dels deputats e consellers de la 

ciutat de Barchinona per bon stament de la cosa pública e del principat 

de Cathalunya e per causa de la armada que ara novament se deu fer 

dins la present ciutat per anar a Menorca o altres ports per protegir les 

costes [d]e enemichs del principat lo dit reverend e egregi et cetera ab 

                                                           
204 Bernat ferrer interlineat.  
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tenor de la present en bona fe real guia e assegura qualsevol persones 

de qualsevol ley, stament o condicio sien qui personalment volran anar 

en la dita armada encara encara205 que sien separats o gitats de pau 

hi de treva bandegats o hagen comesos crims o delictes alguns axi dins 

la present ciutat com fora aquella pus aquells tals no sien acuydats oo 

enemichs de la torra e sens soi o paga alguna saguiran lo viatge als 

quals serà administrada la f. 108r.| despesa de menjar e de beure. E més 

emperò que los dessús dits hagen ésser dins la present ciutat de ací 

per dilluns tot jorn que comptarem XII del present mes e los dits gitats 

e segats de pau e de treva hagen a entrar dins una casa de la present 

ciutat e fer denunciar al Veguer de barchinona la lur venguda affi que 

sens perill de lurs persones se pusquen recullir. E noresmenys tots los 

macips, alcavot e roffians per demà tot jorn se hagen a presentar al 

dit Veguer de Barchinona e de ell nos pretesquen sens licencia sua 

demanada e obtenguda e hagen a fer e per obrar executar tot çò e 

quant per lo dit veguer los serà demanat. En altra manera lo dit senyor 

lochtinent ara per lavors los bandege e per bandeiat los vol haver de 

tota la dita ciutat e termens de aquella a deu anys. E en cas de que 

vigen per lur repòs e de les lurs fembres lo dit et cetera lochtinent posa 

e met en salva guarda real les dites fembres e lurs béns. Les quals per 

lo temps que lurs amos e amichs staran en servey de la dita armada 

pusquen star en les cases e lochs hon huy stan e que dirant lo dit 

servey e quiatge sots pena de la vida no sie algú qui gos sostraure les 

dites fembres ne eperar re de aquelles. Lo qual guiatge dur durar hage 

per lo temps que la dita armada durarà e seran tornats en la present 

ciutat e aprés per un mes següent. E los dits guiatges protectio e real 

salvaguarda e altres coses dessus dites mana lo dit et cetera lochtinent 

ésser publicada per ço que de aquelles ignorantia no·s pusca alleguar. 

Fray Johannes d. G. 

 

                                                           
205 Sic 
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Raymundo Vitalis. 

 

Die mercurii VII mensis septembris anni MCCCCLXIII Petrus 

Querol fecit predictam preconizationem per loca solita civitatorum 

Barchinone cum duabus tubis et inpemet curritor publicus et iuratus 

dicte citvitatis, die jovis XX dictus mensis octobris anni predicti se 

dictam preconizationem ut predicte fecisse dicta die septembris et anno 

predicto. 

 

Document 61 

1464, octubre, 23. Barcelona. 

 

Ban promulgat per Pere de Portugal contra els alcavots que tenen 

dones treballant al bordell i les fembres que no habiten al bordell i fan 

guany del seu cos fora de les cases públiques. 

 

A: ACA, Registres de Cancelleria, Intrusos 32, f. 23r. 

 

Dicta die martis XXIII dicti mensis octobris et anno predicto 

Petrus Belloch curritor retulit publicasse cum duabus tubicimbus per 

loca solita presentis civitatis Barchinone sequentem preconitzacionem. 

 

Dels alcavots qui tenen fembres en los bordells. 

 

Ara oiats tot hom generalment que·us mana e·us notifica la 

magestat del senyor rey. Que sia en dies passats lo honorable senyor 

rey ab altra sua publica per solve diversos inconvenients e scandols. 

Los quals comunament e sovint se seguien en la present ciutat e encara 

en diversos altres parts de aquest seu principat haia ordonat e manàs 

sua  sortes penes uqe no fes honra algú de qualsevol ley stat o condició 

fos qui en manera alcuna cosas tenir públicament e com a alcavot o 

macip fembre alguna a guany o quest publich en bordell, carrer o cantó 
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algun. E la dita crida no obstant sàpia. Lo dit senyor e sie informat que 

no ha macips dits vulgarment alcavots moguts de alguna temeritat en 

molta offensa f. 23v.| de nostre Senyor Déu e dan de la cosa pública 

portants en reglecte los sans manaments reyals. La dita crida no 

obstant contínuament e pública han tengudes e vuy en dia coven 

fembres publicas e públicament a guany e comun quest de llurs cossos 

axi en los bordells com en diversos cantons, places e carrers de la 

present ciutat. Per ço lo dit senyor rey desigent attendra a la lahor e 

serva de nostre senyor Déu e encara per evitar e cessar tota natura e 

camí d’escandels e inconvenients. Ab tenor dela present pública crida 

mana ordona intima e notifica a tot hom generalment. Que dací avant 

no sie alcavot, macip, home o persona algula de qualsevol ley, stat o 

condició sie que dins la present ciutat de Barchinona ne en los arrevals 

o termens de aquella gos o presumescha directament o indirecta tenir 

o sostenir fembres algunes públicament o en altra manera a guany o 

quest algú de son cos axí en los bordells com enqualsevulla places, 

carreras o cantons ne viure del guany o quest de las ditas fembres. E 

qui contrafarà o serà trobat contrafent per la primera vegada vol, mana 

e ordona lo senyor rey que encontinent e sens mercè alguna sie assotat 

públicament per los lochs acustumats de la present ciuta e pach per 

pena a la cort del senyor Rey trenta florins d’or. E si aprés ab cor […]at 

altre vegada perseverant en llur mala vida seran atrobat e preses en 

semblants delictes encontinents sens mercè alcuna assotats per la dita 

ciutat e paguen per pena a la dita cort per la segona vegada sexanta 

florins d’or. E més ipso facto sien bendeiats de tota la present ciutat e 

termens de aquella tant quant plaurà al senyor Rey. E en semblants 

penes vol, mana e ordona lo dit senyor sien ipso facto incorregudes 

totes les fembres públiques e quiscuna de aquelles qui viuen del guan 

e quest del llur cos , seran de vuy avant trobades tenints  donats la 

vida e despesa a macips o alcavots alguns. E per que de aço nagú no 

puxa ignorantia allegar lo dit senyor Rey ab veu de al present pública 

crida la qual la sua magestat mana ésser publicada per los lochs 
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publichs e acostumats de la present ciutat, mana intima e ordona les 

dues cossa a tot hom generalment. Datum en la ciutat de Barchinona 

a vintedos dis del mes de octubre any Mil CCCC LXIIII +Rex Petrus+ 

 

Document 62 

1473, gener, 2. Barcelona. 

 

Inventari de les possessions de la prostituta Aldonza la murciana 

que és ingresada malalta a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 

 

A: AHSCSP, Llibre d’Entrades, AH2, f. 31r. 

 

Aldonza la murciana dona de partit, vench malalta a dos del dit 

mes [gener]. Porta primo (sic): 

 

Primo ·I·n mantho scur sotil 

Item ·I·n gonela de arcuos (?) sotil 

Item ·I· faldetes dolentes 

Item ·I·n camisa dolenta 

Item tabardes bones i tapins cominals dats a tintorera 

Item ·I·n tovallola sotil. 

 

Document 63 

1473, març, 15. Barcelona. 

 

Ban promulgat a la ciutat de Barcelona sobre diverses coses en 

les que s’inclou la prohibició de practicar l’alcavoteria. 

 

 A: AHCB, Consell de Cent, Registre d’Ordinacions, 1B-IV-10, f. 35r. 

 

De no jurar de Déu, e de no jurar, e de vestits e erreus de dies 

e altres coses. 
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Ara hoiats tothom generalment de part dels honorables mossén 

Johan Bernat Terré, cavaller, regent la vagueria, e mossén lo batle de 

la present ciutat de Barchinona, çò és quescun d’ells tant com se 

pertany a se iurisdicció. Que com donar honor e reverència a Nostre 

Senyor Déu, a la sagrada Verge Maria, a als altres sants e santes del 

Paradís, sie la millor, e per çò sobre la qual les univers sitats, continuats 

pobles e singulars persones a la utilitat, lur poder fer com Nostre 

Senyor Déu, sie endreça e principal custòdia resignació dels tots. Per 

tant los honorables Consellers e prohomens de la dita ciutat, havent 

sguard e principal respecte a la dita reverència a les constitucions de 

Cathalunya e actes de Cort, les coses sotsdites prohibides. 

 
f. 35v.| Del blasfemar.206 

 

Ordonaren e statuiren que no sia lícit a qualsevol persona de 

qualsevol ley, stament o condició sie, axí com la per tots drets divinals 

e espirituals, e per les dites consititucions e actes de Cort, és vedat e 

prohibit e inhibit blasfemar, renegar, despitar o vilment e lege, jurar 

nostre Senyor Déu, la sagrada Verge Maria e los scrits e sants del 

paradís, sots pena o ban per la primera vegada de star VIII jors en la 

presó menjant solament pa e aygua. E si continuant llur culpa toneran 

altre vegada renegació, jurar segons dessús és dit sens tota mercè, 

seran assotats per la ciutat ab un graffi en la lengua. 

 

Del jurar.207 

 

E per semblant no sia lícit ne permés aqualsevol persona de 

qualsevol stamnet, ley o condició sia axí com és personalment per 

semblant per dites leys, constitucions e actes de Cort e prohit, vedat e 
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inhibit jurar, e encare que no fos ab paraules tant leges com les dessús 

dites: çò és assaber, jurar per cap, fetge o altres membres [de] Nostre 

Senyor Déu, la sagrada Verge Maria, sancts e santes de Paradís sots 

ban o pena per quescú e per quescuna vegada de agenollar-se en terra 

e agenollar-se en terra; e agenollat dir una Avemaria besant la terra 

en la santa Església de Déu, lo qual en dites coses s’hauran offés. E si 

dites coses no volen fer seran mesos en la presó en la qual steran per 

tres dies continuus, sens tot comport. 

 

De no jugar.208 

 

Item ordonaren los dits Consellers e prohomens renovades 

d’altres ordinacions en lo passat totes e aquelles consumats, que 

alguna persona privada o stranya de qualsevol ley, stament o condició 

sia, no gos jugar de die o de nit dins la dita ciutat, reval o suburbis 

d’aquella a grescha, riffa, rulla, malleta o altres qualsevol joch de daus, 

encare que fos joch de taules, palesament o amegada, en places, 

carrers o alberchs, orts o altres qualsevol lochs de la dita ciutat, reval 

o suburbis d’aquella, sots ban o pena de XX sous, a quescin e per 

quescuna vegada que serà fet lo contrari. E si aquells pagar no volran 

o no poran de ésser mesos e estar sinch dies continuus en la dita presó. 

 
f. 36r.| Tenir tafuraria.209 

 

Item ordonaren los dits Consellers e prohomens que no sia lícit o 

permés a alguna persona de qualsevol ley, stament o condició, sie tenir 

tafureria p taulells o altres coses disposades per a joch palesament o 

amegada dins la dita ciutat, revals o suburbis d’aquella ne per star en 

loch acustumat, ne en latre manera sots van o pena de C sous, a 

quescun e per quascuna vegada que serà fet lo contrari de star encara 

                                                           
208 Text al marge dret del document. 
209 Text al marge dret del document. 



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

470 
 

en la dita presó per V dies continuus o més si axí serà vist als dits 

consellers fe altres dits bans les taules, taulells o altres coses en les 

quals e als jochs se executeran, seran tancats o cremats o donats per 

amor de Déu, sens comport algú. 

