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Introducció

Els Llibres de la confraria
de paraires d’Igualada

Descripció
Els quatre llibres que integren la documentació de la Confraria
de Paraires d’Igualada es conserven, actualment, a l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia (Igualada) catalogats dins el Fons del Gremi de Paraires.1 Aquests
volums cobreixen, amb escassos buits temporals, el llarg període comprès entre els anys 16142 i 1887, moment en què es procedeix a la
liquidació dels béns de la institució i al repartiment del capital entre
els membres agremiats existents.
El contingut d’aquests quatre volums és molt variat. El primer,
sense títol i sense coberta, però encapçalat amb el text que explica
conté les ordinacions recollides el 1614, inclou documents d’entre els
anys 1614 i 1792. Les actes gremials d’entre 1619 i 1714 constitueixen
el gruix principal del llibre i la resta —deixant de banda els afegitons
o modificacions a les ordinacions— està formada per una diversitat
de documents entre els quals cal assenyalar: l’acta de quitació d’un
censal (1598), una llista sobre els individus que conformaven el gremi
(1752) i un text sobre l’exempció del dret de l’alcabala a la primera
venda feta a l’engròs (1763).
El segon volum, també sense títol i sense coberta, està format per
documents que abracen el període 1662 i 1791. Es tracta, bàsicament,
1. El codi i nivell de classificació són: 01. Administració General i Organització;
01.02. Organització.
2. La portada del llibre indica que conté les “Ordinacions i determinacions del
gremi”, i porta data del 1614. Es tracta segurament d’una còpia de documents anteriors,
atès que el notari que figura com a autor de l’escrit i de la seva continuació en les notes
preses, el discret Jaume Honorat Franquesa, va exercir les seves funcions entre els anys
1496 i 1536. Vegeu Castellà Raich (1945: 18).
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del primer llibre de comptes de la confraria o gremi de paraires, bé
que entre aquests comptes s’hi trobi inclosa alguna carta d’aprenentatge
o d’admissió de nous membres.3
El tercer volum, que com els anteriors tampoc no té coberta, però
amb la portada de les ordinacions del 1614 al capdavant, conté documents compresos entre els anys 1663 i 1844. El contingut, igual que en
el primer llibre, és molt variat, i conté actes de les sessions del gremi,
actes d’admissió de nous membres, contractes d’aprenentatge i altra
documentació diversa com són: actes de venda i de quitació de censals
(1670, 1676), instruccions sobre el govern dels gremis (1552-1772),
llistes de membres i dels senyals que se’ls atorga (1663, 1752-1792),
actes d’establiment de terres relacionades amb els estricadors gremials,
documents sobre els problemes amb què s’enfronten els teixits catalans
quan exporten a la resta d’Espanya (1804), processos sobre fraus en la
compra de llana (1804), resposta a l’interrogatori de la Junta d’Aranzels
sobre la fabricació de draps a la vila (1815), etc.
Finalment, el quart i darrer volum porta com a títol “Llibre per lo
gremi de fabricants de «paños» y demés teixits de llana de la present
vila de Igualada, baix la invocació del gloriós Sant Juan Baptista...”,
i conté escrits corresponents al període 1790 i 1887. Els documents
recollits són bàsicament de dos tipus: les actes del gremi fins a la seva
liquidació el 1887, i els comptes corresponents a aquests mateixos anys.
La suma de documentació recollida és, com queda reflectit en
els paràgrafs anteriors, extremadament diversa. Per tal de donar una
major coherència al text s’ha optat, a l’hora d’organitzar la transcripció,
per agrupar la documentació cronològicament i per blocs, indicant a
continuació del regest de cada document, el volum i el foli del llibre
on estan ubicats a l’original.4 El resultat és un text dividit en quatre
apartats: el primer, precedit de les ordinacions i dels afegitons o modificacions fetes en els transcurs dels anys, conté les actes de les sessions
del gremi, els documents referents a l’admissió de nous confrares i les
cartes d’aprenentatge, és a dir, tot allò que concerneix al funcionament
formal de la institució. En el segon s’han agrupat tots els comptes,
tant els de la confraria del gremi de paraires com dels posteriorment

3. D’aquest volum, des del foli 145v fins al 153v no han estat transcrits ni algun
dels documents finals atès que, en ambdós casos, són rebuts de cobraments o pagaments,
fets en dates diverses i per conceptes molt variats.
4. La localització (1), (2), (3), (4) indica el volum, i les xifres que hi ha a continuació, els folis on es troba el document.
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anomenats gremi i exgremi de fabricants draps.5 En el tercer i quart,
sota el títol de “Documents annexos” i “Plecs” es recullen els documents
considerats com a complementaris del primer apartat (censals, arrendaments, vendes de terres, plets, peticions adreçades a les instàncies
governamentals corresponents, respostes a enquestes, etc.).6
Normes

de transcripció i d’edició

La transcripció s’ha dut a terme mantenint el respecte al text original tot i que respectar l’escriptura originària generi, sovint, dificultats
de comprensió. L’ortografia actual i la de l’època en què està escrit el
text és diferent però, per a un lector d’aquesta transcripció, el que pot
resultar-li especialment sorprenent és la diversitat de grafies que té una
mateixa paraula, nom, cognom, etc., en un mateix document. Aquest fet
és habitual a les actes de les sessions gremials malgrat que han estat
escrites, com es dedueix del llenguatge utilitzat, per escrivents notarials.
Però les alteracions ortogràfiques dins d’un mateix text són molt més
freqüents en els comptes del gremi, atès que la persona responsable de
les anotacions era un membre escollit per l’assemblea i, per tant, menys
entès en aspectes gramaticals. En aquests llibres de comptes predomina,
per expressar-ho d’una manera curta i gràfica, “escriure tal com sona”.
Haver d’atendre més a la forma oral que no pas a l’escrita ha estat una
de les dificultats de la transcripció, com en serà sovint per al lector la
interpretació d’alguns dels mots recollits en aquests documents.7
Malgrat el que acabem de dir, s’ha introduït algun petit canvi
respecte de l’original amb la finalitat de dotar el text d’un mínim d’homogeneïtat. Les modificacions s’han limitat a desenvolupar les abreviatures, normalitzar la puntuació, l’accentuació i l’ús de majúscules. Com
a norma s’ha respectat la manca d’apostrofació i la no-separació dels
mots, excepció feta d’aquells casos en què la correcció ens semblava
5. El “gremi de paraires” comença a anomenar-se “gremi de fabricants de panyos”
a partir de 1813, i passa a dir-se “exgremi de fabricants de panyos” el 1852.
6. La classificació d’aquests documents complementaris en l’apartat de “Documents annexos” o en el de “Plecs” obeeix a raons de caràcter pràctic. Quan l’escrit està
inserit en un conjunt de documents relligats, s’ha incorporat al bloc de “Documents
annexos”, indicant el número del volum i de foli on estan ubicats —aquest és el cas
dels que pertanyen als volums 1, 2 i 4. El tercer volum és el resultat d’agrupar i ordenar
cronològicament un gruix important de documents fins ara esparsos. Són els documents
considerats complementaris d’aquest volum els que han passat a formar part del bloc
de “Plecs”.
7. Un exemple d’aquesta varietat el constitueixen les referències a les festes
commemoratives de la degollació de sant Joan Baptista, patró del gremi, que apareix
citat com a sant Joan “de golasi”, “degolatsi”, “de gollaci”, entre altres designacions.
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indispensable per tal de fer comprensible el text. En els documents o
fragments en llatí que apareixen als “Llibres dels paraires” s’han respectat les æ quan així s’indicava, però s’ha normalitzat el llatí pel que
fa a les dates dels documents.
En la transcripció de qualsevol text, però especialment quan aquest
comprèn un període molt ampli de temps, els documents presenten
problemes fruit tant del pas dels anys com dels avatars soferts en la
seva conservació, com poden ésser estrips i sécs del paper, descoloriment de la tinta per raons d’humitat, paraules desaparegudes per la
corrosió de la tinta o per l’actuació de paràsits de la cel·lulosa, entre
molts d’altres. La manca d’una lletra, d’una frase o fragment de text
s’indica entre angles < >; quan una part del text o de la frase que falta
és deduïble pel context s’assenyala també entre angles, fent constar
les lletres o paraules desxifrades <abc...>. S’indica amb barres i / \ els
textos que han estat afegits a la interlínia, mentre que les paraules de
transcripció insegura estan escrites en lletra cursiva i entre parèntesis
(brgh). Totes aquestes incidències, igual que les correccions introduïdes
pels escrivans, consten en nota a peu de pàgina.
Addenda
La iniciativa de dur a terme aquesta transcripció de la documentació pertanyent a la confraria o gremi de paraires d’Igualada correspon a Pere Pascual, catedràtic d’història econòmica de la Universitat
de Barcelona, igualadí i gran coneixedor de la història de la ciutat.
L’Ajuntament d’Igualada va secundar la idea de forma entusiasta a
través de Maria Enrich, regidora de Cultura i Festes, i l’alcalde actual,
Marc Castells i Berzosa, ha contribuït al fet que l’obra veiés la llum.
A tots ells, els haig d’agrair que em fessin confiança per a dur a terme
aquesta tasca. Vull fer constar el meu reconeixement a Marta Vives,
directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, que va escorcollar l’arxiu a
la recerca d’una documentació que es trobava dispersa i va facilitar-ne
la digitalització. També li he d’agrair la seva disponibilitat per a ajudar-me a resoldre els problemes que anaven sorgint en el curs de la
transcripció, fruit tant del mal estat d’alguns documents com d’una
escriptura de difícil lectura. Ella s’ha responsabilitzat de la correcció
dels textos llatins. A Carles Sudrià, les gràcies pel suport moral i tècnic
que m’ha donat en tot moment.
La Fundació Noguera ha mostrat un cop més la seva sensibilitat
envers el patrimoni documental del país amb la seva contribució per
fer possible aquest projecte.

La Confraria de paraires d’Igualada
(1614-1887)

La

història de la confraria a partir de les actes del gremi1

El recull de documents conservats referents a la “Confraria de
Paraires d’Igualada sota la invocació de sant Joan Baptista”, s’inicia
l’any 1614 amb la compilació de les ordinacions i determinacions de
l’ofici extretes de la confraria de paraires de Barcelona. En tot cas,
no admet dubte el fet que tant la dedicació a l’ofici de paraireria com
l’agrupació d’aquests treballadors en un gremi o confraria són molt
més antics.2 Cal assenyalar que malgrat el títol que encapçala el volum,
no hi consta el text de les ordinacions de Barcelona per les quals els
paraires d’Igualada es regeixen, sinó que, simplement, hi fan constar
les adaptacions o modificacions introduïdes per a adequar-les a les
necessitats del gremi igualadí.3
1. Aquest apartat no pretén ser una història del gremi de paraires d’Igualada.
El seu objectiu és facilitar al lector les referències necessàries per a comprendre els
documents que es transcriuen referents al funcionament de la institució en el transcurs
dels més de dos-cents cinquanta anys que cobreixen els documents conservats. Una
aproximació més detallada dels orígens i l’evolució del gremi des de diverses perspectives es pot trobar a Segura (1978 [1908]); Castellà Raich (1945); Riba i Ortínez (1958),
i Torras Elias (2007).
2. Cf. Castellà Raich (1945: 17-22), sobre l’origen de l’ofici i del gremi de paraires. També dóna fe de l’existència d’aquest gremi l’acta de quitament, l’any 1617, del
censal de 235 lliures barceloneses que el gremi pagava a Angèlica Massart i al seu fill
(vegeu l’apartat “Documents annexos”). Altres indicacions sobre l’antiguitat del gremi es
troben a Riba i Ortínez (1958: 10-11), a Llusià Dalmases (1965: 13-15), a Segura (1989:
133-137) i a Torras Elias (2007: 17 i ss. i 53-54).
3. Segons Torras Elias (2007: 54), l’al·lusió a les normes de Barcelona és important perquè posa de manifest el compromís d’ajustar la producció de draps igualadins
a les exigències del comerç de la capital i, alhora, l’interès per captar així el treball
dels paraires de Barcelona en moments en què aquests s’enfrontaven a la prohibició
d’encarregar feines fora de l’àmbit de la ciutat. Els paraires d’Igualada, igual que els
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En el transcurs dels segles xvii, xviii i xix, les actes de les sessions
de la confraria recullen sovint referències a capítols de les ordinacions,
ja sigui com a recordatori de l’obligació de respectar-les, o bé com una
actualització motivada pels canvis de l’època. En tot cas, haver de recordar
als confrares l’obligació d’acatar una determinada ordinació, és senyal
inequívoc que els mestres de l’ofici incomplien la normativa existent.
Les crides fetes per tal de fer respectar els procediments establerts són
contínues i afecten els diversos estadis de l’ofici de paraire. Van, per
exemple, des del fet que els draps no tenien el nombre de fils exigits per
la seva categoria, que aquests s’aparellaven malament o s’estricaven fora
de l’horari marcat, o a exigir la no-adulteració de la llana que s’utilitzava
en la seva fabricació, o als fraus que cometien les filadores, etc.4
De la lectura de les actes es desprèn també altres situacions que
afectaven el funcionament de la confraria i que, per les seves característiques, van esdevenir normativa i, així, van passar a formar part
del conjunt d’ordinacions pròpies del gremi igualadí. Integren aquest
grup el procediment a seguir pel nomenament de prior; fixar quin
fill podia succeir el pare en l’ofici i mantenir el senyal patern en els
draps que fabricarà quan, per les raons que sigui, aquesta herència
no requeia en el fill més gran; per les normes que s’han de seguir en
prendre aprenents i fadrins, etc.5 Però les actes conservades recullen,
igualment, moltes altres disposicions sobre l’actuació gremial motivades per l’adaptació a vicissituds circumstancials, de caràcter polític o
econòmic, que introdueixen canvis en l’articulació del seu règim intern.
Un petit exemple d’aquests casos es troba en la variació del nombre
de càrrecs existents a la confraria i en el procediment per a escollirlos,6 en l’exigència de fermances als responsables d’algunes d’aquestes
tasques,7 en l’ajuda a les famílies dels agremiats que surten escollits a
d’altres poblacions properes a Barcelona, podien aprofitar-se d’aquesta situació en oferir
capacitació i força de treball abundant i més barata.
4. Vegeu una visió sobre l’actuació del gremi en aquestes situacions a Riba i
Ortínez (1958: 26-28).
5. En la transcripció, aquestes modificacions s’han inclòs a continuació de les
ordinacions del 1614, indicant el llibre, el foli i l’any on estan ubicades.
6. Fins al segle xviii el canvi de càrrecs es produeix a l’assemblea anual, excepció
feta de quan hi ha conflictes bèl·lics. A partir del primer terç del segle xix, els càrrecs es
renoven quan s’aproven els comptes i alguns dels que els ocupen els mantenen durant
més d’un exercici. També s’observa que en els anys posteriors a la guerra del Francès,
són els priors els que anomenen els seus successors i són aquests darrers els que escullen
directament qui ha d’ocupar els diferents càrrecs. Una relació dels càrrecs existents i
dels seus canvis es pot consultar a Riba i Ortínez (1958: 15-16).
7. L’exigència de fermances per a l’exercici d’algun dels càrrecs —cònsols, oïdors
de comptes, compradors i venedors de llana— és habitual durant tota la primera meitat
del segle xvii, moment a partir del qual les actes deixen de fer constar aquest requeriment.
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les lleves,8 o en l’actualització de les tarifes que havien de satisfer els
seus membres segons la conjuntura econòmica o les alteracions del
valor de la moneda.9 Les actuacions destinades a emfasitzar el prestigi
dels agremiats dins la societat igualadina tenien també una presència
destacada, i anaven des del compromís de costejar un llit amb l’aixovar
corresponent, per a ús dels confrares, a l’Hospital d’Igualada, a donar
el màxim relleu possible a la celebració de les festivitats eclesiàstiques
pròpies o al manteniment i a la millora del retaule de l’altar de Sant
Joan Baptista, patró dels paraires.10
Tot i l’abast temporal de les actes de sessions conservades (16181887), la informació que es pot extreure del seu contingut resulta, en
alguns aspectes, sorprenentment escàs. Deixant de banda els casos en
què s’expliciten qüestions referents al funcionament de la confraria
ja comentades, el seu contingut se cenyeix, majoritàriament, a donar
relació dels membres presents a cada sessió, a procedir a la renovació
de càrrecs, a l’admissió de nous confrares —generalment en document
annex—,11 a fixar la qualitat de les activitats sumptuàries destinades a
consolidar el paper dels agremiats dins la societat igualadina12 i, aquest
és un dels apartats importants, a l’aprovació dels comptes de l’exercici
i als acords adoptats sobre el destí del romanent o sobre les actuacions a fer per tal de cobrir el dèficit existent quan n’hi ha. És cert que
de la suma de totes aquestes anotacions se’n pot extreure informació
interessant que permet entreveure una diferenciació econòmica i social
entre els paraires igualadins; deduir, per exemple, el predomini que una
família o un grup mestres podia exercir sobre el total de confrares, o
8. L’acta corresponent a l’assemblea de l’any 1640 explicita la data, la forma i
la quantitat de l’ajuda que el gremi donarà als confrares que surtin escollits a les lleves.
9. A l’acta de l’any 1653 es fa constar la reducció de les taxes que es paguen
com a conseqüència de la devaluació de la moneda. Els canvis de tarifa són habituals
durant els segles xviii i xix, i són especialment freqüents en l’etapa final de la confraria.
10. Cf. actes corresponents als anys 1626 i 1627 i següents. Hi ha un resum
sobre la construcció d’un retaule per a la capella de Sant Joan Baptista que tenien en
l’església parroquial, i del cost de daurar-lo posteriorment, a Riba i Ortínez (1958: 18-20).
11. En els textos transcrits apareixen actes d’admissió de nous membres que
detallen el procediment i les condicions requerides per a esdevenir mestre. Riba i Ortínez (1958: 24-26) resumeix els passos que calia seguir. Sovint les actes es fan ressò
de la deixadesa dels confrares a l’hora d’exigir el compliment d’aquests requeriments.
12. Les despeses de caràcter sumptuari constituïen una part important del pressupost de la confraria. Eren de tipus molt variat: els ventalls que porten els representants
del gremi a les processons, la presència de confrares en els enterraments, les despeses
generades per la celebració d’oficis en les festes assenyalades, el consum de cera per
a la il·luminació de l’altar de la confraria, els músics que havien de tocar en els actes
litúrgics, etc. El detall d’aquestes despeses es pot veure en la transcripció dels comptes
de la confraria.
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com es produïa aquest ascens, entre d’altres coses.13 No obstant això,
la seva lectura aporta poca llum sobre les relacions del gremi amb
altres corporacions d’ofici d’Igualada, i resulten encara més pobres en
les referències sobre les característiques, el volum de la producció o els
canvis que aquesta va experimentar en el decurs de tots aquests anys.
L’ofici de paraire comprenia un ampli ventall d’activitats, que
anaven des d’ocupar-se de comprar la llana i de les tasques prèvies al
procés de filatura fins a les fases d’acabat dels draps, un cop aquests
havien estat teixits. Per tant, en una part d’aquestes feines el paraire
n’era l’actor principal —en l’adquisició de la llana i la seva preparació
o en l’acabat de les peces—, mentre que en d’altres fases esdevenia la
persona que s’ocupava d’encarregar i controlar les operacions que eren
responsabilitat d’altres sectors gremials.14 No és estrany, per tant, que
els enfrontaments entre els gremis de paraires i les altres agrupacions
de treballadors que intervenien en l’elaboració dels draps —teixidors,
tintorers, retorcedors, etc.— fossin habituals a Igualada, de la mateixa
manera que n’eren a tot Europa durant el període preindustrial.
Centrant-nos en el gremi de paraires d’Igualada, conflictes d’aquestes característiques se’n van produir amb una intensitat sens dubte
superior al que recullen les actes. Hi ha notícies d’enfrontament amb
les filadores i cardadores de llana l’any 1598, per causa del salari que
cobraven per la seva feina, i que consideraven inferior al que es pagava en d’altres poblacions de l’àrea de Barcelona.15 Les ordinacions
del 1614, pròpies del gremi igualadí, també indiquen en els punts
número 2, número 3 i número 4, l’existència de conflictes amb els
retorcedors de llana per qüestió del pes de la llana retorçada, que
els paraires qualificaven per sota del que corresponia; amb els teixidors de lli pel frau que aquests feien en mesclar llana en bri, cànem i
estopa, fent el que s’anomenava “mitges llanes”, destinades al consum
de les persones amb pocs recursos, i amb aquests mateixos teixidors,
per qui s’havia de fer càrrec de les despeses generades per les peces
que presentaven defectes de teixit.16 L’acta de maig del 1619 torna a
fer-se ressò de conflictes amb els retorcedors, motivades ara per sos-

13. Sobre la diferenciació entre el grups de paraires, vegeu Torras Elias (2007:
67-76).
14. Trobareu una bona descripció de les diferents fases de fabricació d’un drap
de llana i de la participació dels paraires en aquest procés a Torras Elias (2007: 23-36).
15. Vegeu Castellà Raich (1945: 19-21).
16. Per a Castellà Raich (1945: 22), el notari J. Baró va incloure aquest punts
a les ordinacions del 1614 per deixar constància de com calia resoldre els conflictes
entre gremis.
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pitar que canviaven la llana que els subministraven per a retòrcer. Hi
ha discussions l’any 1635, 1654 i 1659 pel salari que havien de rebre
els teixidors, i el 1652 i 1654 per mantenir els preus fixats per la feina
de filar i cardar la llana, etc.
A través dels textos conservats, però, no es detecten nous enfrontaments gremials seriosos fins els anys quaranta del segle xviii.17 La
darrera notícia sobre aquest tipus de confrontació correspon a l’any
1815, en la resposta dels fabricants de draps d’Igualada a l’ordre de la
Junta General de Comerç que, alhora que els demanava una còpia de
les ordinacions gremials els preguntava si tenien interès a modificar o
introduir-hi algun canvi. És en aquest document on, a més d’advocar
per la supressió d’alguns dels punts referents al tint dels draps, els paraires posen de manifest el tradicional enfrontament amb el gremi de
teixidors. Ara les queixes van adreçades contra les persones que, amb el
suport dels teixidors, exerceixen com a fabricants de draps sense tenir
la qualificació necessària, amb les repercussions que aquesta manca de
coneixements té sobre la qualitat dels draps igualadins.
Les referències a la producció que s’esmenten a les actes gremials
són, com ja ha estat dit, poc abundants, fins i tot a les corresponents
al primer quart del segle xviii, anys en què s’inicia un dels canvis més
important experimentat per la producció llanera d’Igualada, com va ésser
la substitució dels draps tradicionals per baietes de qualitat mitjana
i alta.18 De fet, només les actes dels anys 1669 i 1757 fan referència
a canvis en la producció, i cap d’ells té a veure amb la fabricació de
baietes. En l’assemblea del 1669 s’acordà que l’amplada dels draps setzens fos de sis pams, justificant la necessitat de la mesura per tal de
facilitar-ne la venda, atès que si els draps tenien una amplària superior
resultaven clarers i els mercaders refusaven comprar-los i embarcar-los.
En la de 1757 és prohibeix donar a teixir draps vint-i-dosens, vint-iquatrens i vint-i-setens amb pinte que no sigui estret. No obstant això,
sí que en moltes actes dels segles xvii i xviii es fa esment de queixes
sobre confrares que fabriquen draps sense el número de vies requerit,
i es fixa la quantia de les penes que recauran sobre els infractors.

17. La referència al llarg plet entre paraires i teixidors de lli de la confraria de
la Santíssima Trinitat s’inclou a Castellà Raich (1945: 35). En la documentació existent
en el fons dels “Paraires” apareix una breu referència en l’acta del 24 de maig del 1762.
18. El pas de la producció de draps a la de baietes de qualitat mitjana alta i
la seva penetració en el mercat interior espanyol està ben documentat a Torras Elias
(1987: 145-160) i a Torras Elias (2007).
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La resta d’informació sobre la producció de draps a Igualada
prové d’altres tipus de fonts documentals. Així, la recaptació del dret
de la bolla19 permet deduir que la producció d’Igualada estava especialitzada en l’elaboració de draps de setzens de qualitat mitjana baixa,
que representaven, a la dècada de 1690, entre el 80 i el 95% de la
producció total,20 seguits, a molta distància pels draps vint-i-dosens i
alguns vint-i-quatrens. Les diverses enquestes elaborades en el darrer
terç del segle xviii i principis del segle xix, contenen també dades sobre
la producció de draps de llana bé que, en cobrir un àmbit comarcal, les
xifres sobre la ciutat d’Igualada són poc precises.21 En tot cas, però, sí
que reflecteixen canvis en la producció de draps respecte de les dades
proporcionades per la documentació de la bolla.
A tall d’exemple, l’enquesta de M. Nipho (1770) parla del preu
dels draps d’Igualada, des dels trenta-dosens fins als setzens, fet que
permet deduir que, igual que d’altres localitats llaneres catalanes —Terrassa, Sabadell, Esparreguera, entre d’altres—, una part de la producció
s’orientava cap a draps de qualitat mitjana i alta. Tant a les respostes
al qüestionari de F. de Zamora (1788), com en l’informe elaborat per
l’Ajuntament (1779), s’exposa que, a més de draps, es confeccionaven
baietons de qualitat comparable als d’importació.22 B. Claris i Postius
(1784) és qui aporta més dades sobre les fàbriques de draps i teixits
de llana. Segons el seu informe, a Igualada es fabricaven draps de
llana que anaven des dels trentens fins als vint-i-dosens, i es produïen, també, baietes, baietons i ratines de tot tipus. El que resulta més
interessant de les dades recollides per Claris és que deixa constància
del fet que la fabricació de baietes, baietons i ratines era superior a
la de draps, afegint que això podia ésser degut a l’augment de les fà19. El “dret de la bolla i plom de rams” gravava, successivament, la producció i
venda de draps de llana i de seda del Principat i també alguns teixits importats. El dret,
creat a les Corts de Montsó de 1362-1363, es va mantenir vigent fins el 1770, bé que
des del 1724 s’havia iniciat un expedient per a la seva desaparició. El valor de l’impost
variava segons la qualitat del teixit, però afectava més les vendes que la producció.
20. Arxiu de la Corona d’Aragó, Generalitat, sèrie D102, vols. 2106-2110 i D103,
vols. 2113-2117.
21. El contingut d’aquestes enquestes (M. Nipho, 1770; F. de Zamora, 1788,
Ajuntament d’Igualada, 1779; M. Claris i Postius, 1784; Informe del gremi sobre l’estat
i les indústries..., 1889; M. Godoy, 1797) apareix a Torras i Ribé (1993).
22. Torras Elias (2007: 209-210) a partir de la documentació de la família Torelló, relaciona l’orientació d’alguns fabricants igualadins cap a l’elaboració de baietes i
baietons amb l’oportunitat de penetrar en el mercat interior espanyol que s’obria amb
motiu de la guerra amb el Regne Unit (1779), i la subsegüent desaparició, en el mercat,
de teixits d’aquesta procedència. Les importacions de teixits de llana anglesos, després
de la signatura de la Pau de Versalles (1783), no van recuperar el nivell assolit abans
del conflicte.
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briques de cotó. Claris confirma, així, el creixement experimentat per
la fabricació de baietes en detriment del draps tradicionals, i remarca la
incidència que el creixement del sector cotoner podia tenir sobre
la producció tradicional llanera. La resposta a l’interrogatori adreçat
als intendents provincials per la Junta d’Aranzels (1815), no fa altra
cosa que confirmar el dit fins ara, és a dir que baietes i baietons constituïen la producció majoritària, mentre que la de draps tradicionals,
tot i situar-se en qualitats mitjanes i altes era menor i es trobava en
procés de decreixement.23
Si les actes de les sessions gremials són parques a proporcionar
informació sobre els canvis en la qualitat,24 varietat, i quantitat de la
producció, resulten molt més il·lustratives en aspectes que manifesten
l’interès dels confrares per mantenir i millorar les instal·lacions necessàries per a la bona marxa del seu ofici, per aconseguir una reducció
de costos, trobar noves vies de comercialització, i per la introducció de
canvis tècnics que els facilitessin una més bona adaptació de la producció a les noves exigències pel que fa al consum de teixits. El cost
de la matèria primera constituïa, per als paraires, la despesa més important del procés que controlaven. Es comprèn, per tant, que aconseguir un proveïment regular de llana al millor preu possible i que,
alhora, reunís les condicions necessàries per garantir una producció
de qualitat, fos una preocupació constant dels agremiats. De la bona o
mala gestió d’aquest factor en depenien tant el preu final del producte
i la possibilitat d’ocupar un espai en el mercat, com els beneficis que
s’extreien del treball realitzat.
En aquesta línia, des de les primeres actes conservades apareix el
càrrec de comprador de llana, amb un nivell de responsabilitat comparable al del clavari25 atès que tant l’un com l’altre estaven obligats a
presentar fermances que n’avalessin la solvència econòmica necessària
per fer front a les despeses derivades de la responsabilitat que contreien.
Les actes mostren que una adquisició inadequada segons el preu o les
condicions en què es duia a terme la compra, podia comportar el refús
23. Vegeu el document núm. 9 de l’apartat “Plecs”.
24. Sí que s’esmenta, en alguna acta, la preocupació per mantenir la qualitat
de la producció i evitar la competència exterior. Aquest és el cas de l’assemblea del
1619, on es planteja la necessitat de controlar més eficaçment la feina dels retorcedors
amb l’objectiu d’evitar la degradació dels teixits fabricats; en la petició adreçada a la
Diputació, l’any 1627, per demanar la prohibició de l’entrada de roba de llana de fora
del Principat; en la prohibició de barrejar llana punxa en els draps que es fabricaven
(1628), entre d’altres.
25. El clavari era la persona encarregada de rebre les aportacions dels membres
i de l’administració dels béns de la confraria.
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de l’assemblea a fer-se càrrec del dèficit generat per la gestió,26 o haver
d’acordar com es repartia la llana quan el volum comprat excedia les
previsions de la demanda.27
La gestió col·lectiva28 per a procurar-se la matèria primera portava aparellat, en el cas del gremi d’Igualada, l’existència del càrrec de
venedor de llana, en les mateixes condicions descrites anteriorment.29
La venda de llana va esdevenir una qüestió important atès que, en la
sessió de novembre del 1630, l’assemblea discutí i aprovà l’establiment
d’una botiga per a la venda d’aquest producte, fixant el salari que havia
de percebre la persona que se’n fes responsable.30 Desconeixem el grau
d’èxit o de fracàs d’aquesta iniciativa atès que, a partir de la segona
meitat del segle xvii, les actes deixen de fer-ne menció.31
Trobar un sistema de comercialització eficient pels draps que es
fabricaven constituïa una altra de les preocupacions del gremi. De la
mateixa manera que feien els paraires d’altres poblacions, una part
de la producció —la que no trobava sortida a les botigues de teles de
la localitat o en els mercats comarcals propers— es trametia, per a la
seva distribució a l’exterior, a una botiga de comanda ubicada a Barcelona o a d’altres localitats amb fàcil accés als mercats d’exportació.
Les dades existents no permeten conèixer a partir de quin moment els
draps igualadins aprofitaven aquest canal de distribució, però sabem
que utilitzaven els serveis de la botiga de Barcelona com a mínim des
del 1638.32 És possible que, per causa dels conflictes que van afectar
el territori català durant la segona meitat del segle xvii, aquesta relació