 

Que les dones stiguen en los bordells.210 

 

Item, ordonaren los dits consellers e prohomens per bé e utilitat 

de la cosa pública de la dita ciutat e per squivar molts inqunvinents 

desonestats e sinistres que per les coses devall scrites se segueixen és 

poden seguir que d’ací avant no sie lícit ne permés a qualsevol fembres, 

fahedores e vivints del quest de lur cors, star o habitar en la present 

ciutat, fahent lo dit quest, sinó en los bordells de Viladalls de la Volta 

d’en Torra o en altres lochs per ordinacions de la dita ciutat en habitar 

tals fembres permesos o destinats sots ban o pena de ésser assotades 

o d’altre pena coneguda dels dits Consellers. 

 

De tenir amiga.211 

 

Item, cogitants aquella misericòrdia e immense clemència de 

Nostre Senyor Déu, divulgada per lo prop[...] dient totstemps que lo 

impiadós lexa-la sua error de les iniquitats d’aquell nom recorde. 

Ordonaren los honorables Consellers e prohomens de la dita dita ciutat, 

que si per ventura algun home mullerat, ciutedà o habitador de la dita 

ciutat, de qualsevol ley o condició sie per lo maligne adversari, seduit, 

ha tenguda en lo passat e o de present te publicament, o secular o 

regular, comunicant e pertiçipat ab aquella en preiudici de son 

matrimoni e dela honestat d’aquell dins V f. 36v.| dies del dia de la 

publicació de la present conptadors tal dona concubina o amiga haie 
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lexade ab tot affecte sots pena de C sous a quescun que lo qui farà o 

faran per XX jorns continuus en la dita presó sens comport algú. 

 

De les amigues e [...].212 

 

Item ordonaren los dits consellers e prohomens de al dita ciutat 

per los mateys respectes que, qualsevol dona amiga e o concubina de 

capellans, frares o altres persones religioses, dins V dies de la 

publicació de la present continuament conptedors desús es separen de 

la habitació de tals capellans, frares o persones religioses e leixen lo 

dit concubinat us perticipi d’aquell, ab tot effecte sots pena de ésser 

assotades per la ciutat sens tot comport. 

 

De no logar cases a vils dones.213 

 

Item, que no sia lícit o permés a qualsevol persona o persones 

de qualsevol stament o condició sien logar, prestar o en altre manera 

lexar a les dites àvols fembres fahent quest de lur cors, alberch, cases, 

obredors, botigues, cellers, orts o altres habitacions situades fora los 

dits bordells o altres lochs per habitació de tals fembres segons dit és, 

destinats e ordonats sots ban de XX sous. 

 

De no portar coha.214 

 

Item, ordonaren los dits consellers e prohomens per obviar a 

molts abusos, vanes despeses e altres despeses desordes que·s 

segueixen per les coses desús scrite. Que de diumenge que·s conpterà 

XXI del present mes de març, en avant, alguna dona o donzella de la 

dita ciutat o habitant en aquella de qualsevol stat, grau o condició sien, 

                                                           
212 Text al marge dret del document. 
213 Text al marge dret del document. 
214 Text al marge dret del document. 
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no gos, ne li sia lícit o permés en alguna manera d’aquí avant portar 

per ciutat gonelles, brials o altres vestedures qui haien coha o 

rosseguen en forma alguna, més de un palm de coha pagarà sots ban 

de XX sous per quescuna vegade que serà contrafet. Del qual ban 

official algún non puxen fer gràcia. E sobre lo dit ban les dites cohes 

seran tallades e donades al hospital tant com seran trobades haver 

més del dit un palm. 

 

De no portar jaquetes de seda ligasses d’aur.215 

 

Més ordonaren los dits honorables consellers e prohomens per 

los sguards dessús dits que d’aquí avant a alguna de les dites dones o 

donzelles no sia lícit ne permés portar jaquetes de seda ne de altre 

drap en f. 37r.| alguna manera ne per semblant portar216 ligasses d’or o 

d’argent, que haie costat més de V lliures ne portar tapísos de sefa ab 

ligades d’or d’argent ne en les gonelles o altres robes algun per fil qui 

haie més avant de ningun palm d’ample ne miraments algunes de seda 

sots ban a quescú e per quescuna vegada que serà contrafet de V 

lliures, e de perdre les rober en que serà contrafet. 

 

Donatius prohibits en les noces.217 

 

Item, ordonaren los dits honorables consellers e prohoens que 

d’aquí avant no sia lícit o permés a qualsevol home o dina i altre 

qualsevol persona de qualsevol ley, stat, grau o condició sie, en temps 

de noces o en altre manera donar, trametre o fer fer palesament o 

amagada, directament o indirecte, çò és, lo novi a la novia, més avant 

de XX camises, entre blanques, listades o brodades o en altre manere 

fetes. Entés emperò que no sien brodades de or ne d’argent; ne donar 

                                                           
215 Text al marge dret del document. 
216 Segueix jaquestes de seda ne de altre drap en alguna manera, jaquetes de altre 
drap en alguna manera, ratllat. 
217 Text al marge dret del document. 
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més avant de dues ligasses d’or e dues entre or e seda, pus no costen 

,és de V lliures quascuna de les dites ligasses. Més avant de mitge 

dotzena de cossets los quals no puxen costar més de XXX lliures 

quescun e per semblant no·s puxe donar als novis, més avant de VIII 

camises e un pentinador pus no·y haie or en alguna manera.  

 

De fer-se portar les cohes.218 

 

Item ordonaren los dits Consellers e prohomens que d’ací avant 

alguna de les dites dones o donzelles de qualsevol grau, condició o 

stament sie, no gosen de fer portar coha de gonella o d’altre roga 

alguna sclave, fadrine, fadrí o altre persona, sots ban de perdre la dita 

sclava e lo preu d’aquella, donat per amor de Déu al hospital. E sa és 

altre persona que la gonella o altre roba que porterà sia perduda. 

 

E per semblant no sia permés a les dites dones o donzelles portar 

per fils de erminis qui haien més avant de IIII dits d’amples ne  f. 37v.| 

ne portar per fils de giballins, ne brocat d’or ne d’argent ne de ligades 

ne de altre qualsevol brodadura, sots ban de C lliures, e de perdre les 

robes en que serà contraffet per quescuna vegada. 

 

Dels donatius de monjes.219 

 

Item, més avant ordonaren los dits consellers e prohomens que 

d’ací avant no sia permés a qualsevol de les dites persones on  lo dit 

temps o altre donar, trametre, fer o fer fer directament o indirectament 

a les monjes o altre per elles armari o cofre que coste o haie costat 

més de X florins, entre fusta, fer e [...] ne ab aquells donar algún 

forniment de vidre, sinó cadenes e manilles de vidre sia, donar vaxella 

d’argent, si donchs no pesave, çò és, quescun plat e quescuna scudella 

                                                           
218 Text al marge dret del document. 
219 Text al marge dret del document. 
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més de VI lliures, e quescun gresal més de VII lliures, ne donar-hi més 

avant de una lliura de [beniuhi] sots ban a quescú e per quascuna 

vegada que serà contrafet de X lliures e lo que serà trobat de més serà 

del hospital. 

 

De no entrar en monestirs.220 

 

Item ordonaren més avant los dits consellers e prohomens de la 

dita ciutat per obviar a tots scandels, abusos e desordres que de les 

coses sotscrites poguessen sortir, que d’ací avant no sia lícit o permés 

a qualsevol homens de qualsevulle stat e preheminència, auctoritat, 

ley o condició, sien, entrar de die o de nit, palesament o amgade per 

les propies forçes o alienes, ne per qualsevol art o engany en qualsevol 

monastirs, cases, collegis o lochs en qualsevol nom appellats qui sien 

tenchats en los quals colligiadament habiten monges o altres dones 

religioses ne per semblant en los uberts, sinó en temps e hores lícits e 

honestes sots ban o pena de star presos en la presó comuna per spay 

de un mes continu e de pagar C lliures per quascuna vegada que serà 

contrafet adquisidors e applicadors al hospital de Santa Creu sens 

alguna gràcia. 

 

En la dita emperò prohibició no són entesos los protectors e 

ministres acustumat dels dits monastirs, cases o collegis, los quals 

quascú per són exercici puxen entrar en aquelles sens incorriment dels 

dits bans o penes. 

 
f. 38r.| De no star aturat en les sglésies devant les dones.221 

 

Item, jatsia que per lo official e [...] que semblant ordinació e 

prohibició de vet e excomunicació sie stat de fet e publicade encare los 

                                                           
220 Text al marge dret del document. 
221 Text al marge dret del document. 
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dits Consellers e prohomens per més obviar cohe e extirpar moltes 

irreverències que segons la praticha ha mostrat en les coses desús 

scrites se són fetes a Nostre Senyor Déu en gran perturbació del offici 

divinal. Ordonaren que no sia lícit o permés a qualsevol homens jovens, 

o vells de qualsevol stat preheminència o condició sien star en la Seu 

o en la Església de Santa Maria de la Mar o en altres sglesies, metien 

l’offici divinal se fa parats o aturats stant devant les dones per mirar 

aquelles sots ban de vint lliures a quescun e per quascuna vegada que 

serà contraffet a de qui sit al acusador lu terça part e latre terça a 

l’official e la restant terça part al dit hospital. E si pagar no·ls porà o no 

volrà que stiguen cinch dies continuus en la presó sens alguna gràcia. 

 

De anar dones de nits.222 

 

Item ordonaren los dits Consellers e prohomens, evitar molts 

desordres e scandels e actes desonestos e de ma exempli que d’aquí 

avant no sia lícit ne permés a qualsevol dona axí vella com jove, e axí 

ecclesiàsticha com secular, anar sens llum de nit desfressada o no 

desfresada per ciutat en alguna manera pus sien passades dies hores 

aprés tocada la hora de la Avemaria si donchs no iran ausparperades 

de sos merits o de germans cosinsgermans on els nebots o cunyats 

sots ban de X lliures a quescun e per quescuna vegada que serà fet lo 

contrari. 

 

Portar spase sens guaspa. 

 

Item ordonaren los dits consellers e prohomens que d’ací avant 

no sie permés a algun home de qualsevol grau, stat o condició sie 

portar spase en la e sens beyna de fust, ne sens guaspe, ans aquella 

haie a portar sinte e ab guaspes e beynes de fust, segons en lo passat 

                                                           
222 Text al marge dret del document. 
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és stat acustumat sots ban de perdre les dites spases qui contra la 

ordinació serà trobades. 

 
f. 38v.| Que manestrals no obren que les puix ordinacions. 