26. L’acta de desembre del 1633 recull les queixes contra el comprador de llana,
perquè es va considerar que en adquirir-ne una part a crèdit n’havia fet augmentar el
preu. Per aquest motiu s’acordà sancionar-lo amb la retirada del salari que percebia.
27. Un exemple d’aquesta situació es pot veure en l’acta corresponent al mes
de març del 1637.
28. Atès el volum de la inversió feta en la compra de llana, cal deduir que per
aquesta via es canalitzava la matèria primera destinada, bàsicament, al consum dels
petits paraires.
29. El càrrec de comprador col·lectiu de llana i la de venedor apareixen esmentats, per primera vegada, en l’acta de setembre del 1622.
30. Segons l’acta, tindrien clau de la botiga el venedor de llana i el cònsol, i
el venedor hauria de lliurar trimestralment l’import de la venda de llana, cobrat o no,
al receptor de la confraria. Per la feina se li assignava un salari de 5 sous per quintar
de llana venuda i 3 sous més per cada pesal de llana. Com a contrapartida havia de
respondre amb el seu salari si, en la partida venuda, s’hi trobava llana sutza barrejada.
31. La darrera notícia referent a la botiga apareix en l’acta de setembre del 1645.
L’assemblea proposa, en aquesta sessió, manllevar 100 lliures a censal per tal de poder
comprar llana i mantenir la botiga en funcionament.
32. En l’acta del març del 1638 es discuteix el problema sorgit amb la botiga de
comanda de Barcelona arran de l’acusació de frau pel que fa als draps d’un dels agremiats.
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quedés interrompuda, en tot cas la documentació no en fa cap tipus
de menció. L’intent de retornar a la situació anterior es plantejà en
l’assemblea d’agost del 1703, que prengué l’acord d’agregar-se, novament, a la botiga de comanda de Barcelona, com feien les confraries de paraires d’Esparreguera, Sabadell i Terrassa. Per gestionar els
termes del pacte i signar l’acta d’incorporació, l’assemblea concedí
procura a Segimon Borrull.33
Sobre la introducció d’innovacions destinades a millorar el procés
de fabricació per adaptar-se als canvis de la demanda, les actes gremials esmenten l’adquisició, a mitjan segle xvii, d’una pica destinada
a escaldar la llana,34 la compra a Josep Miquel (1678) d’un torn de
retòrcer llana,35 el lloguer d’una frisadora, propietat de Segimon Borrull i Mariano Novell (1701),36 que permetria incorporar el frisatge o
ratinatge en l’acabat d’alguns dels teixits, i la compra d’una mola per a
esmolar les tisores dels abaixadors de draps, adquisició que, a partir de
mitjan segle xix, va esdevenir una de les fonts d’ingressos del gremi.37
Les notícies sobre l’existència de tints, o dels espais on es duia a terme
aquest procés, són inexistents. No deixa de resultar sorprenent, i més si
hom té present que, a partir del primer terç del segle xviii, el tintatge
adquiriria un paper creixent en l’acabat de les peces de drap de qualitat superior a la dels setzens.38 Són altres fonts documentals les que

33. Segons Benaul i Torra, (2009: 43-44), el 1618 el gremi de paraires de Sabadell va plantejar-se la possibilitat de posar una botiga de comanda per a comercialitzar
els draps fabricats als seus vila i terme, i feren gestions prop dels paraires de Terrassa,
Esparreguera i Caldes de Montbui per saber si estaven interessats a sumar-se a aquesta
iniciativa. El projecte no va anar endavant, i no va ésser fins el 1703 que es va dur a
terme la creació d’una botiga de comanda. En el cas d’Igualada, la idea d’incorporar-se
a aquest tipus de botiga per impulsar la comercialització del seus draps sembla que va
ésser, si més no, temporalment més reeixida.
34. Segons Torras Elias (2007: 28), la confraria de paraires havia comprat una
pica d’escaldar llana per a ús de tots els mestres. Una llana ben rentada facilitava el
treball posterior de cardar i garantia una més bona qualitat del producte.
35. Josep Miquel era deutor d’un censal mort de 18 lliures avalat pel torn de
retòrcer llana. Atès que la situació del dit Miquel l’obligava a desprendre’s del torn, la
confraria li’n proposà la compra, compensant la diferència de preu entre el censal que
J. Miquel prestava a la confraria i el cost del torn. Cf. acta de 8 de setembre de 1678.
36. Frisar o ratinar un teixit consistia a passar el drap entre dues posts, una
d’elles folrada de pèl curt o de material aspre de manera que la pressió que s’exercia
sobre el teixit, en passar entre les posts, permetia aixecar-ne el pèl i obtenir efectes
variats en l’acabat.
37. La compra d’una mola per a esmolar les tisores i la taxa a satisfer pels que
en fessin ús es discutí a la sessió del mes de maig de 1784.
38. La resposta del gremi de fabricants de draps a la demanda de la Junta
General de Comerç (1815) fa referència a l’ús dels tints. El document està recollit a
l’apartat “Plecs”.
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aporten dades sobre aquesta qüestió. Per la resposta a l’interrogatori
que va dur a terme F. de Zamora (1788) sabem que, en el primer terç
del segle xviii, hi havia a Igualada cinc tints,39 i que el seu nombre es
va mantenir constant durant tot el segle.40 En resum, canvis modestos
però qualitativament importants, que són indicadors de l’interès dels
fabricants igualadins per mantenir la seva producció al nivell d’altres
poblacions capdavanteres.
Una simple ullada a les actes evidencia que una de les preocupacions dels paraires era el molinatge dels draps amb les operacions
que aquesta feina comportava i, per damunt de tot, la disponibilitat i
el bon funcionament dels estricadors. El volum d’aigua requerida pels
molins drapers feia que aquests estiguessin ubicats, majoritàriament, a
la riera de Carme, a Capellades i a la Torre de Claramunt, és a dir fora
del terme municipal d’Igualada. La relació que els paraires igualadins
havien de mantenir amb aquestes poblacions era molt estreta i, per
raons de la dependència que això els suposava, també eren habituals
els conflictes que es generaven entre les parts, ja fos per causa de la
rivalitat que es creava entre moliners, per la qualitat del treball que
realitzaven, o per d’altres raons. Les referències que apareixen a la
documentació sobre aquest tema són nombroses, però a tall d’exemple
ens agradaria citar-ne algunes que, per les seves característiques, poden
considerar-se especialment representatives.
La crida feta per la Diputació del General exigint que els moliners
de draps no gosessin molinar ni enfortir draps41 si aquests no portaven
els dos ploms que els teixidors tenien l’obligació de posar a l’inici i al
final de la peça generà problemes, perquè l’exigència d’observar aquesta
norma i les penes que comportava el seu incompliment va fer que els
moliners de Capellades refusessin treballar en aquestes condicions.42
La documentació no aclareix quina va ésser la solució final del conflicte, però del contingut de l’acta corresponent a l’exercici del 1650
sembla desprendre’s que, en part, es manté vigent. No és sorprenent,
per tant, que davant la resistència dels moliners de Capellades a en39. Segons Torras Elias (2007:86-87) la possessió d’un tint particular era un
element diferenciador entre els paraires i fa constar que, segons el cadastre de 1724,
només tres paraires igualadins (Francisco Borrull, Segimon Borrull i Josep Torelló)
tenien tint propi, i n’hi havia dos més que en compartien un.
40. Vegeu Torras i Ribé (1993: 354).
41. Aquesta part de l’acabat dels draps s’aplicava als draps i teixits de llana de
qualitat, però no s’hi sotmetien les estamenyes, les baietes senzilles o els cordellats. Una
descripció del procés la trobareu a Torras Elias (2007: 33-34).
42. Vegeu les actes corresponents al 10 i 22 de gener del 1627. La resposta dels
paraires va ésser demanar a la Diputació la retirada de la nova normativa.
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fortir els draps dels paraires agremiats, la confraria establís un pacte
d’exclusivitat amb Ramon Castellví, argenter d’Igualada, per utilitzar
els molins drapers que aquest havia edificat al lloc de les Esplugues,
a canvi del pagament de 20 sous per drap molinat. No hi ha dades de
quan es tancà el tracte, però sí que aquest existia ja el 1649, atès que
l’assemblea recorda als agremiats l’obligació d’exclusivitat d’ús contreta
pel gremi i les penes que s’imposaran a tots aquells que infringeixin
el compromís.43 Aquest acord entre la confraria i Ramon Castellví per
l’ús dels molins i el torn de retòrcer es va mantenir vigent fins a l’any
1658 i, segons el llibre de comptes, el conveni fou definitivament liquidat l’any 1659.
Un nou pas endavant en la lluita tenir un servei de molinatge
eficient i segur va tenir lloc el 1671, quan l’assemblea de paraires es
féu ressò de la petició de Miquel Tort, moliner de draps de la Torre de
Claramunt, que demanava que el gremi li fes de fermança d’un censal,
per valor de 100 lliures barceloneses, que necessitava per bastir un molí
amb dos batans al lloc del Turó de la riera de Carme. El dit Tort justificava la petició adduint que la construcció repercutiria positivament
en les activitats dels paraires igualadins. La participació en el projecte
va ésser acceptada pels confrares amb introducció de canvis respecte
de la proposta inicial. Aquests consideraren que la quantia de l’ajuda
demanada no requeria l’aval de l’operació amb els béns gremials —la
casa i els estricadors—, i optaren per obrir una subscripció entre els
associats per tal recollir, en funció de les disponibilitats personals, la
quantitat sol·licitada.44 Desconeixem les condicions i els anys que va
durar la relació del gremi amb el molí del Turó, però sí que hi ha dades sobre pactes particulars establerts per agremiats amb el propietari
d’aquest molí. En el transcurs del segle xviii les actes registren canvis
que denoten —com en el cas dels tints— el predomini que, entre els
paraires d’Igualada, havia aconseguit el grup format pels dos Borrull
i Josep Torelló. El 1722 aquests tres mestres, que ja es qualifiquen de
fabricants, establiren un pacte de cinc anys de durada amb Josep Tort

43. En l’acta del 16 maig de 1649 es fa constar l’import de les sancions que
poden recaure sobre els paraires que portin draps a enfortir a altres molins sense l’autorització dels cònsols. A Castellà Raich (1945: 32-33) trobem també informació sobre
aquest aspecte.
44. Cf. acta d’agost del 1671. Castellà Raich (1945: 33-34) es fa també ressò
d’aquest fet, explicant que finalment fou Joan Serrals qui va aportar les 100 lliures i
se’l va recompensar, per aquesta acció, amb formar part de la dotzena del gremi durant
cinc anys consecutius. A “Documents annexos” hi ha l’acta del censal que la confraria
va contreure amb J. Serrals, que fou cancel·lat el 1676.
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per a utilitzar, al marge del gremi, els molins que tenia a la riera de
Carme, amb el compromís de l’esmentat Tort de no treballar per a altres
paraires mentre tingués draps dels dos Borrull i de Torelló per a enfortir.45
Tot i l’interès per mantenir la qualitat i la varietat de la producció
en el marc canviant de la demanda, sembla clar que en el darrer quart
del segle xviii el grau de modernització del gremi de paraires d’Igualada
mostrava un retrocés respecte del d’altres poblacions catalanes. L’acta
de la sessió d’abril del 1779 deixa clara la consciència que els agremiats
tenien d’aquest endarreriment i que atribueixen al trencament existent
entre els interessos dels agremiats, a la manca d’observança de les ordinacions i a la necessitat d’aconseguir un lideratge que els permetés
recuperar quota de mercat i prestigi com a centre productiu.
Per aquesta raó, entre d’altres ja comentades, poder disposar
d’uns estricadors en bon estat de funcionament constituïa un element
fonamental, i l’interès que els agremiats hi tenien i la cura que en
feien en tot moment n’és una mostra evident.46 Aclarir mitjançant els
llibres d’actes i de comptes de la confraria quins van ser els estricadors propis utilitzats en cada moment no és una tasca senzilla. Els
agremiats tenien clar a què es referien quan parlaven dels estricadors
vells o dels nous, i de quin era l’espai que ocupaven quan s’hi referien
amb un determinat nom. Però per a un lector que consulti avui dia
aquests documents, es troba un conjunt de dades i d’afrontacions de
les instal·lacions que, en comparar-les, resulten sovint contradictòries.
A partir de les citacions existents es pot inferir que el gremi
de paraires d’Igualada va tenir, per a ús dels seus membres, diversos
espais successius destinats a eixugar i a estendre la llana i els draps.
Segons Castellà Raich, el gremi posseïa des del segle xvi un estricador
que estava ubicat fora de la vila, al camí que baixava des d’Igualada
al riu Anoia.47 Per a Riba i Ortínez, en canvi, l’estricador gremial més
antic que es coneix —establert abans del 1614— era el de la Soledat,
anomenat també “estricador vell”, que el gremi manté fins al primer

45. L’acta d’aquest any no fa menció d’aquesta qüestió. La referència al contracte
del 1722 està extreta de Torras Elias (2007: 88-89).
46. S’anomena estricador un terreny destinat a estendre draps i llanes per tal
d’eixugar-los. La instal·lació consistia en uns bastidors de fusta on s’estenien el draps,
enganxant-los amb claus per les vores i ajustant-los, alhora, a l’amplada reglamentària.
47. La citació es troba a Castellà Raich (1945: 25-26). Segons aquest autor, l’heretat tenia una extensió aproximada de mig jornal de terra d’horta i havia estat adquirida
pel gremi abans del 1600. Posteriorment es va murallar el recinte i s’hi edificà un edifici
que servia per a celebrar-hi les reunions del gremi, així com un petit magatzem per a
guardar-hi el material de treball necessari.
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quart del segle xix.48 Com ja ha estat comentat, disposar d’un estricador
propi constituïa, per part dels agremiats, una reivindicació permanent
al llarg del temps. Un lectura de les actes i dels comptes posa en relleu
la lluita contínua dels responsables de la institució per garantir als
confrares una feina de qualitat, a preu competitiu amb el que podien
trobar en d’altres llocs, i garantir-los la preferència d’ús de les instal·
lacions enfront de la demanda d’altres paraires vilatans no agremiats o
forans. En la documentació queda clar —i és una qüestió que es manté
fins a la fi del gremi— que tot aquell que porti a estricar els seus draps
a Capellades o a d’altres poblacions, haurà de satisfer a la confraria la
mateixa quantitat que si els hagués aparellat a la vila.49 Aquesta obligació
va quedar en suspens arran dels problemes generats per la guerra de
Successió atès que els estricadors van quedar inutilitzats, a causa de
la destrucció i/o perquè no es trobaven persones disposades a fer-se’n
càrrec. Davant la impossibilitat d’oferir aquest servei es va autoritzar
els confrares a portar els draps a estricar a altres viles.50 Superats els
entrebancs generats pel conflicte, es va tornar a la situació anterior.
El creixement demogràfic i econòmic que va experimentar Catalunya a partir del primer terç del segle xviii va comportar un increment
de la demanda de béns de consum i, consegüentment, la de teixits de
llana, de mescles, de lli o de cotó, malgrat l’augment paral·lel que van
tenir les importacions d’aquests articles. Aquesta represa va estimular la
producció tèxtil a la majoria de les poblacions draperes catalanes, i els
paraires d’Igualada van procurar adaptar-se als nous temps ampliant i
diversificant la producció, fet que va requerir poder disposar d’un nou
espai per a eixugar-hi la llana i estirar els draps i les baietes.51
48. Riba i Ortínez (1958: 34-35). Entre 1818 i 1824 el gremi procedí a la venda
dels estricadors vells, repartint el terreny en nou parcel·les. S’han conservat tres dels
nou establiments fets, i són aquests documents els que han permès situar-los en el mapa
d’Igualada. En l’apartat “Plecs” es recull l’acta d’aquests tres establiments (corresponents
a Ignasi Prat, Sebastià Soler i Francisco Torres). Com a exemple, el contingut de l’acta
d’Ignasi Prat indica que la terra que se li establia a cens afrontava, a sol ixent amb
el terreny establert a Francisco Torres, pagès i traginer, a migdia amb el carrer de la
Soledat, per on passa la carretera reial que va de Madrid a Barcelona, a ponent amb la
resta de terra del gremi on hi havia els estricadors vells i a tramuntana amb el camp
que fou de Jacint Calsina, blanquer.
49. Les actes recullen, sistemàticament, la preocupació per trobar una persona
idònia que vulgui encarregar-se dels estricadors, d’acordar-ne el salari i les condicions
del càrrec, així com de les reparacions, obres, etc., necessàries per mantenir-los en bon
estat. També són moltes les normatives d’ús dels estricadors aprovades, es fixa l’ordre
i la preferència d’estricar dels agremiats i la tarifa que havien de satisfer tants els confrares com els paraires forans, especialment a partir del segle xviii i durant el segle xix.
50. Cf. els comptes corresponents al període 1714/1718.
51. Segons Torras Elias (2007: 195-197), durant la segona meitat del segle xviii
la producció de teixits de llana va créixer a Catalunya i aquest augment es va produir
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En aquest context és normal que el gremi mirés d’ampliar la
capacitat dels estricadors amb l’adquisició de nous terrenys. Hi ha
notícies que l’any 1745,52 l’Ajuntament va concedir al gremi una franja de terreny, al costat de la muralla que rodejava la vila, per tal de
poder-hi estendre i eixugar la llana, lloc on posteriorment el gremi hi
construí un mur i un magatzem, conjunt que fou conegut amb el nom
de “la torra xica dels paraires”.53 D’altra banda, l’assemblea de l’any
1818 va prendre l’acord de demanar a l’Ajuntament testimoni escrit
de la concessió de l’espai, entre la torre de Calsina i la de Padró, que
se’ls va atorgar el 1746.54 Hi ha, encara, una tercera dada atribuïble a
aquest estricador o estenedor, que dóna fe que l’any 1753 la universitat
d’Igualada va fer un establiment emfitèutic, a favor de la confraria, del
mur i el solar que anava des de la torre de Gràcia fins a la propietat
de Josep Guarro, sabater d’Igualada. En concepte d’entrada, el gremi
va satisfer la quantitat de 84 lliures, restant pagador d’un cens anual
de 6 diners.55 Ens decantem per considerar aquests tres establiments
com una unitat: una primera ocupació d’un tram de la muralla, que
s’amplià, successivament, seguint-ne el traçat fins a ocupar l’espai comprès entre la torre de Fortuny i la de Castellolí.56 Cal tenir present
en el sector de la roba ampla, que representava, el 1760, el 52% del total, percentatge
que el 1802 era ja del 61%, mentre que, en aquest període, la producció de roba estreta
va disminuir en termes absoluts. La roba ampla es fabricava, bàsicament, a Igualada,
Terrassa, Sabadell i Esparreguera, i el seu preu per metre quadrat era superior al de la
roba estreta perquè consumia una major quantitat de llana de bona qualitat.
52. Cf. acta de 8 de desembre de 1745. L’espai establert anava des de la torre
de Josep Calsina a la de Joan Padró.
53. La citació és a Castellà Raich (1945: 34-35) i Riba i Ortínez (1958: 34-35).
Segons aquests autors, el terreny anava des del portal del Llavador o de Fortuny al portal
del carreró de Gràcia, i a canvi de la concessió el gremi va contribuir amb la quantitat
de 140 ll. per costejar la barana que es va posar al presbiteri de l’església parroquial.
Els comptes corresponents a l’exercici 1745/1749 recullen aquest pagament i fan constar
que l’àpoca, feta amb data de 4 de gener de 1748, la té el notari Mateu.
54. Cf. acta del 10 de maig de 1818, en la qual es fa constar que el gremi va
obtenir aquesta concessió amb data de 31 de desembre de 1746.
55. La còpia d’aquest document de data de 8 maig de 1753 es pot consultar a
l’apartat “Plecs”. Segons el text, els límits del terreny són: “a oriente con dicha torre
de Gracia; a mediodía con el camino público que sube de camino real de delante de
la puerta de la Virgen de Gracia y va a la puerta antiguamente nombrada la puerta
de Castellolí y oy den Sagimon; a poniente con la torre de dicho Joseph Guarro; y al
cierso, con dicho muro”.
56. Segura (1978: 2:283-286) fa constar que, des del segle xv, part de les torres
estaven en poder de particulars, que les tenien arrendades a canvi del pagament d’un
petit cens i de l’obligació de mantenir-les en bon estat. D’altres estaven en poder de
la vila per a acensar-les quan hi hagués l’oportunitat. No és estrany, per tant, aquest
establiment per a estricar draps o eixugar-hi llana. Cal pensar que els paraires tancaven l’espai existent entre les torres i que utilitzaven la llenca de terra llarga i estreta
resultant com a estenedor.
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que els límits d’aquests estricadors són aproximats perquè el canvi
experimentat pels topònims fa difícil poder-ne precisar amb exactitud
l’espai que van ocupar, i que les afrontacions que es detallen en els
establiments s’encavalquen.
La ubicació geogràfica de la vila va fer que es veiés especialment
afectada per la crisi que, per a l’economia catalana, van suposar els
conflictes dels darrers anys del segle xviii i el període de 1808 i 1814.57
A Igualada, l’ensorrada de la producció de teixits fou molt accentuada
a jutjar pel que reflecteixen els llibres de comptes. No obstant això,
l’esforç per disposar d’uns estricadors amb capacitat suficient i en bon
estat de funcionament continuà essent un tema discutit a les sessions
gremials. El recordatori als forasters de la prohibició d’estricar a les
instal·lacions del gremi mentre hi hagués draps dels confrares per a
eixugar i estirar és present a les actes dels anys 1811, 1812 i 1813,
acompanyat de la tarifa que aquests hauran de satisfer quan se’ls n’autoritzi l’ús.58 En aquesta línia, l’assemblea de juny del 1813 aprovà la
proposta presentada pels confrares comissionats de cercar un terreny
apte per a bastir-hi un nou estricador, autoritzant-los per a signar, en
nom del gremi, el contracte d’establiment.59 L’encàrrec fet a aquesta
comissió s’amplià l’any següent amb el d’establir o acensar l’espai i els
edificis de l’estricador vell.60
Aquest nou estricador s’instal·là en una peça de terra campa,
d’una d’extensió equivalent a un jornal de llaurar de mula, situada a
la plana de Cornet del terme d’Igualada.61 Els estabilients eren Antò-

57. Cf. Martí Figueras (1964: 1: 449-464) i Torras i Ribé (1974: 170-171) sobre
la desfeta industrial que generà el conflicte tant per la destrucció d’edificis i utillatge
fabril com per la invasió de teixits estrangers que propicià.
58. La tarifa que han de pagar els forasters per estricar és, en aquests anys,
d’una pesseta per drap.
59. Els comissionats encarregats de gestionar aquest afer foren Francesc Anton
Matosas, Josep Cendra i Manel Planas, que signaren l’acta d’establiment el 27 de juny
de 1813. Cf. acta de la cessió de terres a l’apartat “Plecs”.
60. Cf. acta de l’11 d’abril de 1814. L’acta recull dos punts interessants. El primer,
que els no agremiats que vulguin utilitzar l’estricador pagaran igual que els agremiats
i, en segon lloc, el recordatori que els confrares que emprin, per a aquesta tasca, altres
instal·lacions tenen l’obligació de satisfer al gremi la quantitat que paguen els que sí
que ho fan. La novetat d’aquest recordatori radica en l’amenaça d’expulsar del gremi
aquells que no compleixin aquest precepte.
61. Els límits d’aquesta peça de terra eren: a llevant amb els hereus de Miquel
Biosca; a migdia, amb el camí; a ponent, una part amb el camí que va a l’hort d’Amigó
i una part amb els Dalmases, i al nord amb Bernat Martí, Joan Masarnau, la vídua
de Josep Roca, Antoni Amigó, Josep Llimona, Bartomeu Carles i Bou, i una altra part
amb Josep Escudé i el mur del femer dels corrals. Riba i Ortinez (1858: 36) complementa
les dades sobre aquest estricador a partir de la informació facilitada per un document de
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nia, vídua de Pere Dalmases, i el seu fill Antoni, i cedien la terra en
emfiteusi, amb els estricadors que hi havia plantats, a canvi del pagament d’un parell de pollastres en concepte d’entrada i d’un cens anual
de 120 lliures. En aquest contracte s’hi inclouen algunes condicions
que voldríem remarcar. Un dels pactes establerts era que els Dalmases
podien estendre els draps de la seva fàbrica pagant només 1 sou per
peça, import inferior al que havien de satisfer els paraires del gremi,62
comprometent-se, emperò, a respectar el torn corresponent, com havien
de fer tot els confrares.63 Bé que el número de draps elaborats pels
Dalmases era poc important, això suposava una minva dels ingressos
que el gremi percebia per l’ús dels estricadors i, per tant, representava
un cost addicional al cens anual que havien de satisfer.
L’acord per a la concessió d’aquest terreny obligava també al gremi
a hipotecar, com a garantia, la casa i els estricadors que posseïen al
carrer de la Soledat. Aquest punt no constituïa una novetat respecte
d’altres contractes d’aquestes característiques, però ens sembla especialment rellevant per la incidència que va tenir en la darrera etapa de
funcionament de la confraria i en el procés de la seva liquidació. La
contrapartida gremial a tots aquests compromisos era l’acceptació, per
part dels estabilients, que els cens que obtingués el gremi dels establiments que fes, en el futur, de les terres de l’estricador de la Soledat
fos percebut pels Dalmases, i servís per a rebaixar el cens anual de les
120 lliures que els havien de pagar.64
Malgrat la dràstica caiguda de la producció i dels ingressos procedents dels draps plomats que registren els comptes gremials, l’assemblea
de maig del 1820 acordà nomenar una comissió per gestionar la venda
tant de la Torre Nova —que s’utilitzava per a estendre i eixugar els
draps i la llana— com de la Torre Xica, i de cercar un altre espai per