 

Item ordonaren los dits consellers e prohomens que d’aquí avant 

no sie lícit o permés a algun satre, argenter, fuster, vedrier o altre 

qualsevol manestral o persona, fer obrar o fabricar algunes de les coses 

en les dites e presents ordinacions prohibides e vedades, çò és per 

servir en la present ciutat, sots ban de L sous per quascuna vegada. 

 

De no fer alcavoteries. 

 

Item per tolre e squivar molts e diversos abusos qui per les coses 

dessús scrites se serien seguints, ordonaren los dits consellers e 

prohomens sens periudici del privilegi que la ciutat ha de espellir 

alcavots e alcavotes, vagabunts e taffurers e de les pratiques e 

consuetuds de aquelles, que no sia lícit a qualsevol dona fadrina 

coniugade o vidua o d’altre qualsevol qualitat o condició sie, ésser 

migencera o tractedora ab pagua o sens pagua d’actes alguns 

desonests, çò és lamare de la filla o la filla de la mare, nebodes, 

germanes o altres dones presents o no presents, sots pena de ésser 

scobades per la dita ciutat sens tota gràcia o mercè. 

 

Dels quals bans peccuniaris dessús mencionats no conpertits sien 

fetes tres parts. La una del official qui farà la execució. L’altre del 

acusador. E la restant terça part de les obres dels murs e valls de la 

dita ciutat. 

 

Retenentse emperò et cetera. 
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Foren publicades les dites ordinacions a XV de març del any M 

CCCC LXXIII. 
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XII. QUADRES 



ROGER BENITO JULIÀ 

 

479 
 

  



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

480 
 

 

Quadre 11: Crides contra els alcavots per dates (1401-1469) 

 

DATES CRIDES 
NOMBRE 

EXPULSATS 
DOCUMENT FOLI / DOC. 

1401, NOVEMBRE, 22 3 OCC 1B-IV-3 22v. 
1402, SETEMBRE, 13 14 OCC 1B-IV-3 48r. 
1402, NOVEMBRE, 26 7 OCC 1B-IV-3 55r. 
1403, NOVEMBRE, 5 10 OCC 1B-IV-3 85r. 
1403, NOVEMBRE, 29 3 OCC 1B-IV-3 88v. 

1404, AGOST, 20 13 OCC 1B-IV-3 105r. 
1404, AGOST, 23 9 OCC 1B-IV-3 105r. 

1414, NOVEMBRE, 14 16 OCC 1B-IV-4 8r. 
1426, SETEMBRE, 17 29 OCC 1B-V-12 14r. 

1427, AGOST, 11 2 OCC 1B-V-12 1r. 
1427, AGOST, 3 20 OCC 1B-IV-4 18r. 
1427, AGOST, 9 11 OCC 1B-V-12 1r. 

1427, NOVEMBRE, 28 8 OCC 1B-V-12 3r. 
1428, AGOST, 11 15 OCC 1B-V-12 4v. 
1429, JULIOL, 9 14 OCC 1B-V-12 17r. 

1429, NOVEMBRE, 21 4 OCC 1B-V-12 4r. 
1433, JULIOL, 20 6 OCC 1B-V-12 7v. 

1433, NOVEMBRE, 4 26 OCC 1B-V-12 8v. 
1434, JULIOL, 22 25 OCC 1B-V-12 11r. 

1434, NOVEMBRE, 9 9 OCC 1B-V-12 20v. 
1435, OCTUBRE, 1 25 OCC 1B-V-12 22r. 
1436, JULIOL, 28 17 OCC 1B-V-12 24r. 

1436, NOVEMBRE, 27 10 OCC 1B-V-12 27v. 
1437, JULIOL, 6 15 OCC 1B-V-12 29v. 

1437, NOVEMBRE, 22 5 OCC 1B-V-12 26r. 
1438, AGOST, 5 5 CON 1C-V-13 7r. 

1438, NOVEMBRE, 24 7 OCC 1B-V-12 31v. 
1439, JULIOL, 11 17 OCC 1B-V-12 32v. 

1439, NOVEMBRE, 21 6 OCC 1B-V-12 34r. 
1440, JULIOL, 29 13 OCC 1B-V-12 35r. 

1440, NOVEMBRE, 28 4 OCC 1B-V-12 36v. 
1441, AGOST, 22 7 OCC 1B-V-12 37v. 

1441, NOVEMBRE, 10 4 OCC 1B-V-12 39r. 
1442, JUNY, 20 15 OCC 1B-V-12 40r. 

1442, NOVEMBRE, 22 13 OCC 1B-V-12 41v. 
1443, JULIOL, 6 17 OCC 1B-V-12 43r. 

1443, NOVEMBRE, 21 11 OCC 1B-V-12 45r. 
1444, JULIOL, 9 22 OCC 1B-V-12 47v. 

1444, NOVEMBRE, 13 17 OCC 1B-V-12 52r. 
1445, JULIOL, 9 13 OCC 1B-V-12 55r. 
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1445, NOVEMBRE, 19 16 OCC 1B-V-12 58r. 
1446, AGOST, 11 17 OCC 1B-V-12 60v. 

1446, NOVEMBRE, 19 16 OCC 1B-V-12 62v. 
1447, JULIOL, 29 9 OCC 1B-V-12 65r. 

1447, NOVEMBRE, 17 13 OCC 1B-V-12 66v. 
1448, JUNY, 20 8 OCC 1B-V-12 68r. 

1448, NOVEMBRE, 26 6 OCC 1B-V-12 69v. 
1449, JUNY, 28 11 OCC 1B-V-12 71r. 

1449, NOVEMBRE, 21 3 OCC 1B-V-12 73r. 
1450, JULIOL, 4 12 OCC 1B-V-12 74r. 

1450, NOVEMBRE, 23 9 OCC 1B-V-12 76r. 
1451, JULIOL, 17 4 OCC 1B-V-12 78r. 

1451, NOVEMBRE, 27 3 OCC 1B-V-12 79r. 
1452, AGOST, 4 6 OCC 1B-V-12 80r. 

1452, NOVEMBRE, 20 18 OCC 1B-V-12 81r. 
1453, JULIOL, 6 3 OCC 1B-V-12 82v. 

1453, OCTUBRE, 8 3 OCC 1B-V-12 83v. 
1454, JULIOL, 17 6 OCC 1B-V-12 84v. 

1454, NOVEMBRE, 26 4 
OOR 1B-XXVI-

6 
DOC. 393 

1456, SETEMBRE, 25 6 OCC 1B-V-12 87r. 
1457, NOVEMBRE, 22 15 OCC 1B-V-12 89r. 

1459, JUNY, 27 14 OCC 1B-V-12 90v. 
1459, NOVEMBRE, 29 11 OCC 1B-V-12 92r. 

1460, NOVEMBRE, 19 13 OOR 1B-XXVI-
8 

DOC. 534 

1460, SETEMBRE, 2 12 OCC 1B-V-12 93r. 

1462, NOVEMBRE, 21 15 
OOR 1B-XXVI-

9 
DOC. 612 

1464, NOVEMBRE, 28 2 OOR 1B-XXVI-
10 

DOC. 688 

1467, NOVEMBRE, 28 1 OOR 1B-XXVI-
11 

DOC. 766 

1469, NOVEMBRE, 24 1 
OOR 1B-XXVI-

12 DOC. 822 

SENSE DATA 7 OCC 1B-V-12 7r. 
    

TOTAL 751   
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Quadre 12: Alcavots expulsats amb el nom, ofici, situació, lloc d’origen i altres dades 

ARXIU SÈRIE FOLIS DATA DE LA CRIDA NOM ALCAVOT/A OFICI SITUACIÓ 
LLOC D'ORÍGEN 

ALCAVOT 
OBSERVACIONS ALCAVOT/A 

AHCB OCC 1B-IV-3 22v. 1401, novembre, 22 Bernat Broca     

AHCB OCC 1B-IV-3 22v. 1401, novembre, 22 Johan Sedacer    

AHCB OCC 1B-IV-3 22v. 1401, novembre, 22 Maria  Antiga esclava d'en Magret  Muller de Pere Muntlor 

AHCB OCC 1B-IV-3 48r. 1402, setembre, 13 Berenguer Bacurell    Està amb Pere de Qeralt 

AHCB OCC 1B-IV-3 48r. 1402, setembre, 13 Berenguer de Cerdà Algutzir    

AHCB OCC 1B-IV-3 48r. 1402, setembre, 13 Cristòfol Castro     

AHCB OCC 1B-IV-3 48r. 1402, setembre, 13 Fransoy Falcones     

AHCB OCC 1B-IV-3 48r. 1402, setembre, 13 Fransoy Peler Barber    

AHCB OCC 1B-IV-3 48r. 1402, setembre, 13 Maquiello de Bagossa     

AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Alfonso Alvanet     

AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Álvaro Gill     

AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Anthoni Çabater Fuster Ciutadà de Barcelona   
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AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Johan de Santa Maria     

AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Johan Garcia Guardià Ciutadà de Barcelona  
Està per lo Pont de Santa Maria, pel camí 

del Pont de Genestera 

AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Na Maria  
Antiga esclava d'en Pere Ferrer qui 

fou porter del senyor rei 
 Muller d'Antoni Sala, laurador 

AHCB OCC 1B-IV-3 55r. 1402, novembre, 26 Pedro de Brena Sabater    

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Berenguer Almendrer Porter    

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Berenguer Sabater   Igualada  

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Bernat Fuster Carnisser    

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Garcia Cortés     

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Guillem Avellaneda Ballester    

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Guillemó    Està al servei del rei 

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Johan Lop   València  

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Johan Valls Porter  Perpinyà  

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Nicolau Forner     

AHCB OCC 1B-IV-3 85r. 1403, novembre, 05 Pericó lo dadero     

AHCB OCC 1B-IV-3 88v. 1403, novembre, 29 Anthoni Jordà Tintorer Ciutadà de Barcelona   

AHCB OCC 1B-IV-3 88v. 1403, novembre, 29 Miquel lo paternoster  Ciutadà de Barcelona   

AHCB OCC 1B-IV-3 88v. 1403, novembre, 29 Pere Buyll  Ciutadà de Barcelona   
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AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Antoni Poyo    Solia estar amb en Girgós 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Antoni Raspall Ballester    

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Berenguer Ubac Barber  Tortosa Barber de Ramon Alemany 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Escarpó lo major     

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Escarpó lo menor     

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Fernandico Tintorer   Està amb misser Pere Fresc 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Joan   València  

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Joan   Sevilla  

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Joan Diez     

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Joan Sala Barber   Fill de Na Blanca, lavanera 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Joan Sala    Solia estar amb en Romeu Llull 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Magarola     

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Miquelet    Està amb Romeu Llull 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Nicolau Amat    Anava amb en Magarola 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Nicolau Vidal   Terrassa  

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Pascalet de Xinxella     

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Pere Sànchez     

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Pericó Carreres    Va nafrar la vigatana 
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AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Pericó Puig   València Fill de Mossèn Pere Des Puig 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Peroi Orts    Fill d'en Orts lo llancer 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Sanxo, fill de Na Toda   Tarragona Solia estar amb Lluís de Recasens 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Tomasa   Nàpols  

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Bernat Barber    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Bisbal Ferrer    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Francesch de Monseca     

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Franch   Tarragona  

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Jacme Carlus   Sabadell  

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Jaumet     

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Johan Vius     

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Johaneto     

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Johanno     

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Juhan Jorba   França  

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Luis de Gurrea     

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Luis de Valentia   València  

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Matheo Umentada Barber    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Padrito Nanato     
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AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Rotlan Borxador    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Salvadorito     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 "Lo Navarro"   Navarra  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Alveró   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Anthoni  És alcavot e taffurer Viscaia  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Anthoni Morral     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Antiquera     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Arnau  
Solia estar amb mossén Uguet de 

Voltrera 
  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bartomeu   Mallorca  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bedenes  Taffurer   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bedull     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Benda     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bernat Sunyol     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Blascho Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Cassabó     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Gabriel Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Garcia Ragamià  Taffurer   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johan  Taffurer Lleida  
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AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johan de Cobells     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johan Torrent     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johan Tristany     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johanicó Espaser    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johanicó "l'esguerrat"     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johanicó Solà     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Luis Grao o Gerau     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Luis Soquet   Lleida  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Martís   Girona  

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Miquel Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Miquel Garcia     

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Tomàs Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Vilamanya     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Arnançò   Gascunya  

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Baltassar Colteller    És alcavot, vagabund e jugador 

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Beatriu de Torals     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Bernadito   València És alcavot, vagabund e jugador 

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Jacme Duran Mariner    
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AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Jacme Garbaler     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Johan Arbos Barber    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Johan de Medina     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Johanicó   Aragó  

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Julià Traginer    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 La Muller de Julià el traginer     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Merola Barber    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Petro Dies     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Rodrigo   Castella Solia estar amb en Mallorques 

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Fernando de la Conxa     

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Tonet Especier    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 "La dida"     

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Anthoni Canyelles     

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Anthoni Scarrà Pescador    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Bartomeu de Llobregat     

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Bernat Codina     

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Estevenet Vanover    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Gabriel Leo     
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AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Llàtzer   Aragó  

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Pasqual Cabeça     

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Pere Granyer Cisteller i saig    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Sanxó Aragonés   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 11 Francescha  Muller de Pere Crespià   

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 11 Pere Crespià Ballester   És redimit pel veguer 

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Bartomeu Serdà Mariner    

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Bernat Germà Escrivent  Perpinyà  

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Esteve   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Francesc Bertran Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Francesca Olim  Esclava  Esclava de mossén Johan dez Plà 

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Martinoy de Luna Taffurer   Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Miquel Duran     

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Miquel Navarro    És de la vegueria del rei 

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Anthoni Folquet Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Anthoni Scarrà Mariner   Té una sentència del 9 d'agost de 1427 

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Fferrando de Burgos   Burgos  

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Ffrancinet Lorens  Taffurer e vagabund   
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AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Guabriel Maya     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Isabel "la gentil"     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Isabel "la roge"     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johan   Guissona  

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johan Navarro     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johan Roca Franer    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johanico Salvador     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Martinoy de Luna  Taffurer i vagabund  
Té una sentència del 28 de novembre de 

1427 

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Mas Demunt     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Mingueta     

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Sot   Girona  

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Alfonso   Sicília  

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Anthoni Coll Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Barthomeu Barber  Perpinyà  

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Caterina  Amiga o muller d'en Bernat Magret   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Esteve Brinquet     

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Ffranci Mestre de cases    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Garcia   Castella  
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AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Gil Pellicer    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Joan Salvador Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Pere Galceran Sentvicent Pellicer    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Perpenyà  Companyó d'en Ballesta   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Petricó de Sentmenat     

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Petro de Peralta Saig    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Petro Sanxo     

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Gil Pellicer    

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Jacme  Taffurer e vagabund Pallars  

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Jacme Avinentó     

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Martí Pellicer    

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Alfonso     

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Benenguda     

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Gabriel Cases Noves 
Escrivent o 

escuder 
   

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Paschal Ferrer     

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Roig Carbó     

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Simona   Mallorca  

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 "Na Larvadora"     
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AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Anthoni Cerdà     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Anthoni Verdaguer     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Bernat Germà Escrivent  Perpinyà  

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Cabrera     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Eulàlia  Muller d'en Cristòfol, sicilià   

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Eulàlia  Muller d'Anthoni Sex   

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Ffranço Mercer     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Jacme Teyradell     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Jaume   València  

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Johan     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Johan Remires     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Johan Torres     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Johana  Muller d'en Johan Llopis   

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Johana "la porrera"     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 La muller de l'anterior     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Luis Badia     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 N'Antígona     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Pere Cortadelles     
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AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Pere Gaçò     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Pere Martí Assaonador  Vic  

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Pere Poch Prebost  França  

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Raphel Solsona     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Salvador Pericoles     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Violant Foresa     

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Violant la coia     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Agulló     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni  És d'Arnau Busqueta Sardenya  

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni "lo curt"  Taffurer e vagabund   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni Campana  Espunyat i taffurer   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni Gombau     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Berdaxí  Taffurer   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Bernadet Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Bonanat Subirats    Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Fferrando   Galícia  

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Ffrancesch Martinius     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Ffrancesquet     
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AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gabriel Resplant     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gilet  Taffurer e vagabund   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gonçalvo "lo coxo"  Taffurer e vagabund   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gosalvo   Galícia  

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Jacme "lo roig"  Taffurer, vagabund i jurador de Déu València  

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Johan   Galícia  

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Lorens Carbonell     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Luis Dezplà  Taffurer   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Margalida  Muller d'en Bruch, sastre   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Martí Castanyeda     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Martí del Castell     

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Na Margalida  Fillastre d'en Clapers   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Nicholau Feu Flequer És alcavot de sa muller   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Peret   Gascunya  

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Alfonset     

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Bartomeu Scarrà     

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Bartomeu Trillo  Alcavot   

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Daniel Moragues     
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AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Ffrancescha "la torta"     

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Johan Ferrer    

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Johan Gomar  Jurador e renegador de Déu   

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Matheu Moragues     

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Pere   Albarracín  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Anthoni Morral Celer   Solia tenir per amiga Elionor de Fferro 

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bartomeu Ferrer  València  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bernadet Gordiola Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bernadet Martí   Lleida Esquerrer 

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bernat Stopinyà   València  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Blay   Tarragona  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Cabrera   València  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Calaff   Catalunya  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Feliu "lo renegador"     

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Ffrancesquet Serella   València  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Joan Comes Assaonador    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Antic    Fou assotat el 6 de setembre del 1439 

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Català   València  
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AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Ferrer "lo Ferreret"   València  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Peurodon Rajoler    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johana "la moriscada"     

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Marqués Sastre  Lleida Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Na Ffrancesqueta  
Muller d'Anthoni Granell, teixidor de 

lli 
  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Ozies alies "Diego de Vila" Assaonador  València  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Pere Miquel Assaonador    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Pere Ortolanes Pintor  Perpinyà  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Rodrigo de Moralles   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Rodrigo Hurtado     

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Alfonso "lo tartamut"     

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Bergantí Barber Alcavot e vagabund   

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Ffrancesquet Bonet     

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Ffrançoy Metge Escrivent    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Francesca Carbona Revenadora    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Gabriel Jutglar    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Guillemico Navarro Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Guri Argenter    
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AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Johan Cavarroques  Vagabund   

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Johan de Casademunt     

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Johan de Melis     

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Margarita  Esclava  Solia ésser esclava d'en Luys Amargós 

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Miquel Carnisser    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Peret Barber  València  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Peret Garcia Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Primo de Campo Rosso     

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Stopinyà     

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Bartomeu   Mallorca  

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Conti Brodador    

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Ffrançoya Boscha    Amiga d'en Vicenç Janover, sastre 

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Galceran     

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Johan Català     

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Johan Francés Pellicer    

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Ledonet   Lleida  

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Martinico   Santander  

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Matheu Cabanyes Pellicer Alcavot   
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AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Violan    
Amiga d'Antoni Ferrer. Està al Carrer 

Robador 

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Anthonia Revenadora    

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Ausiàs Plà Sastre o juponer   Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Elionor   Sardenya  

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Ffrancina Hostalera    

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Johan   Toledo  

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Johan   Manresa  

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Johan Espinar     

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Pere Almenara Barber  Llíria  

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Pere de Vilarvela     

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Pere Fullós   Perpinyà  

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Ildefonso de Castielo     

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Jaume Ffotoix    Moriscat 

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Johan Simon   Tarragona  

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Johana Mertina     

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Pau Maniques   València  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Ferrando de Madrigal     

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Raphael Bou     
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AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Jaume Blanch     

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Rodrigo Penyaflor     

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Julià   València  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Pere Almenara Barber  Llíria  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Johan   Toledo  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Pere Fullós Peraire  Perpinyà  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Ausiàs Plà Sastre o juponer   Convers 

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Jacme Balufer Sastre   Convers 

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Johan   Manresa  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Johan Espinar     

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Ffrancina Hostalera    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Elionor   Sardenya  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Anthonia Revenadora    

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Bernat Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Cristòfol de Morella   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Francesc Martínez de Mesones   Cocentanya  

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Lorens Carreres     

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Marromà   València  



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

500 
 

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Pere Ribes Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Roig Carbó     

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Esteve Sastre  Gascunya  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Fferrando de Portiello   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Gabriela    
Fou muller d'en Johan Roig, quondam, 

argenter 

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Gonçalo Morach   Montsó  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Guillem "lo tartamut"     

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Jacobo Ferrer  Sicília  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Jaume Tries Corretger    

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Johan Arnau   València  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Johan Rey 
Teixidor de drap de 

lli 
Menor de dies  

Atrassa fembres a homens e les acull a 
casa 

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Johan Sala "lo coxo" Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Nicolau Albanell   Mallorca  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Anthon   Guadalajara  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Bertranet "lo roig"     

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Lorenç Vinyes     

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Pasqual Xoquo Sabater  Aragó  
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AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Sainxicó de Mena Il·luminador  Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Stopinyà "lo xic"     

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Anthoni Escrivent  Saragossa  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Bathomeu Mertí Garvellador    

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Eniyego del Campo     

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Ffranci Coll     

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Gabriel Torrella "cascabell" Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Johan   Burgos  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Johan   Tudela  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Martí   Cervera  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Miquel Roig     

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Pedro   Úbeda  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Pere Sabata     

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Peret Contador    

AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Barthomeu   Aragó  

AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Johanicó d'en Coloma     

AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Navarro Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Alenya    Convers 
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AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Alveró     

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Anthoni "lo moriscat"     