l’any 1887. Llavors, al terreny hi havia una casa amb planta baixa i pis, situada al carrer
de Sant Nicolau, número 1 i un pati tancat amb paret, ocupant tot junt una superfície
de 2.672 metres quadrats que termenejava amb els carrers de Sant Faust, del Sol, una
part amb el de Sant Nicolau i al nord amb les finques de la vídua de Joan Carulla, de
Lluís Aguilera, de Josep Mateu, d’Antònia Farran i de Roc Novell i Alsina.
62. En aquests anys, la quantitat satisfeta per cada plom variava molt sovint.
Segons els llibres de comptes de la confraria, entre 1813 i 1830, la tarifa va oscil·lar
entre 5 sous i 7 sous 6 diners per plom.
63. Una altra de les condicions és que els Dalmases es reserven el pati que hi
ha al darrere de les dues cases fins a arribar a l’estricador.
64. El compliment d’aquest compromís comportà problemes. Les actes dels anys
1814 i 1816 recullen la reclamació dels Dalmases del cens que els correspon de l’arrendament, fet pel gremi a Antoni Lloret, d’una part dels terrenys de la Soledat. Els comptes
dels exercicis de 1820/21 i 1821/22 registren reclamacions dels Dalmases de censos de
nous establiments fets pel gremi.
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a bastir-hi un estricador. En l’acta es fa constar que la feixa de terra
que Bartomeu Carles i Bou, assaonador, tenia prop dels estricadors
nous podria resultar adequada per a aquest fet.65 De les actes no se’n
desprenen les raons que van portar a aquesta decisió atès el context
de disminució de l’ús de les instal·lacions existents, i més si es té
present que, com aquestes deixen entreveure, augmenta el nombre
de fabricants que disposen d’estenedor propi,66 Hipotèticament, és
probable que aquest comportament tingués una doble explicació. La
primera, que la dimensió dels estricadors en ús resultés excessiva per
a les necessitats actuals dels paraires. La segona, que el cost que els
suposava pagar les 120 lliures de cens, sumat a la pèrdua d’ingressos que els comportava el tracte de favor que tenien els Dalmases
en la tarifa d’estricar els draps que sortien de la seva fàbrica, els fos
especialment costós.67
El projecte de construir els darrers estricadors del gremi va esdevenir realitat en molt poc temps, atès que ja en les actes de gener i
maig de l’any 1821 es fa constar que els fons obtinguts de la venda de
la Torre Nova es destinaran a la construcció d’una altra torre a la dita
feixa d’en Bou, i s’aprova el pressupost d’obres presentat pel cònsol.68
La venda de la Torre Xica69 no va tenir lloc fins l’any 1849, després
de diverses discussions amb l’Ajuntament, i va suposar per al gremi
un ingrés de 10.356 rals.

65. Els comissionats foren el cònsol Josep Cendra, Agustí Morros i Joan Badia.
De l’examen dels comptes corresponents a l’any 1820 sembla deduir-se que, mentre es
tancava l’acord, el gremi va fer plantar pals a l’estricador de Bartomeu Colomer, que
tenia capacitat per a estendre fins a tres-centes canes de drap. El cost d’aquesta operació
s’havia de cobrir amb el pagament d’una pesseta per peça estricada pels agremiats durant
el darrer any, i l’import avançat se’ls retornaria a mesura que el gremi disposés de capital.
66. L’acta de 7 de desembre de 1823 es fa ressò d’aquest fet. També donen
notícia d’aquesta situació Castellà Raich (1945: 45-46) i Torras i Ribé (1974: 178-179).
67. El tracte amb la família Dalmases quedà definitivament tancat el 24 de juny
de 1825, data en què el cens que pagava el gremi quedà redimit amb els establiments
fets de l’espai que ocupaven els estricadors de la Soledat. Cf. transcripció d’aquesta acta
en l’apartat “Plecs”.
68. Els comptes de l’exercici de 1821/1822 registren vendes de l’espai de la Torre
Vella per valor de 1.360 lliures 16 sous i 9 diners que l’assemblea reserva per bastir
els nous estricadors. Fins al 1827, el romanent dels exercicis econòmics es destinarà a
finançar l’acabament d’aquestes obres.
69. Aquesta torre és la que estava situada enfront del carrer de Santa Anna, al
costat de la capella de Nostra Senyora de Gràcia, establerta per l’Ajuntament l’any 1753.
A les actes corresponents als anys 1844-1848 hi ha informació sobre les discussions
generades entorn de la Torre Xica. Un resum d’aquest conflicte vegeu-lo, també, a Riba
i Ortínez (1958: 38-39).
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que expliquen els llibres de comptes

La part corresponent als comptes de la confraria dels paraires
cobreix, amb escassos buits, el període comprès entre els anys 1661 i
1887. El fet que s’iniciïn amb retard respecte de les actes és el resultat, probablement, de les vicissituds sofertes en la conservació de la
documentació, i suposa un handicap a l’hora d’explicar qüestions que
es plantegen durant la primera meitat del segle xvii. En línies generals, les entrades i sortides enregistrades a cada exercici reflecteixen
un funcionament molt regular en el transcurs dels anys. Els ingressos
estaven constituïts, principalment, pels drets que el gremi cobrava sobre
els draps estricats pels agremiats o pels forans, de la quota que anualment pagaven els confrares, del dret de cana i de les taxes d’examen
dels aspirants a formar part de la confraria; també, segons l’època,
del cobrament d’algun censal o “d’ajudes de costa”, que actualment
en diríem ajuts institucionals.
Les operacions de pagament eren molt més nombroses, però això
no implica que la seva finalitat fos molt variada. Una simple mirada
a les anotacions comptables permet observar que la major part de les
despeses es poden agrupar en tres blocs. El primer, però quantitativament el menys important, estava constituït pel pagament dels censals
contrets pel gremi,70 pels salaris percebuts pel notari, el batlle o altres
administradors, i l’adquisició de paper segellat. Els altres dos grups,
que absorbien entorn del 80% de les despeses, aplegaven el pagaments
dedicats a la preservació del prestigi social del gremi en el si de la
societat igualadina,71 i els destinats al sosteniment del estricadors gremials dels quals ja hem parlat. Cal tenir present que els estricadors
eren costosos de mantenir però tenien com a contrapartida el fet de
ser una de les vies d’aconseguir ingressos i de constituir el principal

70. Els censals contrets per la confraria i la seva liquidació varien al llarg dels
anys. De forma permanent en tenien contret un amb la rectoria de Montbui per una
pensió de 2 ll. 16 s. anuals, i un altre de 5 ll. 12 s. 8 d. de pensió amb la reverenda
Comunitat de Preveres, segons Castellà Raich (1945: 34). N’hi ha altres que, per raons
puntuals, el gremi es va veure obligat a sol·licitar i que, sovint, era establert amb algun o
alguns dels paraires més benestants. L’import d’aquests censals, potser amb excepció del
contret amb la família Dalmases per la compra de l’espai dels estricadors, no representà,
en cap moment, un percentatge important de les despeses gremials.
71. El manteniment d’aquest estatus comportava despeses en la celebració de
misses la vigília i la diada del patró de la confraria amb músics, orgue, repic de campanes, ciris per a la il·luminació de l’altar, contractació de predicador, participació en les
festivitats del Corpus i de la Setmana Santa amb lluminària i pas de processó propi —“el
Misteri”—, participació dels agremiats en l’enterrament dels confrares, entre d’altres coses.
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patrimoni de l’entitat.72 A partir de la segona meitat del segle xviii, i
fins a la liquidació del gremi, les despeses es van veure incrementades,
sovint, pel cost del desplaçament de comissionats a Barcelona i per la
contractació de procuradors i notaris encarregats de vetllar pels litigis
que l’enfrontaven amb altres corporacions gremials o amb diferents
instàncies governamentals.
Des del punt de vista econòmic, el que confereix un paper especialment interessant a aquests llibres de comptes és el fet que, a través del
que percebia el gremi pels ploms dels draps, es pot fer una estimació de
l’evolució de la producció de draps i teixits de llana fabricats a Igualada
entre els anys 1661 i 1887. Considerem el nivell de fiabilitat d’aquesta
font comparable al de les xifres procedents de la recaptació del dret
de la bolla, àmpliament utilitzades amb aquesta finalitat.73 Hi ha dos
elements que, sense obviar l’existència de fraus, reforcen la credibilitat
de les dades que presentem, com són, d’una banda, la proximitat entre
producció i recaptació, circumscrites ambdues a la ciutat d’Igualada.
L’altra, relacionada amb la primera, el coneixement mutu que tenia
cada confrare de les activitats desenvolupades pels membres agremiats
i, en aquest context, l’acceptació del frau requeria la complicitat de
la resta de paraires. Cal recordar, a més, que els fabricants igualadins
havien de pagar al gremi el dret corresponent tant si empraven els
estricadors de la corporació com si feien ús d’instal·lacions privades o
pertanyents a gremis d’altres poblacions. Aquesta normativa, destinada
a mantenir el control sobre les peces produïdes a Igualada però amb
operacions d’acabat fetes fora de la localitat, ajuda a donar solvència
a la sèrie que presentem.
D’altra banda, els comptes del gremi permeten conèixer, també, el
nombre de draps estricats a les seves instal·lacions per paraires forans.
Disposem així de dues sèries paral·leles. Una recull els draps produïts
a Igualada —estricats o no a les instal·lacions gremials—, i l’altra el
nombre de draps forans admesos als estricadors del gremi igualadí.
L’evolució d’aquestes dues magnituds, en termes de mitjanes mensuals,
durant el període 1661-1887 queda recollida en el gràfic número 1.

72. En els comptes de cada exercici econòmic apareixen despeses en concepte
de compra de claus de ganxet, de claus dinals i doblencs, de pals i posts, de barres i de
materials per a adobar les parets de l’estricador o dels edificis que s’utilitzaven com a
magatzem i habitatge del retorcedor, etc.
73. Atès que els exercicis econòmics tenien una durada variable hem optat per
representar en el gràfic el nombre de draps estricats en mitjanes mensuals. Les dades
estan recollides en l’apèndix numèric.
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Una simple mirada al gràfic de la producció igualadina de draps,
evidencia l’existència de tres fases ben diferenciades. La primera transcorre des de l’inici de la sèrie, el 1661, fins als anys 1730. La segona
comença amb la gran fase expansiva que s’inicia a la tercera dècada
del segle xviii i es clou amb els conflictes bèl·lics posteriors a la Revolució Francesa de 1789. La tercera reflecteix la inexorable decadència
del sector des de la fi de la guerra del Francès fins a la liquidació del
gremi el 1887.
Gràfic núm. 1. Draps estricats (mitjana mensual), 1661-1887