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Mertí Escuder    

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Peret Espaser    

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Anthoni Johan   Tortosa  

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Diego   Palencia  

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Pere Johan Boffiy Boter    

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Pere Mir     

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Anthoni Marimon     

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Ffrancischo   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Gabriel de Muntmany Teixidor    

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Johan de Silia     

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Johana "la curta"     

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Johanico de Mosser    Burgès 

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Julià Massot     

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Luis o Luisset   València  

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Pau Masseguer     

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Pere Mercader Barber    
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AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Pere Morelló     

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Anthoni Pont     

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Bartomeu Argent     

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Calvet   Lleida  

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Eulàlia Mates     

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johan Pergaminer  Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johan d'Aguilar     

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johan Noya Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johana  Amiga d'en Guillem Fuster   

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johana "la moriscada"    Va ab lo morro pintat 

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Maria   Mallorca  

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Violant   València  

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Violant de Lora     

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Fflovet Hostaler    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Ffranci Vila Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Ffrancischo Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Gràcia   Viscaia  

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Guillamet Barber    
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AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Jacme Fontrodona     

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Joan Palado Brasser    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Joan Sanxó   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Johan Colom     

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 La muller de l'anterior Hostaler    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Luis Roqueta Mestre de cases    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Martí de Saletzar Batifuller    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Michalet Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Pedro   Toledo  

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Pere Terrach Cuirasser    

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Andreua   Sardenya  

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Arnau Oliver     

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Eulàlia  Amiga d'en Agostí Sgleyes   

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Ffranci Estol     

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Jaume Juliol     

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Johan Duran     

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Johanicó de les Spuelles   Saragossa  

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 La filla de l'anterior  Amiga d'en Agostí Sgleyes   
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AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Laude   França  

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Maria  
Estava ab mossèn Ffrancesch 

Esplugues, prevere 
  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Caterina Fàbregues     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Caterina Olzina     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Fferrando Maldonado     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Ffranci Font Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Galceran Palomar     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Gonzallo Mariner  Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Jaume Sanxís     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johan Carbó     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johan Dalmaran     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johan de la Spasa     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johani Mestre d'esgrima  França  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Juliu Garvellador    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Luys Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Ortaguo     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pedro Piquero Mestre de cases    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere "lo roig" Sastre  Valladolid  
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AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere alies "Johan Oller" Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere Casafrancha    Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere Mangossa     

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere Stardell   Girona  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Rodrigo "lo sgerrat"     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Anthonet "de la galta cremada"     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Bernat Guillem Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Camarelles     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan   Jerez  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan "de la mula"     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan "lo moriscat"   Tarazona  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan Berdexí     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan Çaffont Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Martí Escuder   Escuder de Bernat Fferrer 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Nadal Ffort     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Pedro   Galícia  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Pere Ffontova     

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Sunxicó     
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AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Terragó   València  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Tolrà    És acusat de la mort d'en Fonlleda 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Vicens Calafater    

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Anthoni Torrent     

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Fferrando Barber  Valladolid  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan   Navarra  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan de Leo Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Ferrer     

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Gomis     

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Posses Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Martinico de Santo Domingo     

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Pantbó     

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Pere Serrano     

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Raffel Roig Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Anthoni   Sardenya  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Arnaldo Argenter  Saragossa  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Diego de Celines     

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Diego de Certina   Castella  
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AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Ffranci Cererol     

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Ffrancisco   Jerez  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Johan Vicens Pastador    

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pedro de Castre   Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pere Andreu Sastre  Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pere de Bugarrell    Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pere Dolç   Aragó  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Peret Teixidor  Girona  

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Caterina Maig     

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Comelada     

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Jacme Bonanat Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Johan Barral     

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Johan de Penya     

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Pedro Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Pedro del Castillo Picapedrer    

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Peyrot   Gascó  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 "Lo Monjo"     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Artís Sellerés     
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AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Barthomeu   Aragó  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Berenguer Baster    

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Fferrando   Jerez  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Jacmeta     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Johan de Bessa     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Johanicó de Noes     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Johanicó de Santo Domingo     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Luqet Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Pere Esquerrà     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Pere Guerau     

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Ramon Peraire    

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Sanxo   Viscaia  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Alfonso Ça Çamon     

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Anthonet Silvestre     

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Esperança Fferrandis  
Està presa fa pocs dies i volia fugir 

de la presó 
València  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Johan   Logronyo  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Johan   Oriola  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Johan de Túria     
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AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Margarida  
Amiga d'en Gayona, paleiador de 

forn 
  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Morelló     

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Rodriguet     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Barthomeu Batlle     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Guillem Font 
Carnisser o 
escorxador 

Acull alcavoteries a casa sua   

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Aguiló     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Ferrer Ferrer    

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Metra  
Germà d'en Jordi, hostaler de 

Viladalls 
  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Panagall     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Stach     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Lo Gallego     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Lorenç Penedès     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Martí   Navarra  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Pere Ferrer     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Rovira     

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Sanxicó     

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Johan   Guadalajara  
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AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Johan de Vinatea     

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Pere   Úbeda  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Pere Cases     

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Pere Matheu     

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Peyrot   Gascunya  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Anthonet "lo moriscat"     

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Antoni Jover     

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Gallard de Montfalcó  
Liura la seva muller a homens per 

diners 
  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Jacme Rovira   Tortosa  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Luis March Pintor 
Vagabunt, jugador, punxó e 

movedor de bregues. Té un germà 
taffurer. 

  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Matheu Guiilot     

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Andreu Tonya Carnisser    

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Anthoni Barbagal   València  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Anthoni Corts   Badalona  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Barthomeu Orvas   València  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Domingo Garvellador    

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Francisco   Jerez  
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AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Gilet Xanxís Barber  València  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Johan Arbonés Tintorer  Tortosa  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Pere Boix Barber  Girona  

AHCB OCC 1B-V-12 73r.-73v. 1449, novembre, 21 Roig Planes     

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Anthoni Vilanova     

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Bernadet Garna Escuder    

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Geronim Albert  
Fou assotat dijous lo primer dia 

d’octubre del any MCCCCL. 
  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Johan de Bessa     

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Johana  Amiga d'en Pere Miquel Castella  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Johani   Gascunya  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Mestre Duran     

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Pere Bugarrell     

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Pere Monet     

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Anthoni Calmell "lo moreu"     

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Ffranci Sarrià Calderer    

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Johan Loreta     

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Lopicho Escuder    

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Miquel Peller    
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AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Pere Bach     

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Peret Sabater    

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Ysabell  Amiga d'en Roig, convers   

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Jacme Moyà    Convers 

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Jacme Corrals Carnisser    

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Pastoret Espaser  València  

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Pere Codina     

AHCB OCC 1B-V-12 79r.-79v. 1451, novembre, 27 Ffranci d'Àgueda     

AHCB OCC 1B-V-12 79r.-79v. 1451, novembre, 27 Ffrancina  Amiga de Pedro Alberó   

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Anthonet Galceran Olim    Esclau de Johan de Palou 

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Bernat Comarellas     

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Constança  Amiga d'en Mura, peraire   

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Gomis Dorado     

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Jachme Azomar Estudiant    

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Luis Torres   Saragossa  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Angelina    Muller d'en Folquet, barber 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Anthonet   Corbera  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Anthoni Alberich     
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AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Anthoni Moreta     

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Ffranci  Fill d'en Jordi, matalasser   

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Ffranci   València  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Ffranci Gili     

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Gaspar   Cardona  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Jacme Terrades     

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johan de Xàtiva     

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johan Lauramant     

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johana    Muller d'en Ffranci, ferrer 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johanico Ferrer    

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Maria Olim  Esclava  Muller d'en Luna Besaix 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Moleres     

AHCB OCC 1B-V-12 82v.-83r. 1453, juliol, 6 Ffranci    Baldufer (Malparlat) 

AHCB OCC 1B-V-12 82v.-83r. 1453, juliol, 6 Pedro de Faritza     

AHCB OCC 1B-V-12 83v.-84r. 1453, octubre, 8 Cilia Font     

AHCB OCC 1B-V-12 83v.-84r. 1453, octubre, 8 Gabriel Primers    
Si en deu dies no pren muller no se li farà 

vènia 

AHCB OCC 1B-V-12 83v.-84r. 1453, octubre, 8 Jacme Guixar "lo sordet" Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Frederic Sastre    
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AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Jacme Ferrer Barber    

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Johan de Rosales Brasser    

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 
Luis Savaneres e Constança 

Savaneres 
   Marit i muller 

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Margarida    Vídua 

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Pere Piletes   València  

AHCB OOR 1B-XXVI-6 DOC. 393 1454, novembre, 26 Gabriel Salvador   València  

AHCB OOR 1B-XXVI-6 DOC. 393 1454, novembre, 26 Nicholau Oliver     

AHCB OOR 1B-XXVI-6 DOC. 393 1454, novembre, 26 Alfonso Picapedrer    

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Anthoni Bardaxí     

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Crisanet Escrivent  València  

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Guillelma     

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Johanicó Ferrer    

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Vicentet Barber  València  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Angelina "roge"     

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Barthomeu Font Pagès    

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Elionor  Muller d'en Torrent   

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ffranci "lo sord"     

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ffrancisco Peraire    
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AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Johan Cortés     

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Manuela Peixatera    

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Pedro e Isabel   Castella Marit i muller 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Pere Maçana     

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ramonet Capdevila     

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ramonet d'Illa     

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Sirce     

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Caterina Farrera "la vidriera"     

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Damià Garçola     

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Eulàlia Batle     

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Ffranci Albertí     

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Jacmet Senselles     

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Johan   Tarazona  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Johan   Ejea  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Pere Forner Ferrer    

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Violant  Amiga del jaqués   

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Àgata "la geperuda"    Esclava de mossén Relat 

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Anthon de Cardona   Castella  
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AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Caterina     

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Catherina "la moriscada"  Amiga de Bages   

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Galceran Forn     

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Johana Prada     

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Mestre e Constança Sabater e hostaler    

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Miquel Muntanyés     

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Miquell Gibert     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Bernat Terragó     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Johan Carboneret     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Johan Casademunt     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Magdalena     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 March   València  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Mertí de Ledesma "lo roxo" Sastre    

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Nicholau Pol     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Pedro de Talarn     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Pedro Gomes   Portugal  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Pere Çacalm     

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Pere Tapioles     
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AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Nicholas de Cruïlla  Alcavot i vagabund   

AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Pere Spiral  Alcavot i taffurer   

AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Johan Ullmot  Alcavot, taffurer i vagabund Anglaterra  

AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Catharina  
Alcavota i sostenidora d'alcavoteries 

a casa sua 
 Havia estat esclava d'en Roig 

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Sabata     

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Joan   Portugal  

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Pau     

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Gabriel   Anglaterra  

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Johana Çatorra  Vídua   

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Anna "d'en Salines"     

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Antohnia Hostalera    

AHCB OOR 1B-XXVI-10 DOC. 688 1464, novembre 28. Ysabel Hostalera 
Hostalera de l'hostal que està 

davant la Ribera de Mar 
Portugal  

AHCB OOR 1B-XXVI-11 DOC. 766 1467, novembre, 28. Na Caterina Calders     

AHCB OOR 1B-XXVI-12 DOC. 822 1469, novembre, 24 Na Coloma Hostalera Està i té l'hostal del carrer Sant Pau.   

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Bernat Líria     

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Françoy de Senesterra     

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Merola     
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AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Pere Escrivent    

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Ponç de Bonamuça     

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Rafel Roca     

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Uget (DEL II-1 fol 2v.?) Sastre    
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Quadre 13: Alcavots amb prostitutes i bordells on actuen 

ARXIU SÈRIE FOLIS DATA DE LA CRIDA NOM ALCAVOT/A DONES EXPLOTADES LLOC D'ORÍGEN DONA BORDELL CARRER O LLOC ON ESTÀ 

AHCB OCC 1B-IV-3 105r. 1404, agost, 20 Joan La Gallega    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Bernat Caterina de Saragossa    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Bisbal Marta    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Francesch de Monseca Johana la Sturiana    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Franch Sancia    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Jacme Carlus Johana de Mataró    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Jaumet Caterina de Toledo    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Johan Vius Guaralma de Saragossa    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Johaneto Violant    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Johanno Alvira    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Juhan Jorba Johana la mentorra    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Luis de Gurrea Peraqueta    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Luis de Valentia Catalina de Lleó    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Matheo Umentada Johana de Burgos    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Padrito Nanato Elienorita    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Rotlan Ella (sic)    

AHCB OCC 1B-IV-4 8r. 1414, novembre, 14 Salvadorito Alianorita    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 "Lo Navarro" Coia   Prop dels Framenors 

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Alveró Teresa    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Anthoni Johana Saragossa   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Anthoni Morral Constança Sevilla   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Arnau Maria    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bartomeu Caterina "la solana"    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bedenes Ffrancoya Mallorca   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Bedull "La coia"    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Benda Teresa    
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AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Blascho Guilemeta    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Cassabó Angelina la siciliana Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Gabriel Maria Alveres    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johan de Cobells Benedicta Sardenya   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johan Tristany Ffrancescha València   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johanicó Caterina "l'espasera"    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johanicó "l'esguerrat" "Na botellera"    

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Johanicó Solà Constança Sevilla   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Luis Grao o Gerau "La napolitana" Nàpols   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Luis Soquet Caterina Córdova   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Martís Johana la barcelonina Barcelona   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Miquel Constança "bisbala" La Bisbal?   

AHCB OCC 1B-V-12 14r.-16v. 1426, setembre, 17 Vilamanya Caterina Sardenya   

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Arnançò Francesqueta    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Baltassar Colteller Caterina de Burgos    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Bernadito Johana la viscaina    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Jacme Duran Alionor de Perpinyà    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Jacme Garbaler Caterina la valenciana    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Johan Arbos Johana la barbera    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Johan de Medina Johana la bona    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Johanicó Francesqueta la valenciana    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Merola Johana la Pallissa    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Petro Dies Johana Daredia    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Rodrigo Constança la xica    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Fernando de la Conxa Maria "la fogonassa"    

AHCB OCC 1B-IV-4 18r. 1427, agost, 3 Tonet Johana de Toledo    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Anthoni Canyelles Anthona Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Anthoni Scarrà Maria la mallorquina Mallorca   

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Bartomeu de Llobregat Maria    
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AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Bernat Codina Francina de València València   

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Estevenet Caterina de Plasència Plasència   

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Gabriel Leo Maria la navarra Navarra   

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Llàtzer Elvira    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Pasqual Cabeça Violant "la torta"    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Pere Granyer Margarida    

AHCB OCC 1B-V-12 1r.-2v. 1427, agost, 9 Sanxó Aragonés Maria la viscaina Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Bartomeu Serdà Agnès la gallega Galícia   

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Bernat Germà Eufrasina València   

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Esteve Caterina la viscaina Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Francesc Bertran Constança "la sibil·la"    

AHCB OCC 1B-V-12 3r.-4v. 1427, novembre, 28 Miquel Duran Jacmeta   Darrera la Volta d'en Torre 

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Anthoni Folquet Maria "la torta"    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Anthoni Scarrà Maria la mallorquina    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Fferrando de Burgos Caterina Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Guabriel Maya Maria la flamencha Flandes   

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johan Caterina    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johan Navarro Marguelida "la roge"    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johan Roca Teresa la galleuga Galícia   

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Johanico Salvador Elionor de Córdova Córdova   

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Mas Demunt Blanquina "la rogeta"    

AHCB OCC 1B-V-12 4v.-6v. 1428, agost, 11 Sot Elisenda "la grossa"    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Alfonso Theresa Saragossa   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Anthoni Coll Anthona Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Barthomeu Isabel Xàtiva   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Esteve Brinquet Caterina Burgos   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Ffranci Agnès Carbonelles    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Garcia Maria Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Gil Maricha Soria   
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AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Joan Salvador Joana Sardenya   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Pere Galceran Sentvicent Eufrasina València   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Perpenyà Beatriu Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Petricó de Sentmenat Elionor del Ferro    

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Petro de Peralta Caterina   Prop de la Volta d'en Torre 

AHCB OCC 1B-V-12 17r.-19r. 1429, juliol, 9 Petro Sanxo Caterina Jaen   

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Gil Maricha Soria   

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Jacme Agnès Aragó   

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Jacme Avinentó Caterina "de Peros"    

AHCB OCC 1B-V-12 19r.-20r. 1429, novembre, 21 Martí Maria Bernat    

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Alfonso Johaneta l'aragonesa Aragó   

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Gabriel Cases Noves Beatriu Flores    

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Paschal Ferrer Elionor de Tovar    

AHCB OCC 1B-V-12 7v.-8v. 1433, juliol, 20 Roig Carbó Algarreta    

AHCB OCC 1B-V-12 8v.-10r. 1433, novembre, 4 Pere Martí Violant Fortes    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Agulló Caterina Oviedo   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni Té una fembra que havia estat esclava    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni Campana Maria    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Anthoni Gombau Caterina "la grossa"    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Berdaxí Isabel    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Bernadet Francina    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Bonanat Subirats Johaneta la valenciana València   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Fferrando Maria la siciliana Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Ffrancesch Martinius Johana la siciliana Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Ffrancesquet Eufrasia    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gabriel Resplant Johaneta la perpenyesa Perpinyà   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gonçalvo "lo coxo" Johana "la mancorra"    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Gosalvo Constança Xamorra    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Johan Maria "la moriscada"    
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AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Lorens Carbonell Caterina la castellana Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Luis Dezplà Violant "la sagalosa"    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Martí Castanyeda Maria la navarra Navarra   

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Martí del Castell Basca    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Nicholau Feu Sa muller    

AHCB OCC 1B-V-12 11r.-13v. 1434, juliol, 22. Peret Clara "la moriscada"    

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Alfonset Blanquina "la roge"    

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Bartomeu Scarrà Johana Gascunya   

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Daniel Moragues Johaneta i Isabeleta    

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Johan Maria    

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Matheu Moragues Alvira    

AHCB OCC 1B-V-12 20v.-21v. 1434, novembre, 16 Pere Maricha    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Anthoni Morral Constança Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bartomeu Catharina de Jancet    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bernadet Gordiola Constança València   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bernadet Martí Maria Sevilla   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Bernat Stopinyà Beatriu Córdova   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Blay Maria Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Cabrera Constança Córdova   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Calaff Maria Soria   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Feliu "lo renegador" Caterina Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Ffrancesquet Serella Abeleta    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Joan Comes Maricha de la Sala    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Antic Ursoleta    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Català Catharina Oviedo   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Ferrer "lo Ferreret" Johaneta Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Johan Peurodon Maria Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Marqués Maria Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Ozies alies "Diego de Vila" Johaneta Saragossa   
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AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Pere Miquel Isabel Sevilla   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Pere Ortolanes Ffrancina "la armusera"    

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Rodrigo de Moralles Johaneta "la petita" Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 22r.-23v. 1435, octubre, 1 Rodrigo Hurtado Maria d'Stalona    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Alfonso "lo tartamut" Maria Bernat   Està a les Basses de Beseya 

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Bergantí Beatriu de Molina    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Ffrancesquet Bonet Constança  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Ffrançoy Metge Theresa Calatayud Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Gabriel Beatriu "la grossa"    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Guillemico Navarro 
Elionor Blanquerna o Caterina "la 

rogeta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Guri Isabel Burgos   

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Johan de Casademunt Isabeleta  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Johan de Melis Catherina València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Miquel Maria "la grossa"    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Peret Catherina "la torta"    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Peret Garcia Ffrancina alies Lorença    

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Primo de Campo Rosso Maria "la negra"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 24r.-25v. 1436, juliol, 28 Stopinyà Theresa  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Bartomeu Anthonia de Contreres    

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Galceran "La Pastoreta"    

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Johan Català Isabeleta Torrea    

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Johan Francés Maria Rodrigues   Està al Portal de la Drassana 

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Ledonet Elionor Jerez   

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Martinico Catherina "la gallega" Galícia   

AHCB OCC 1B-V-12 27v.-29r. 1436, novembre, 27 Matheu Cabanyes Catherina "la cervellera"    

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Ausiàs Plà Cathalina València   

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Johan Isabel Rodríguez    

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Johan Maria Aragó   

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Johan Espinar Maria Viscaia   
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AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Pere Almenara Esperança  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Pere de Vilarvela Johana Rodríguez    

AHCB OCC 1B-V-12 29v.- 31r. 1437, juliol, 6 Pere Fullós Maria "fullosa"    

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Ildefonso de Castielo Maria Toledo Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Jaume Ffotoix Caterina "la rossa"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Johan Simon Aldonsa "la marrana" alies valenciana València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 26r.-27r. 1437, novembre, 22 Pau Maniques Giumar   Sol estar al carrer d'en Girasol 

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Ferrando de Madrigal Agnès "la torta"    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Raphael Bou Elionor Estella   

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Jaume Blanch Alvira    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Rodrigo Penyaflor Caterina "de les tres portes"    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Julià Isabel Torres    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Pere Almenara Esperança  Viladalls  

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Johan Isabel Rodríguez    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Pere Fullós Maria "la fullosa"    

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Ausiàs Plà Cathalina de València València   

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Jacme Balufer Caterina la valenciana València   

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Johan Maria Aragó   

AHCB CON 1C-V-13 7r. 1438, agost, 5 Johan Espinar Maria Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Bernat Beatriu "la monja"    

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Cristòfol de Morella Agnès Vilareial   

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Francesc Martínez de Mesones Johana Sevilla   

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Lorens Carreres Catherina Sicília   

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Marromà Caterina "la negra"    

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Pere Ribes Catherina "de Peret"    

AHCB OCC 1B-V-12 31v.-32r. 1438, novembre, 24 Roig Carbó "Terrinxa"    

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Esteve Catherina "la torta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Fferrando de Portiello Isabel Rodríguez   Està entre mur i mur 