Des dels primers anys per als quals disposem de dades (1661/1662)
fins al començament del segle xviii, l’evolució de la producció drapera
igualadina se’ns mostra afectada per un nivell baix de producció que,
si és pogués comparar amb dades de períodes anteriors, potser podríem qualificar de decadència. Aquesta situació d’atonia no afectava
només els paraires d’Igualada, sinó la totalitat de la producció llanera
catalana que, als inicis de la dècada de 1660, es trobava en situació de
debilitat respecte dels nivells assolits durant els segles anteriors. Una
debilitat que també experimentaven altres regions draperes europees.
Segons Antoni de Capmany, el sector hauria començat a decaure ja a
les darreres dècades del segle xvi. L’autor ho atribuïa a la pèrdua de
reputació de la producció autòctona, fruit tant de les falsificacions (en
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el nombre fils, en el tipus de llana, etc.) com del mal acabat dels teixits
i la baixa qualitat dels tints que s’utilitzaven.74 Sobre Igualada, Torras
Elias exposa la situació a finals del segle xvii amb aquestes paraules:
El declivi era apreciable i continu des de la guerra dels Segadors i semblava que no tenia aturador... L’assemblea dels mestres
paraires d’aquests anys [a l’entorn de 1701] havia reunit només
17 mestres mentre que abans de 1640 solien ser una trentena.75
Fins ben entrada la dècada de 1730, la producció estava dominada pel draps setzens que, segons les dades de recaptació del dret
de la bolla, constituïen entre el 80 i el 95 per cent de tots els draps
elaborats. Completaven la producció baietes setzenes i alguns draps de
qualitat superior (vint-i-dosens i vint-i-quatrens), i només una petita
part d’aquesta producció es consumia a Igualada.76 De fet, la major part
de la població igualadina, com la d’altres ciutats i poblacions catalanes, consumia teixits més bastos; sovint roba estreta procedent
d’altres comarques i adquirida, probablement, en els mercats ambulants,
mentre que el sector més benestant demanava roba de més qualitat,
majoritàriament d’importació, que li proporcionaven els botiguers de
la vila.77 Entorn del vuitanta per cent dels draps setzens igualadins
trobaven sortida, en percentatges semblants, al mercat barceloní i a
les fires majoristes de Calaf, Guissona i Verdú, entre d’altres.78
La inestabilitat política i econòmica de la part final del segle xvi
i les primeres dècades del segle xvii ajuden, en part, a explicar l’entrada en aquest procés de decadència, que es va veure agreujat per la
guerra de Successió (1640-1659). Sens dubte, aquest darrer conflicte
va retardar —o impedir— la possibilitat de recuperació i de modernització del sector, posant alhora de manifest que el model productiu
fins llavors vigent estava esgotat. Així, amb el retorn a la normalitat
començaran a dibuixar-se els trets d’un nou model caracteritzat per
la diversificació de la producció, que a Igualada recolzaria, progressivament, en la fabricació de baietes de qualitat mitjana. Aquest canvi
—la substitució de draps per baietes— va anar acompanyat de trans74. Capmany (1779, vol. II: 246) es fa ressò d’aquesta situació i dels intents
del govern per corregir-la. Com a exemple cita la sessió de Corts celebrada el 1599 a
Barcelona, que va dictar normes per a extirpar els abusos i restablir les fàbriques. Per a
més informació sobre aquest punt podeu consultar Vilar (1964, vol. II: 356-364) i Torres
(1997: 106-121), entre d’altres.
75. Torras Elias (2007: 18).
76. ACA, Generalitat, D102, vols. 2106-2112. Sobre l’evolució de la recaptació
dels drets de la bolla vegeu Duran Pujol (2003a: 9-42).
77. Torra Fernández (1999). Duran Pujol (2003b).
78. Torras Elias (2007: 51-52).
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formacions en l’estructura del sector que, gradualment, va comportar
que el control de la major part de la producció passés a les mans
d’un reduït grup de paraires.
En la segona fase (1730-1800/05) el creixement que va experimentar l’elaboració de draps de llana va ésser, a jutjar pel nombre de
draps plomats, espectacular. La documentació del gremi per a aquest
període no aporta informació sobre els factors que van impulsar els
canvis en les característiques de la producció, com no ho fa, tampoc,
sobre com es va produir l’ascens del grup de paraires/fabricants que
ben aviat comandaran la producció i els productors. Els llibres de
comptes permeten extreure dades sobre el nombre de peces fabricades
pels paraires igualadins, però no faciliten detalls sobre la seva longitud,
amplada o qualitat. L’explicació del com i del perquè del procés d’expansió que té lloc en aquests anys cal cercar-la, per tant, en treballs
existents, basats en un altre tipus de documentació.
La fi d’aquesta fase expansiva va produir-se en els anys finals
del segle xviii i els primers del segle xix. S’iniciava així la tercera fase
(1800/5-1887) de la vida del gremi, marcada per una decadència inexorable. El canvi de conjuntura podria atribuir-se als conflictes dels
darrers anys del set-cents i els primers decennis del segle xix, però
aquesta explicació no serveix per aclarir per què un sector productiu,
puixant durant bona part del segle xviii, no va aconseguir recuperar-se,
com havia fet en altres èpoques, dels entrebancs soferts. És cert que
Igualada va ésser una de les poblacions catalanes que més va patir,
en intensitat i durada, l’ocupació i els efectes de la guerra amb França. El conflicte va comportar no només la desorganització del sector
llaner, sinó també la d’altres produccions agremiades, algunes de les
quals començaven a tenir un desenvolupament important, com era
l’elaboració de la pell.79
La dràstica ensorrada dels anys de guerra va anar seguida d’una
lleugera recuperació que s’allargà fins als primers anys de la dècada
de 1830, any d’inici de la caiguda definitiva. D’aquest període final
resulta interessant observar com, a partir de la dècada de 1840, generaven més ingressos els draps o teixits de paraires forans que feien ús
dels estricadors d’Igualada que no pas els dels confrares. Segons els
comptes, els “serveis a tercers” van esdevenir el principal “negoci” de
la confraria (gràfic núm. 2). Aquest canvi és important i sintetitza el
que hem apuntat anteriorment: els estricadors havien deixat de ser una

79. Pascual i Domènech i Puig i Gubern (2011: 17-24).
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eina imprescindible i s’havien convertit en un indicador de la reducció
de l’activitat tèxtil llanera igualadina.
No resulta fàcil resumir, en poques línies, la suma de circumstàncies que poden explicar aquesta decadència. A banda dels problemes causats pels anys de guerra, hi ha dues raons que, al nostre
entendre, van contribuir a la crisi de la paraireria. La primera deriva
de les dificultats per disposar de mà d’obra, conseqüència al seu torn
del creixement de nous sectors productius, en especial de la indústria
cotonera. B. Claris i Postius (1784) ho exposava amb claretat: l’auge
que prenien a Igualada les fàbriques de cotó havia de comportar, a
curt termini, la decadència d’altres produccions, i en particular la de
teixits de llana, per la manca d’operaris que es produiria.80 No hi ha
dubte que aquesta és una raó, però cal tenir present que altres poblacions draperes també van experimentar el mateix procés sense que el
resultat final fos la fi del sector.81
La segona, més especulativa, podria definir-se com “el fracàs d’un
èxit”. El creixement espectacular de la producció de baietes de qualitat
mitjana i alta i de baietons, a partir de la dècada de 1760, va convertir Igualada en un centre molt destacat d’elaboració d’aquest tipus
de teixit de llana, i en el cap d’una xarxa de distribució que arribava
a tots els mercats espanyols. L’especialització en baietes i baietons va
anar en detriment de la fabricació de draps de qualitat, a l’inrevés del
que s’estava produint a d’altres poblacions llaneres, com Sabadell i
Terrassa. Quan la demanda de baietes va començar a davallar per la
progressiva competència dels teixits de cotó, els fabricants igualadins
van veure’s abocats a una crisi irreversible que només tenia dues sortides: retornar a la producció de draps de qualitat i a un mercat en el
qual altres productors havien adquirit un avantatge decisiu, o dedicar
cabals i esforços a altres activitats. Aquesta darrera es convertiria finalment en l’opció majoritària.82

80. Torras Ribé (1993: 279, 288).
81. El 1784, la Junta Particular de Comerç de Barcelona, fent-se ressò d’aquesta
situació, dictà diverses providències (16 gener, 20 febrer, 7 maig) prohibint a les dones
de Monistrol, Esparreguera i d’altres localitats que es dediquessin a filar cotó amb preferència a la llana (Biblioteca de Catalunya, Junta de Comerç, caixa 17, llig. XII, 1/35).
82. Un exemple pardigmàtic d’aquest procés, el cas dels Torelló, a Torras Elias
(2007) i Pascual i Domènech (2000).
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Gràfic núm. 2. Draps estricats (mitjana mensual), 1808-1887

El

final d’una època: la liquidació del gremi de paraires

El Gremi de Fabricants de Draps d’Igualada va dissoldre’s definitivament el 7 d’agost de 1887. Només deu agremiats formaven part de
la confraria en aquella etapa final, i tan sols un d’ells seguia exercint
l’ofici de fabricant de teixits de llana. Un segle abans, en el moment
àlgid de la paraireria igualadina, el nombre d’agremiats havia arribat
al centenar. La liquidació final va consistir en la venda dels estricadors
propietat del gremi a l’únic confrare que seguia en l’ofici per 6.875 pessetes. Es va consignar una quantitat per a la celebració de les festes de
Sant Joan, patró del gremi, i la resta es va repartir entre els agremiats
a parts iguals. Van tocar 650 pessetes i 50 cèntims per cap.83

83. Vegeu les actes del 4 de febrer i del 7 d’agost de 1887. També Riba i Ortínez
(1958: 39-46).
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Apèndix numèric

Número de ploms cobrats per la confraria de paraires d’Igualada
per draps estricats
Període

Nre.
mesos

Total

Total
draps/mes

Igualada Forasters
Altres
draps/mes draps/mes draps/mes

9/1661 - 10/1662
10/1662 - 10/1663
10/1663 - 11/1664
11/1664 - 12/1665
1/1666 - 12/1666

12
12
13
13
12

393,0
432,0
506,0
517,0
394,0

32,8
36,0
38,9
39,8
32,8

29,4
35,2
38,6
38,2
30,5

2,3
0,5
0,1
0,5

0,3
0,3
0,2
1,6
1,8

6/1675 - 6/1676

12

357,0

29,8

29,4

-

0,3

10/1681 - 10/1682
10/1682 - 10/1683
10/1683 - 10/1684
11/1684 - 11/1685

12
12
12
12

272,0
272,5
260,0
265,5

22,7
22,7
21,7
22,1

22,7
22,7
21,7
21,4

-

-

1/1688 - 12/1688
2/1689 - 2/1690
2/1690 - 2/1691
2/1691 - 12/1691
3/1692 - 3/1693
3/1693 - 4/1694
4/1694 - 12/1694
1/1695 - 12/1695

12
12
12
11
12
12
8
12

201,5
251,0
234,5
235,0
230,5
262,0
261,0
273,5

16,8
20,9
19,5
21,4
19,2
21,8
32,6
22,8

16,8
19,2
19,5
21,1
18,8
21,8
31,6
22,8

0,2
0,2
0,1
1,0
-

1,4
0,3
0,3
-
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Període

Nre.
mesos

Total

Total
draps/mes

Igualada Forasters
Altres
draps/mes draps/mes draps/mes

4/1696 - 5/1697
1/1698 - 12/1698
1/1699 - 12/1699
1/1700 - 12/1700
1/1701 - 12/1701
1/1702 - 12/1702
1/1703 - 12/1703
1/1703 - 12/1704

13
12
12
12
12
12
12
12

246,0
224,5
250,0
274,0
245,0
242,5
221,5
188,0

18,9
18,7
20,8
22,8
20,4
20,2
18,5
15,7

18,5
18,7
20,3
22,8
20,3
20,2
18,5
15,7

5/1705 - 5/1706
5/1706 - 6/1707
1707
1/1708 - 12/1708
1/1709 - 12/1709
1/1710 - 12/1710

12
12

13,2
16,9

12
12
12

158,5
203,0
110,0
118,5
112,0
84,5

1/1715 - 12/1715
1/1716 - 12/1716
1/1717 - 12/1717

12
12
12

1/1720 - 12/1720
1/1721 - 12/1721
1/1722 - 12/1722
1/1723 - 12/1723
1/1724 - 12/1724
1/1725 - 12/1725
1/1726 - 12/1726
1/1727 - 12/1727
1/1728 - 12/1728
1/1729 - 12/1729
1/1730 - 12/1730
1/1731 - 12/1731
1/1732 - 12/1732
1/1733 - 12/1733
1/1734 - 12/1734
1/1735 - 12/1735
1/1736 - 12/1736
1/1737 - 12/1737

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

0,2
-

0,5
0,3
0,1
-

13,2
16,9

-

-

9,9
9,3
7,0

9,9
9,3
6,7

-

0,3

20,5
201,0
120,5

1,7
16,8
10,0

1,7
16,6
1,6

-

0,2
8,5

3,0
117,0
152,5
221,0
211,0
162,0
153,5
184,0
197,0
204,0
311,5
310,0
298,0
250,0
316,0
341,0
267,0
276,0

0,3
9,8
12,7
18,4
17,6
13,5
12,8
15,3
16,4
17,0
26,0
25,8
24,8
20,8
26,3
28,4
22,3
23,0

0,1
9,8
12,7
18,4
17,6
13,4
12,8
15,3
16,4
17,0
26,0
25,8
24,8
20,8
26,1
28,3
22,2
23,0

-

0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
-

Llibre
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Nre.
mesos

Total

Total
draps/mes

Igualada Forasters
Altres
draps/mes draps/mes draps/mes

1/1738 - 8/1739
8/1739 - 7/1740
7/1740 - 8/1741
8/1741 - 8/1742
8/1742 - 8/1743
8/1743 - 8/1744
8/1744 - 12/1745
12/1745 - 1/1749
1/1741 - 2/1750
2/1750 - 2/1751
2/1751 - 3/1752
3/1752 - 2/1753
2/1753 - 2/1754
2/1754 - 2/1755
2/1755 - 2/1756
2/1756 - 2/1757
2/1757 - 2/1758

18
12
12
12
12
12
16
38
12
12
12
12
12
12
12
12
12

417,0
387,0
611,0
835,0
604,5
759,0
1.103,0
2.721,0
902,0
1.055,0
1.024,0
1.038,0
815,5
1.221,0
1.205,0
1.353,0
1.355,0

23,2
32,3
50,9
69,6
50,4
63,3
68,9
71,6
75,2
87,9
85,3
86,5
68,0
101,8
100,4
112,8
112,9

23,2
32,2
39,2
42,7
49,5
63,3
68,9
71,6
75,0
87,9
85,3
85,5
67,3
101,1
99,8
111,8
112,3

1,0
0,7
0,7
0,7
1,0
0,6

0,1
0,1
0,2
-

5/1762 - 2/1765
2/1765 - 6/1768
6/1768 - 10/1769
10/1769 - 3/1773
3/1773 - 5/1774
5/1774 - 2/1776

33
40
15
41
14
21

4.795,0
4.470,0
2.147,0
3.455,0
1.955,0
2.381,0

145,3
111,8
143,1
84,3
139,6
113,4

144,4
109,8
143,1
84,3
139,6
113,4

0,9
2,0
-

-

4/1782 - 5/1783
5/1783 - 5/1784
5/1784 - 6/1785
6/1785 - 6/1786
6/1786 - 5/1787
5/1787 - 5/1788
5/1788 - 5/1789
5/1789 - 5/1790
5/1790 - 5/1791
5/1791 - 5/1794
6/1794 - 5/1795
5/1795 - 5/1796
5/1796 - 6/1797
6/1797 - 5/1798

12
12
12
12
12
12
12
12
12
36
12
12
12
12

1.724,0
1.683,0
1.453,0
1.739,0
1.955,0
2.075,0
2.084,0
2.159,0
2.314,0
8.085,0
2.592,0
3.107,0
3.244,0
3.065,0

143,7
140,3
121,1
144,9
162,9
172,9
173,7
179,9
192,8
224,6
216,0
258,9
270,3
255,4

143,7
139,9
121,1
144,9
162,9
172,9
172,1
177,9
190,6
219,6
216,0
258,9
270,3
252,5

0,3
1,6
2,0
2,3
5,0
2,9

-
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Període

5/1798 - 5/1799
5/1799 - 5/1800
5/1800 - 5/1801
5/1801 - 5/1802
5/1802 - 5/1803
5/1803 - 5/1804
5/1804 - 6/1805
6/1805 - 5/1806
5/1806 - 5/1807
5/1807 - 5/1808
5/1808 - 5/1809
5/1809 - 3/1811
3/1811 - 2/1812
2/1812 - 3/1813
3/1813 - 4/1814
4/1814 - 5/1815
5/1815 - 5/1816
5/1816 - 5/1817
5/1817 - 5/1818
5/1818 - 5/1819
5/1819 - 5/1820
5/1820 - 5/1821
5/1821 - 5/1822
5/1822 - 12/1823
12/1823 - 8/1824
8/1824 - 1/1826
1/1826 - 2/1827
2/1827 - 3/1828
3/1828 - 3/1829
3/1829 - 3/1830
3/1830 - 3/1831
3/1831 - 4/1832
4/1832 - 3/1833
3/1833 - 3/1834
3/1834 - 3/1835
3/1835 - 4/1836
4/1836 - 2/1837
2/1837 - 3/1838
3/1838 - 5/1839

Nre.
mesos

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
22
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
8
17
12
12
12
12
12
12
11
12
12
13
10
13
14

Total

3.001,0
2.810,0
2.494,0
2.289,0
2.245,0
2.188,0
2.351,0
2.541,0
2.553,0
2.368,0
1.015,0
1.903,0
605,0
437,0
683,0
1.085,0
1.111,0
1.110,0
766,0
839,0
953,0
1.073,0
1.060,0
1.001,0
500,0
1.194,0
905,0
693,0
636,0
715,0
463,0
587,0
598,0
665,0
725,0
739,0
651,0
545,0
321,0

Total
draps/mes

250,1
234,2
207,8
190,8
187,1
182,3
195,9
211,8
212,8
197,3
84,6
86,5
50,4
36,4
56,9
90,4
92,6
92,5
63,8
69,9
79,4
89,4
88,3
55,6
62,5
70,2
75,4
57,8
53,0
59,6
38,6
48,9
54,4
55,4
60,4
56,8
65,1
41,9
22,9

Igualada Forasters
Altres
draps/mes draps/mes draps/mes

248,2
233,6
205,8
190,2
186,4
181,8
195,3
211,7
212,6
197,3
84,6
85,4
50,4
36,4
56,6
72,0
92,6
81,4
59,4
69,7
71,6
86,9
67,8
48,6
58,0
55,4
70,6
52,3
49,8
55,2
37,0
45,6
50,8
52,9
59,3
51,3
56,0
41,5
22,7

1,9
0,6
2,1
0,6
0,7
0,5
0,7
0,1
0,2
0,7
0,3
12,6
0,3
1,0
2,5
6,2
2,3
1,8
6,0
2,8
3,5
2,2
3,6
1,6
2,6
2,4
1,3
0,6
2,8
9,1
-

0,4
5,8
11,1
4,4
6,8
14,4
4,7
2,8
8,8
2,1
1,9
1,0
0,8
0,8
1,2
1,3
0,6
2,7
0,1
0,4
0,2
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Nre.
mesos

Total

Total
draps/mes

Igualada Forasters
Altres
draps/mes draps/mes draps/mes

6/1840 - 6/1841
6/1841 - 5/1842
5/1842 - 5/1843
5/1843 - 6/1844
6/1844 - 5/1845
5/1845 - 5/1847
5/1847 - 7/1848
7/1848 - 1/1852
1/1852 - 12/1853
1/1854 - 12/1854
1/1855 - 1/1856
1/1856 - 12/1858
1/1858 - 12/1861
1/1862 - 12/1865
1/1866 - 12/1867

12
12
12
12
11
24
12
41
24
12
12
36
36
48
24

389,0
295,0
402,0
355,0
307,0
615,0
299,0
1.337,0
914,0
549,0
658,0
1.749,0
1.614,0
2.469,0
1.113,0

32,4
24,6
33,5
29,6
27,9
25,6
24,9
32,6
38,1
45,8
54,8
48,6
44,8
51,4
46,4

18,3
20,8
25,2
17,8
18,4
17,0
16,9
20,0
19,4
19,2
21,7
20,3
18,1
20,5
17,2

14,1
3,8
8,3
11,8
9,5
8,7
8,0
12,6
18,7
26,6
33,2
28,3
26,8
30,9
29,2

-

1/1869 - 12/1869
1/1870 - 12/1870
1/1871 - 12/1871
1/1872 - 12/1872
1/1873 - 12/1873
1/1874 - 12/1874
1/1875 - 12/1875
1/1876 - 12/1876
1/1877 - 12/1877
1/1878 - 12/1878
1/1879 - 12/1879
1/1880 - 12/1880
1/1881 - 12/1881
1/1881 - 12/1882
1/1883 - 12/1883
1/1884 - 12/1884
1/1885 - 12/1885
1/1886 - 12/1886
1/1887 - 12/1887

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

640,0
468,0
439,0
448,0
742,0
471,0
432,0
491,0
460,0
310,0
337,0
456,0
511,0
462,0
433,0
395,0
413,0
458,0
137,0

53,3
39,0
36,6
37,3
61,8
39,3
36,0
40,9
38,3
25,8
28,1
38,0
42,6
38,5
36,1
32,9
34,4
38,2
11,4

6,9
7,6
7,7
6,6
9,4
12,8
8,1
12,5
15,8
15,5
16,3
14,1
11,4
12,6
11,4
2,1

30,4
54,3
31,6
29,4
31,5
25,5
17,8
15,6
22,2
27,1
22,3
22,0
21,5
21,8
26,8
9,3

-

TRANSCRIPCIÓ

Ordinacions, actes gremials
i admissió de nous membres

1614, gener, 17
Ordinacions de la confraria de mestres paraires de la vila d’Igualada.
[1: fol. 1r a 3v]

Ordinacions tretas del llibre de la confraria dels perayres de la ciutat
de Barcelona, y altras fetas per los confrares perayres de la vila de
Igualada en benefici de dicta confraria en lo any de 1614 mdcxiiii
1. E perquè convé que totas las Administracions tingan personas
elegides y decretades per lo govern y administratió de la cosa per a
que seran elegides y anomenadas, persò los cònsols y mestres del offici
dels perayres de la present vila de Igualada, sots protectió y patrocini
del gloriós sanct Joan Batista erigida y fundada, ordenen y determinan que los pròmens y mestres de dit offici de perayres pugan y los
sie lícit y permès, cada any en lo dia que acostuman, anomenar dos
personas mestres de dit offici per al offici de cònsols de dit offici, y
anomenar dotse mestres, fer y anomenar y crear altras officis per al
bé govern y règim de dit offici y confraria. Y en aquell o aquells donar
y <a>tribuhir1 tanta y tant llarga potestat quant han acostumat y és
necessari concedirlos.
2.2 <...>3 quant moltas de vegades los retorsedors de llana o sos
<...> (apranents) fan fraus en la llana o telas, quels dónen <...> offici
per a retòrser, y aquella los donen a pes de <...> y après quant la
tornan al mestre o <...> per lo mestre de dit offici, persò or<...> succehirà que lo parayre <...> llana al retorsedor per a retòrser, y aquella
1. Pel contingut del text, creiem que l’omissio de la a és un error de l’escrivà.
2. Al marge, retorcedors de llana.
3. Manca una part del full.
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o aquellas li donarà pesades. Y après quant la tornarà faltarà al pes,
que dit retorsedor sie tingut y obligat en pagar la llana que y faltarà,
al preu que los honorables cònsols avaluaran. Y si altre frau trobat y
serà, que lo dit retorsedor incidesca en ban de deu sous, aplicadors
la tercera part als honorables cònsols, y las restants parts sia per la
lluminària de la confraria y offici.
3.4 Per evitar lo gran frau que los texidors de lli de la present
vila fan en mesclar llana en bri, cànem y estopa, fent mitjas llanas de
personas pobres, y les més vegadas de dones y altras personas filadores,
les quals es presumptió que la prenen de las lliures y pesades de llana
que los mestres de dit offici los donen per a filar. Y com los texidors
de lli són de la confraria de la Santíssima Trinitat, sobre dels quals los
cònsols de perayres no poden regonèxer y ferne lo que és necessari,
en gran dany dels mestres de dit offici, persò a vostres magnificències
suplican sian servits manar decretarlos que, sempre que als cònsols
de perayres de la present vila los vindrà a notícia o los aparrà, puguen y los sie lícit, sens assistència dels señors officials de la present
vila, prendrer de jurament los dits texidors de lli per a saber de qui
és la llana que donada els és estat, per a saber de qui és, y qui la ha
donada als texidor per a <...>5 o sen pugue fer la condigna justícia.
Y que en cas lo texidor sie caigut en alguna pena pecuniària, fassan
la execució de aquell los cònsols del offici de la Santíssima Trinitat
sempre ne sian <...>.
4.6 E també perquè molt sovint se succeheix que <...> llana de la
present vila tiren los draps <...> offici los donen per a texir, y aquells
<...> de dita confraria y los cònsols <...> ab ells per <...> vostres magnificències manen fer mercè de decretarlos que, sempre que serà lo
cas y succehirà que los texidors, texidor o texidora de llana de la
present vila, texirà drap o draps de parayre de la presenta vila o fora
de aquella, puix no sie culpa del parayre, texirà mal lo drap o draps
li seran donats, y farà quexa lo parayre als honorables cònsols que
aquells, juntament ab la part que pretendrà haver rebut dany, se hagen
de quèxar als cònsols de la confraria de la Santíssima Trinitat, per ab
la diligència possible y assistència dels dits cònsols de perayres, per
personas anomenadores per los cònsols dels texidors, ab jurament y
no altrament, y per personas desapacionadas y no suspectes a ninguna
de les parts, fer judicar lo dany hauran donar en lo texir tal drap, y si

4. Al marge, teixidors de lli.
5. A partir d’aquí, i fins al final del foli, manca una part del full.
6. Al marge, teixidors de llana.
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trobaran que lo perayre haurà rebut dany, li hagen de satisfer y pagar
encontinent si y segons judicaran los dits judicadors.
5. E perquè és molt just que totas las cosas tingan qui los judique,
y en particular quant se susciten qüestions, y en particular personas
expertas, persò determinam que los cònsols y pròmens de dit offici
declaren, y pronuncien, y determinen las qüestions y debats que sian
y se esdevindran, ara y en lo esdevenidor, entre mestres de dit offici,
y enviar missatge y missatges encara de qualsevol estament y conditió
sien, puix sien y entrevingueren per rahó de frau esmenat o de tares de
draps de llana, o aparells, o dels obratges de llana, obrades o no obrades, se hagen de declarar per los dits cònsols y pròmens tant solament.
6. E perquè molt sovint se esdevé que los que perxen los draps,
no atenent a altra cosa sinó despedir fahena perxant los draps precipitadament, y donan gran dany al perayre, persò determinam7 que vist y
reconegut lo dany per los dits cònsols, sian obligats los dits perxers en
esmenar y pagar lo dany hauran donat en lo drap o draps, per rahó
de dit perxer, a coneguda dels honorables cònsols de dit offici.
7. E perquè és ocasió moltas de vegadas que lo donar a penyora
llana o manllevant diners, si prenen o furten llana ab floch o filada
ab troques ab gran dany del parayre, persò determinam que no sie
ningú, gose ni presumesca donar a penyora ni manllevar diners sobre
llana ab floch ni filada, ara sie estam, ara sie altra llana, si ja no és
sua pròpia, sots ban de sinch sous, y no res menys aquell que haurà
pres los diners los hage de restituhir, y lo que haurà pres lo estam o
llana lo mateix, en aquell o aquells de qui serà succehit los gastos que
haurà fet, demanant per aquella rahó a determinació de dits cònsols
y pròmens.
8. E perquè molt sovint se esdevenen qüestions entre los mestres
de dit offici sobre lo estendrer de llana, persò volent obviar aquellas,
ordenen y determinen que los senyals que posaran en los estenedors
de la llana, que el perayre li valegue si tindrà tota la llana ab saques
al estenedor, y si no qui abans y tindrà la llana ab saques estengue
primer, no obstant los senyals posats.
9. Ítem determinam y ordenam que sempre que algú o alguns
volran examinarse per a ser del número dels perayres y mestres de dit
offici, ans que no li sie donat lo senyal de mestre, sie tingut y obligat
servar y passar per las solemnitats y obligations que los demés mestres
fins al die present han fetas en los exàmens quels són estats, y també

7. A continuació, una frase, il·legible, ratllada.
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volan y ordenen que haguen de enborrar, enprimar perxa a la perxa.
Y assò sien tinguts a fer en la casa dels estricadors, que per a dassò y
altres tenen construhida dit offici, y de jurar que tindran y observaran
totas las ordinations y estatuts que dit offici té, y tindran, y estaran a
tota subjectió, correctió y obediència dels dits cònsols que avuy són y
per temps seran de dit offici.
10. Ítem ordenam que les filadores o filador de llana sie tingut y
obligat en tornar la llana, o pes de aquella, segons li serà donada per
lo parayre per a filar. Y faltant al pes, la hage de pagar o esmenar al
dit perayre, a coneguda dels honorables cònsols en dit offici.
11. Ítem ordenà dit honorable Consell que, attès que la dita confraria està carregada de un censal de preu de doscentas lliures, penció
deu lliures, y se oferexen molts gastos entre lo any ara de present,
haver de obrar los estricadors, axí en tapiar-los, com y també los dits
estricadors y altres cosas, que tots los exàmens se faran del dia present
en avant, se paguen en la forma present y següent, so és que los fills
de mestres paguin per lo examen tres lliures, y los fills de vila que no
són fills de mestres tres lliures, y los forasters sinch lliures, y los qui
seran fora del Regne, sis lliures.
12. Ítem ordenaren y determinaren que qualsevol mestre qui
prendrà apranent y sie tingut y obligat dins vint dias de fer acte de
aprenentatge, y si passats dits vint dias no haurà fet, incidescha lo tal
mestre en ban de vint sous, aplicadors la meytat a la confraria, y la
altre meytat a dits cònsols.
13. Ítem ordenaren que las presents ordinacions ni altres qualsevols no sie fet perjudici algú a la appellatió que los pretenents agravis
poden fer als senyors consellers com sian patrons que són de la present
y altres confrarias de la present vila, als quals sempre se és acostumat
apellar en venint lo cas.
A desset del mes de janer del any de la Nativitat de Nostre Señor
mil siscents y catorse, las demunt continuadas ordinacions foren llegides
y publicades en lo Consell secret y particular de dita vila, que tingué
lo dit dia a instància dels il·lustres y magnífichs senyors Agustí Cornet,
Joan Tria, Hieroni Ferrer y Gaspar Matheu, consellers de la mateixa
vila en lo dit any. Y determinà lo dit consell (ohides aquellas) que ditas
determinacions sian decretades conforme dalt estan continuadas per
los magnífichs batlles, y aquellas llohà y aprovà lo dit Consell.
De premissis fidem facio ego Joannis Baró, auctoritate regia, notarius publicus villæ Aqualatæ, et scriba consilis manu propria. Signum.
Magnifici Jacobus Ferrer, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Hieronimus Ferrer, baiulus
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eiusdem villæ pro Monasterio Sancti Cucuphati Vallensis, dominis comuniter et pro indiviso ipsius villæ, auctoritate domini Regis et dicti
Monasterii predictas determinationes decretarunt et in eisdem auctoritatem suam, imo verius dictorum dominorum Regis et Monasterii
interponimus sive interposuerunt in manu et posse meis Joannis Baro,
notarii et illorum curiæ scribæ pro domino rectore, die vigesima octava
mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
decimoseptimo, presentibus pro testibus Anthonio Castellvi, aurifice
dictæ villæ et Petro Governa, loci de Figuerola, agricola.