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Gonçalo Morach Teresa Diez Santander Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Guillem "lo tartamut" Ursula València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Jacobo Catherina "la mitja cana"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Jaume Tries Beatriu "la barganina"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Johan Arnau Isabel València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Johan Sala "lo coxo" Caterina "la de les tres portes" València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 32v.-34r. 1439, juliol, 11 Nicolau Albanell Catherina Mallorca Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Anthon Isabel d'Estrada  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Bertranet "lo roig" Isabel "la beleta" Calatayud Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Lorenç Vinyes Loisa França 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Pasqual Xoquo Isabel de la Tant  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Sainxicó de Mena Caterina Brinqueta  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 34r.-35r. 1439, novembre, 21 Stopinyà "lo xic" Caterina "la de les tres portes"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Anthoni Aldonça Saragossa Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Bathomeu Mertí Johaneta Ferrera  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Eniyego del Campo Agnès Sevilla 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Ffranci Coll Maria Burgos Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Gabriel Torrella "cascabell" Johana Sicília Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Johan Alvira Logronyo Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Johan Maria Manresa 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Martí Maria Zamora 
Volta d'en 

Torre 
 

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Miquel Roig Isabel Rodríguez  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Pedro Isabel de Priyo  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Pere Sabata Johana Logronyo Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 35r.-36v. 1440, juliol, 29 Peret Maria González  Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Barthomeu Gràcia Navarra Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Johanicó d'en Coloma Gràcia Saragossa Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Navarro Maria de Porta "la torta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Alenya Violant València  Cantonera 

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Alveró Maria Toledo Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Anthoni "lo moriscat" Johana Carinyena Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Mertí Marina Viscaia Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 37v.-38v. 1441, agost, 22 Peret Isabel "la camusa"  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Anthoni Johan Constançeta  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Diego Constança Tolosa Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Pere Johan Boffiy Johana Logronyo Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 39r.-39v. 1441, novembre, 10 Pere Mir Isabel  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Anthoni Marimon Isabel d'Estrada   Estava al mur 

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Ffrancischo Maria "la muntanyesa"    

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Gabriel de Muntmany Isabel València   

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Johan de Silia Gràcia Viscaia   

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Johanico de Mosser Violant    

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Julià Massot Teresa    

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Luis o Luisset Anthonia de Contreres    

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Pau Masseguer Constança València   

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Pere Mercader Anthonia Grau   Estava al mur 

AHCB OCC 1B-V-12 40r- 41v. 1442, juny, 20 Pere Morelló Violant València  Estava al mur 

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Anthoni Pont Dolsina   Entre mur i mur 

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Bartomeu Argent Maria Burgos Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Calvet Constança València Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johan d'Aguilar Caterina Sevilla Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 41v.-42v. 1442, novembre, 22 Johan Noya Isabel d'Oriz València   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Ffranci Vila Agnès Gascunya   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Ffrancischo Maria Conca   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Guillamet Beatriu Solera    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Jacme Fontrodona Catharina Aragó   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Joan Palado Maria d'Angulo    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Joan Sanxó Maria Soria   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Johan Colom Cathalina "la fornera"    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Luis Roqueta Cathalina "la fornera"    

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Martí de Saletzar Violant València   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Michalet Catharina Sevilla   

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Pedro Catharina   Posa en l'hostal petit d'en Muntserrat 

AHCB OCC 1B-V-12 43r.-44v. 1443, juliol, 6 Pere Terrach Violant Aragó   

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Arnau Oliver Sa muller    

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Ffranci Estol Caterina "la galmera" Castella   

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Jaume Juliol Maria "la torta"    

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Johan Duran Ffelipa Nàpols   

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Johanicó de les Spuelles Caterine "la negra"    

AHCB OCC 1B-V-12 45r.-47r. 1443, novembre, 21 Laude Constança Rodríguez    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Fferrando Maldonado Johana "Maldonada"  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Ffranci Font Johana Ffarrera  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Galceran Palomar Agnès Córdova Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Gonzallo Maria de Canyes  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Jaume Sanxís Lufrasina "la monge"   Està entre mur i mur 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johan Carbó Maria Mallorca Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johan Dalmaran "L'aragonesa" Aragó Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johan de la Spasa Ysabel de Vargues  
Volta d'en 

Torre  
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AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Johani Catherina França Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Juliu Margoy "la roya"   Està al mur de la Drassana 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Luys Barthomeua Tarragona 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Ortaguo Maria de Canyes  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pedro Piquero Johana València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere "lo roig" Alana "la roya"  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere alies "Johan Oller" Maria de Castro  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere Casafrancha Margarida València  Estava al carrer de Sant Pau 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere Mangossa Violant "la segurota"  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Pere Stardell Anthonia "Stardella"    

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Rodrigo "lo sgerrat" Maria d'Arguaza  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Anthonet "de la galta cremada" Caterina  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Bernat Guillem Brígida  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Camarelles Marió Valls Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan Maria Galícia 
Volta d'en 

Torre 
 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan "de la mula" Sa muller    

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan "lo moriscat" Caterina Tarazona Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan Berdexí Caterina de Neus   Està al mur de la Boqueria 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Johan Çaffont Alvira  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Martí Beatriu  
Volta d'en 

Torre 
 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Nadal Ffort Angelina València Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Pedro Maria "dahueta"  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Pere Ffontova Marina  Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Sunxicó Ffrancisca Castella Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Terragó Gràcia Aragó Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Tolrà Alvira Cardona Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 52r.-55r. 1444, novembre, 13 Vicens Constança Saragossa 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Anthoni Torrent Alianor Agustina   Està al carrer d'en Robador 

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Fferrando Elionor Sevilla Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Isabell de Venas  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan de Leo Anna Grècia 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Ferrer Maria Navarra   

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Gomis Caterina Plasència Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Johan Posses Isabel Blancha València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Martinico de Santo Domingo Constança  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Pantbó Caterina València 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Pere Serrano Damiata Nàpols Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 55r.-57v. 1445, juliol, 9 Raffel Roig Caterina Saragossa Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Anthoni Isabell Córdova Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Arnaldo Elienoreta  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Diego de Celines "La bastarda d'Eredia"  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Diego de Certina Isabell "la grossa" València 
Volta d'en 

Torre 
 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Ffranci Cererol "La perla cristiana"  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Ffrancisco Maria  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Johan Vicens Gràcia "la rossa"  Canyet  



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

532 
 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pedro de Castre Caterina Burgos Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pere Andreu Caterina Mallorca 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pere de Bugarrell Damiata Sicília Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Pere Dolç "La monge"  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 Peret Ffrancesca Sevilla Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Comelada Johana Rodríguez  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Jacme Bonanat Johana València  Està al carrer d'en Rocha 

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Johan Barral Isabel València   

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Johan de Penya Isabel Cardona 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Pedro Viloant Navarra Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Pedro del Castillo Maria Antequera Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 60v.-62v. 1446, agost, 11 Peyrot Laterma Nàpols Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 "Lo Monjo" Maria Castella 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Artís Sellerés Anthonia Aragó 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Barthomeu Caterina Plasència Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Berenguer Johana Logronyo Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Fferrando Violant "la guardiana"  Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Johan de Bessa Caterina "la camusa"    

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Johanicó de Noes Maria de Noes  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Johanicó de Santo Domingo Esperança "la torta"  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Luqet Johana Castella Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Pere Esquerrà Marina Cardona Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Pere Guerau Isabel Bèlgica (Flamenca) Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Ramon Beatriu Portugal Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 62v.-64v. 1446, novembre, 19 Sanxo Maria de Segura  
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Alfonso Ça Çamon Clara de Sant Andet  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Anthonet Silvestre Catherina "xarquesa"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Johan Sanxa  Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Johan Beatriu Duranya  Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Johan de Túria Gràcia Viscaia Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Morelló Maria de Bonilla   Està entre mur i mur 

AHCB OCC 1B-V-12 65r.-66r. 1447, juliol, 29 Rodriguet Beatriu Pamplona "la bona" Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Barthomeu Batlle Ffrancina Saragossa Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Aguiló Anna Mallorca Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Ferrer Violant València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Metra Isabell Castella Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Panagall Isabel Florència  Està al Carrer d'en Rocha 

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Johan Stach Isabel Córdova  
Està entre mur i mur i al Portal de 

Trenta Claus 

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Martí "La portoquesa" Portugal Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Pere Ferrer Beatriu València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Rovira Maria Rovira  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 66v.-67v. 1447, novembre, 17 Sanxicó Maria de Bahar  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Johan Isabel Codina  Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Johan de Vinatea Johana de Vinatea  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Pere "La tortosina" Tortosa Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Pere Cases Ffrancina València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Pere Matheu Johana Rodríguez  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 68r.-69r. 1448, juny, 20 Peyrot Johana França Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Anthonet "lo moriscat" Beatriu València   

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Antoni Jover Margalida Farrera  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Gallard de Montfalcó Sa muller   Està al Carrer Nou 
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AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Jacme Rovira Caterina "la rogeta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 69v.-70v. 1448, novembre, 26 Matheu Guiilot Ffrancina València  
Està entre mur i mur i al mur de la 

Boqueria 

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Andreu Tonya Ysabel València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Anthoni Barbagal Johana València 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Anthoni Corts Anthonia Montblanc Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Barthomeu Orvas Caterina Plasència Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Domingo Caterina    

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Francisco Alvira Córdova Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Gilet Xanxís Aldonça de Tessa  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Johan Arbonés Caterina Portugal Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 71r.-72r. 1449, juny, 28 Pere Boix Isabel Carinyena Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 73r.-73v. 1449, novembre, 21 Roig Planes Caterina "la rosseta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Anthoni Vilanova Ysabel Bèlgica (Flamenca) Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Bernadet Garna Ysabel València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Geronim Albert Caterina Girona Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Johan de Bessa Anthonia "la bella"  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Mestre Duran Johana Empordà Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Pere Bugarrell Esperança Gandia Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Pere Monet "La Siciliana" Sicília Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Anthoni Calmell "lo moreu" Agnès la boca torta "la mainadera"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Ffranci Sarrià Ffrancina València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Johan Loreta Elienor Burgos Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Lopicho Caterina "la roseta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Miquel Visoleta València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Pere Bach Johana Gascunya Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 76r.-77v. 1450, novembre, 23 Peret Ysabell  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Jacme Moyà Solenna Nàpols Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Jacme Corrals Ffrancina "la morisca" València  
Entre mur i mur, al protal de Trenta 

Claus i al Portal de Drassana 

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Pastoret Johana Saragossa Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Pere Codina Aldonça Múrcia Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 79r.-79v. 1451, novembre, 27 Ffranci d'Àgueda Johana "la Johaneta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Anthonet Galceran Olim Ffrancina "la rossa"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Bernat Comarellas Beatriu València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Gomis Dorado Constança Aragó Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Jachme Azomar Maria "la torta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Luis Torres Maria Aragó Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Anthonet Beatriu de Vinyolles  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Anthoni Alberich Coloma  Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Anthoni Moreta Isabel Santa Coloma Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Ffranci Caterina Sorrera   
Està entre mur i mur i al mur de la 

Porta Ferissa 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Ffranci Elienor   Està al carrer Jerusalem 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Ffranci Gili Aldonça Canyelles  Està entre mur i mur i al mur de la 
Porta Ferissa 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Gaspar Saura Lleida Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Jacme Terrades Barita Bèlgica (Flamenca) Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johan de Xàtiva Johaneta Toledo 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johan Lauramant Avisa Vilara Girona Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Johanico Elionor "de la copa"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 81r.-82r. 1452, novembre, 20 Moleres Caterina Venècia  Està al carrer Jerusalem 

AHCB OCC 1B-V-12 82v.-83r. 1453, juliol, 6 Ffranci "La Siciliana" Sicília Viladalls  
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AHCB OCC 1B-V-12 82v.-83r. 1453, juliol, 6 Pedro de Faritza Beatriu de Faritza  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 83v.-84r. 1453, octubre, 8 Gabriel Primers Esperança Gascunya Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 83v.-84r. 1453, octubre, 8 Jacme Guixar "lo sordet" Caterina "la rosseta"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Frederic Violant Aragó 
Volta d'en 

Torre  

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Jacme Ferrer Guillema  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Johan de Rosales Mansia Viscaia Volta d'en 
Torre 

 

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Luis Savaneres e Constança 
Savaneres 

Llur filla i altres   Estan prop lo Carme 

AHCB OCC 1B-V-12 84v.-85r. 1454, juliol, 17 Pere Piletes Isabel Oriola Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-6 DOC. 393 1454, novembre, 26 Gabriel Salvador Eulària Empordà Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-6 DOC. 393 1454, novembre, 26 Nicholau Oliver Isabel Olivera València  És al carrer de Jerusalem 

AHCB OOR 1B-XXVI-6 DOC. 393 1454, novembre, 26 Alfonso Mansia Viscaia 
Volta d'en 

Torre 
 

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Anthoni Bardaxí Caterina Navarra Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Crisanet Ysabel·la Grècia Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Johanicó Ysabel Jaen Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 87r.-88v. 1456, setembre, 25 Vicentet Àngela Nàpols Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Barthomeu Font Isabel Calatayud Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ffranci "lo sord" Maria Castella  Dins lo Portal de Trenta Claus 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ffrancisco Maria Aragó Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Johan Cortés Beatriu Vinyoles  Canyet  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Manuela Sa filla   Està al carrer d'en Camaroques 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Pedro e Isabel La filla de la dita Isabel   
Estaven davant del dormidor dels 

Frares Menors 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Pere Maçana Caterina Sevilla  Està a la Placeta de la Drassana 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ramonet Capdevila Isabel Aragó Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Ramonet d'Illa Isabel Castella Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Sirce Beatriu València Viladalls  



ROGER BENITO JULIÀ 

 

537 
 

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Caterina Farrera "la vidriera" Sa filla    

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Damià Garçola Gràcia de Linya Aragó Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Eulàlia Batle Sa filla    

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Ffranci Albertí Isabel Muntaguda  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Jacmet Senselles Lucressia  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Johan Isabel Ejea Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Johan Johana Ejea Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 90v.-91v. 1459, juny, 27 Pere Forner Constança  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Anthon de Cardona Johana "la fina"  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Catherina "la moriscada" Sa filla   Està al Carrer de Sant Pau 

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Galceran Forn Lucrècia  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 92r.-92v. 1459, novembre, 29 Miquel Muntanyés Johana València Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Bernat Terragó Beatriu Castella Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Johan Carboneret Beatriu  Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Johan Casademunt Isabel Nàpols Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 March Gràcia Aragó Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Nicholau Pol Isabell Burgos  Està entre mur i mur 

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Pedro Gomes Isabel Viscaia Viladalls  

AHCB OCC 1B-V-12 93r.-94v. 1460, setembre, 2 Pere Tapioles Violant Rebolledo  Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Nicholas de Cruïlla Catharina de Cruïlla  Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Pere Spiral Catharina   Està entre mur i mur 

AHCB OOR 1B-XXVI-8 DOC. 534 1460, novembre, 19 Johan Ullmot Sa muller    

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Sabata Francina Sabata  Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Joan [...] Sala Sarraïna Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Pau Constança Girona Viladalls  

AHCB OOR 1B-XXVI-9 DOC. 612 1462, novembre, 21. Gabriel Beatriu "mig any"  Viladalls  

 



LA PROSTITUCIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (SEGLES XIV-XV) 

 

538 
 

Quadre 14: Súpliques dels alcavots 

ARXIU SÈRIE FOLIS 
DATA DE LA 

CRIDA 
NOM 

ALCAVOT/A 
OFICI SITUACIÓ 

OBSERVACIONS 
ALCAVOT/A 

DONES 
EXPLOTADES 

LLOC 
D'ORÍGEN 

DONA 
BORDELL 

CARRER O 
LLOC ON 

ESTÀ 
SENTÈNCIA CÀSTIG VÈNIA SÚPLICA 

AHCB OCC 1B-V-12 7r. Sense data Uget Sastre       Sense Data 5 anys SV 
1433, 

febrer, 6 

AHCB OCC 1B-V-12 36v.-37v. 1440, novembre, 28 Barthomeu  
Procedent 
d’Aragó  Gràcia Navarra 

Volta d'en 
Torre 

 
1440, 

novembre, 
28 

5 anys SV 
1441, 

abril, 25 

AHCB OCC 1B-V-12 47v.-51v. 1444, juliol, 9 Juliu Garvellador   Margoy "la 
roya" 

  
Està al mur 

de la 
Drassana 

1444, juliol, 
9 

25 anys SV 1446, 
abril, 26 

AHCB OCC 1B-V-12 58r.-60r. 1445, novembre, 19 
Pere de 
Bugarrell   Convers Damiata Sicília Viladalls  

1445, 
novembre, 

19 
10 anys SV 

1455, 
juny, 19. 

AHCB OCC 1B-V-12 74r.-75v. 1450, juliol, 4 Pere Bugarrell    Esperança Gandia Viladalls  
1450, juliol, 

4 25 anys SV 
1455, 

juny, 19. 

AHCB OCC 1B-V-12 78r.-78v. 1451, juliol, 17 Jacme Moyà   Convers Solenna Nàpols Viladalls  1451, juliol, 
17 

12 anys SV 1452, 
abril, 25 

AHCB OCC 1B-V-12 80r.-80v. 1452, agost, 4 Constança  
Amiga d'en 

Mura, peraire     
Està darrere 

del carrer 
d'en Roig 

1452, agost, 
4 30 anys SV 

1452, 
agost, 12 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Barthomeu 
Font 

Pagès   Isabel Calatayud Viladalls  
1457, 

novembre, 
22 

20 anys SV 1458, 
juny, 15. 

AHCB OCC 1B-V-12 89r.-90r. 1457, novembre, 22 Johan Cortés    
Beatriu 

Vinyoles  Canyet  
1457, 

novembre, 
22 

20 anys SV 
1458, 

juny, 15. 

AHCB 
OOR 1B-XXVI-

11 DOC. 766 
1467, novembre, 

28. 
Na Caterina 

Calders        
1467, 

novembre, 
28. 

10 anys SV 

1467, 
desembre, 

12. // 
1467, 

desembre, 
13. 

AHCB 
OOR 1B-XXVI-

12 DOC. 822 1469, novembre, 24 Na Coloma Hostalera 

Està i té 
l'hostal del 
carrer Sant 

Pau. 

     
1469, 

novembre, 
24 

25 anys SV 

1470, 
abril, 13. // 

1470, 
novembre, 

22. 
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Quadre 15: Resum de dades de les explulsions dels alcavots 

NOMBRE D’ALCAVOTS 469 

NOMBRE D’ALCAVOTES 77 

PROMIG PENES ALCAVOTES 8,67481203 

PROMIG PENES ALCAVOTS 8,5462963 

PENES AMB VÈNIA 114 

PENES SENSE VÈNIA 432 

PENA MÉS REPETIDA 10 ANYS 

TOTAL DE PENES APLICADES 546 
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XIV. ABREVIATURES UTILITZADES 
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• ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó. 

• ACB: Arxiu de la Catedral de Barcelona. 

• ACVD: Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt. 

• AEM: Anuario de Estudios Medievales, seguit del volum. Publicat pel 

CSIC. 

• AH: Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu. 

• AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

• AHPB: Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

• AHSCSP: Arxiu Històric de la Santa Creu i Sant Pau. 

• AHT: Arxiu Històric de Tarragona. 

• AMT: Arxiu Municipal de Tarragona. 

• AMV: Arxiu Municipal de València. 

• AOpus: Aureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et Regni 

Vaelntie, seguit del foli. 

• ARM: Arxiu del Regne de Mallorca. 

• ARV: Arxiu del Regne de València. 

• ARX: Arxiu. 

• BAC: Biblioteca de Autores Cristianos. 

• BC: Biblioteca de Catalunya. 

• BGC: Batllia General de Catalunya. 

• BNF: Biblioteca Nacional de França. 

• Cap: Capítol. 

• CARAVPC: Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y 

principado de Cataluña, publicados por la Real Academia de la 

Historia.  

• CCandiG: CARRERAS CANDI, Francesch: Geografía general de 

Catalunya. Volum I: La ciutat de Barcelona. Barcelona: Establiment 

editorial Alberto Martín. 1910. 

• CCAT: PONS I GURI, Josep M. (ed.): Constitvtions y altres drets de 

Cathalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 

Justícia. 1995. 
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• CED (1412-1555): MORALES ROCA, Francisco José: Caballeros de 

la Espuela Dorada del Principado de Cataluña. Dinastía de 

Trastámara (1412-1555). Madrid: CSIC. 1988. 

• CODOIN: Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la 

Corona de Aragón, seguit del volum en xifres romanes i la pàgina. 

• CON: Consellers (Sèrie de l’AHCB). 

• DACB: Dietari de l’antich Consell Barceloní. Barcelona: Henrich i cia. 

Seguit del volum i la data. 

• DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear. 

• DGCat: SANS I TRAVÉ, Josep Maria (dir.): Dietaris de la Generalitat 

de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. S’indica el 

volum i la pàgina de la citació. 

• f: foli / ff: folis. 

• FJ: Fuero Juzgo. 

• FRA: Fori Regni Aragoni, seguit del foli. 

• Ll: Llibre. 

• MOLC: Les Millors Obres de la Literatura Catalana. 

• MS: Manuscrit. 

• n: nota. 

• NRLE: Novisima Recopilación de las leyes de España. Madrid: Real 

Academia de la Historia. 1805. 

• OCC: Ordinacions del Consell de Cent. 

• OOR: Ordinacions Originals. 

• p: página. / pp: pàgines. 

• PUB: publicat. 

• QUARHIS: Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de 

Barcelona.  

• r: recte. 

• RBRUN: CARRERAS CANDI, Francesch; GUNYALONS BOU, 

Bartomeu: Rúbriques de Bruniquer. Diversos Volums. Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona. S’indica el volum i la página. 

• REG: regestat. 
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• RP: Reial Patrimoni. 

• S. f.: Sense foliar. 

• SSVF: Sermons de Sant Vicent Ferrer, seguit d’una xifra romana 

que indica el volum i seguit de la pàgina. 

• SV: SANTIAGO DE LA VORÁGINE: La leyenda dorada.. Madrid: 

Alianza Editorial. 1982, seguit de la página. 

• T: Tom. 

• Tit: Títol. 

• v: vers. 

• Vol: volum. 
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