sense data
Llista de les ordinacions afegides o modificades en les actes del Consell
o Parlament del gremi de paraires.
[1: fol. 131v]

Llista de les ordinations que més fan al cas per dita confraria
y offici:8
foleo 1.	Ordinassió per los rretorsadors.
foleo 1.
Per los texidors de lli.
foleo 3.
Per judicar qüestions entre los mestres.
foleo 3.
Per lo estendrer llana i altres.
foleo 3.
Per los examinans.
foleo 3.
Per los exàmens.
foleo 3.
Per los que prenen apranens i altres.
foleo 4.
Per los que estriquen a Capellades.
foleo 8.
Per la bandera (1622).
foleo 32. Per la anominassió de prior (1635).
foleo 36. Per lo faltar fils ab una tela a Barcelona y lo que esdevingué (1638).
foleo 48. Per un tros de drap rrobaren de Hyassinto Homs (1647).
foleo 50. Per fer escorcoll los cònsols entre las filadores.
foleo 55. Per apranens (1652).
8. Els números de folis que s’indiquen corresponen al full on es troben esmentades aquestes ordinacions/afegitons. Per tal de facilitar-ne la localització indiquem —amb
excepció de les ordinacions inicials— l’any de l’acta que conté l’ordinació afegida o modificada, amb excepció de les cites corresponents als folis 50 i 93, que no hem identificat.
Quan la referència a l’ordinació es produeix en més d’una acta citem les dues dates.
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foleo 62. Per los que són fills magors y an de sucssair la isenda
ques passa per lo assassor (1656 i 1657).
foleo 67. Per lo aparellar los draps y de penyarlos los amos (1660).
foleo 73. Per los que no an estat apranens y altres (1668).
foleo 81. Per lo faltar vias (1672 i 1675).
foleo 86. És lo examen de Agustí Amigó (1675).
foleo 87. Per las canas (1676).
foleo 91. Per lo faltar vias (1678).
foleo 93. Per lo unir los escapulons.
foleo 93. Per lo constar las vias los draps van a texir fora.
foleo 95. Per lo estricar a Capelladas (1636, 1681).
foleo 101. Per los que prenen fadrins (1684).
foleo 111. Per lo canar y fils (1691).
foleo 104. Per lo estricar los draps antes ni després del ora (1686).
foleo.9
Per los que posen punxa als draps (1628).
foleo 105. Per los que no pugan estrichà ningun drap que no sia
salit lo sol fins a posta de sol, i que gosi traura de lo sol fins que no
sia axut (1686).10
Vui als 4 de maig de 1727 se és axhiminat Miquel Rigolfes, fill
de mestre magor, per fer roba dividit de son para y se trobarà escrit
en lo llibra dels axsàmens de dit ani sobre dit.11

sense data
Ordinacions referents a l’ús de l’estricador.
[1: fol. 154v]12

Ítem que ningun perayra puga portar als estenadors panyos per
a estedrer antas de la punta del sol.

9. El número del foli és il·legible per causa d’una taca que té el paper. L’acta
del 1628 és al fol. 19v.
10. A l’altura de la darrera línia del paràgraf, al marge, hi ha anotada la quantitat de 9 ll. 9 s. 6 d.
11. Al marge d’aquesta darrera anotació hi ha anotades diverses quantitats (4 s.,
1 s. 12 d., 9 ll. 9 s. 6 d., 9 ll. 9 s.), sense dir a què corresponen.
12. El text no porta data ni guarda relació amb el contingut de l’acta anterior ni
tampoc amb la posterior al lloc on està ubicat. Si hem de jutjar pels signants de l’escrit
podria correspondre al primer quart del segle xviii.
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Ítem que no puga un sol perayra estendra panyos ab què ocupia
tots los estanadors, sempre y quant hi hage altra o altres parayres que
també vullan estedrer panyo o panyos, si que en dit cas deuran estendrer a proporció dels panyos que aquell dia aportaran al estenedor.
Ítem que ningun perayra puga portar algun panyo o drap axut
al estanador al matí, ni en altra ocasió, ab lo motiu de tenir lo lloch
pervingut per posarni altre de mullat, ni per altra causa ni rahó.
De las sobreditas ordinacions, en pena de huna lliura de sera per
la matexa lluminària.
Firmo: Sagimon Borrull, Jacinto Casulleras, Ramon Aguilera de
Oranias, Joseph Montaner, Sebastià Planas, y per dits Joseph Estruch,
Agustí Carol, Joseph Sendra, Joseph Mas, Joseph Jové.

1608, agost, 31
Rebut de la quantitat pagada a compte del que ha de satisfer la confraria per la construcció de la nova església.
[1: fol. 130v]13

Jo, Agustí Cornet, en la vila de Igualada domiciliat, com a clavari
dels emoluments de la obra de la nova església parrochial de la present
vila de Igualada, e rebut en dit nom, de Joan Rejadell y Miquel Amat,
cònsols de la confraria dels peraires de la present vila, sis lliures setse
sous, dich 6 ll. 16 s. comptans, y són per la primera paga del que dita
confraria a promès donar a dita obra e per la veritat fas la pressent
rebuda de ma mia en Igualada a 31 de agost del any 1608.

1618, maig, 10
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada
per a tractar de la quantitat que han de satisfer Francesc Musset
i Pere Tomàs per tal d’ésser admesos com a membres del gremi.
[1: fol. 3r a 3r ter]

13. No hi ha cap indicació del número de foli, fet que permet suposar que es
tracta del verso d’un foli. Pel número d’ordre dels fotogrames podríem suposar que es
tracta del fol. 130v, però el contingut correspon a dades del primer quart del segle xvii,
cosa que indueix a pensar que es tracta d’un full incorporat aquí, que no correspon al
seguiment de cap de les actes del Consell.
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Die jovis, decima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo decimo octavo
Convocat lo Parlament del offici y confraria dels perayres de la
vila de Igualada, en la forma acostumada, és a saber precehint una
pública crida feta de part dels magnífichs senyor batlles de dita vila, a
instància dels abaix escrits cònsols de dit offici, per en Joseph Costiol,
corredor, en la casa dels estricadors de dit offici, ahont per semblants
y altres cosas y negocis del ofici y confraria se acostuman de convocar
y congregar, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los honorables en Joan Reyadell y Miquel Amat, cònsols
lo any present y corrent de dit offici y confraria, Barthomeu Miquel,
Salvador Mas, Joan Puigròs, Macià Valls, Jaume Sanromà, Pere Cendra, Francesch Cendra, Miquel Llorens, Miquel Sanctasussanna, Jaume
Formigò, Jaume Espelt, Francesch March, Anthoni Espelt, Francesch
Rossich, Miquel Cendra, Crisòstomo Ciurana, Anthoni Francolí, Miquel
Bou, Anthoni Codina, Joan Rafel, Joan Font, Francesch Nadal, Jaume
Bonastre, Joseph Guilamany, Jaume Roca, Francesch Sanctasussanna, Pere Matheu, Joan Roca, Anthoni March, Jaume Matheu, Miquel
Sanctasussannna menor, y Barthomeu Valls, tots mestres y confrares de
dita confraria, com a major y més sana part dels mestres y confrares
de aquella, parlament de dit offici y confraria tenint y celebrant, e
representant la dita confraria, hagut respecte als absents y impedits
que en dit Parlament són estats y presents, ohida la preposició feta
per los dits honorables cònsols, dient que ja els ere notori que, lo
die de ahir, ells havien fet juntar Parlament sobre que ells pretenen
que Francesch Musset, parayre de la present vila, per no ésser fill
major den Joan Musset, quondam, perayre y mestre de dit offici, se
ha de examinar per a poder gaudir del que gaudeixen los mestres de
dit offici, y que fins sie examinat ha de pagar lo que los altres que no
són mestres paguen y han de pagar segons les ordinations de dit offici.
Y que Pere Enrrich, fill major de mestre Thomàs Enrrich, sombrarer de la dita vila, en dies passats fonch examinat y passat mestre
de dit offici. Y estant tots junts, pare i fill Enrrich, en una casa han
fet draps, y en aquells dit Pere Enrrich ha posat son senyal, y gaudit
del que los altres mestres gaudeixen. Y ses seguit que dits pare y fill
Enrrich han partit de tal manera que no fan tots junts habitació com
feyan ans, quiscú estan en sa casa, y lo dit Pere Enrrich fa draps, y
també ne fa lo dit mestre Thomàs Enrrich, sombrarer. Y en aquells
fa posar lo senyal de dit son fill, e no vol pagar lo que pagan a dita
confraria los que no són mestres, pretenent que ha de gaudir del que
son fill, que és mestre, gaudeix no obstant se sian departits, y estiga
quiscú en sa casa, lo que és en dany de dita confraria. Per so que no
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éssent com no és dit Thomàs Enrrich, mestre examinat de dit offici de
perayre, ha de pagar per quiscun drap tres reals a dita confraria, ultra
del plom de dit offici de perayre, ha de pagar per quiscun drap com
los pagan los altres que no són examinats. Y per lo que ne pretén que
gaudeix del mateix que gaudeix son fill, rehuse de pagarlos.
Y dit Parlament havia determinat que consultassen dits casos al
magnífich senyor Jaume Emanuel Serra, lo qual és estat de vot y parer
que dit Francesch Musset se ha de examinar y ferse passar mestre per
no éser lo fill major, y que fins sie examinat y passat mestre, ha de
pagar lo que paguen los que no són mestres de dita confraria. Y per
los draps ha fet y drets ja dexats de pagar, pretén que no té obligatió
de examinarse y ques podia valer del senyal de son pare, lo qual parer
de dit misser Serra, que ha fet en escrit, de suma lo qual ab alta y
intelligible veu fonch llegit en lo dit consell per Agustí Baró, notari
substitut de Joan Baró, notari avall escrit. Y ohit dir parer de dit Jaume Emanuel Serra,14 la mayor part de dits convocats ha determinat y
deliberat que lo dit Francesch Sentís15 se ha de examinar, y que fins
sie examinat y passat mestre, pague y hage de pagar tot lo que paguen
los que fan draps y no són examinats y fan de dit offici, y que pague
tres anys del que ha fet fins assí, y que atès que dit Thomàs Enrrich
està dividit de son fill, que no estan junts com feyen, ans quiscu16 viu
y està \en sa casa/,17 que pague també lo mateix que paguen los altres
que fan draps y de dit offici y no són examinats segons les ordinations
de la Confraria.
Testimonis són Joan Bartrolí, daguer, y Francesch Sala, studiant,
de la dita vila de Igualada.

1619, maig, 7
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a
tractar de l’afer dels paraires que van a estricar a Capellades, dels
retorcedors que canvien la llana que els porten per retòrcer i del
funcionament dels estricadors.
14. Des del fol. 1r fins al fol. 3r ter el text sembla que correspon a una còpia
de l’original, feta posteriorment al 1614: la lletra, la redacció i també l’ortografia sembla
que així ho demostren.
15. A l’inici del text, apareix escrit el cognom Sentís per comptes del de Musset.
Atenent que el fol. 3v bis sembla còpia de l’original, és probable que aquest canvi de
cognom sigui degut a un error de l’escrivà.
16. A continuació, en sa, ratllat.
17. Afegit a la interlínia.
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Die septima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo decimo nono
Convocat lo Parlament del ofici y confraria dels perayres de la
vila de Igualada en la forma acostumada, en la casa dels stricadors
de dit ofici, ahont per semblants y altres coses y negocis del ofici y
confraria se acostumen de convocar y congregar, en la qual convocació y congregació entervingueren y foren presents los honorables en
Martí Vilaret y Joan Coll, cònsols lo any present y corrent de dit ofici
y confraria, Francesch Nadal, Anthoni Francolí, Damià Calafell, Magí
Amat, Joan Puiggròs, Anthoni Spelt, Pau Gavarró, Jaume Mabres, Pau
Puyol, Miquel Bou, Anthoni Codina, Anthoni Ferrer, Jaume Rocha, Pere
Casanoves, Hieroni Sancta Cana, Joan Mas, Joan Rafel, Anthoni Font,
Thomàs Matheu, Jaume Valls, Barthomeu Miquel, Pere Pau Matheu,
Batista Matheu, Miquel Amigó, Salvador Mas, Joan Almunia, Francesch
March, Hieroni Ferrer, Jaume Bonastre, Miquel Llorens, Crisòstomo
Siurana, Miquel Sancta Susanna, Joan Reyadell, Jaume Formigó, tots
mestres y confrares de la dita confraria, com a mayor y més sana part
dels mestres y confrares de aquella, lo parlament de dits ofici y confraria
tenint y celebrant et representant la dita confraria, hagut respecte als
absents e impedits que en dit parlament no són stats presents:
E primerament oÿda la prepossició feta per dits cònsols dient
quels han feta moltas quexas moltes persones sobre quey ha en la
present vila perayres y altres persones que carden, filen y texexen los
draps en ella y aprés porten a stricar y aparelar los dits draps a la
vila de Capellades, lo que és en dany notable de dita confraria. Perçò
determina lo dit Parlament que tots los perayres y altres de la present
vila que carderan, filaran y texiran los draps en dita vila y aniran a
stricar y aparelarlos a Capellades, y an altres parts, hagen de pagar a
dita confraria tres reals, així com si los dits draps se aparellassen en
la present vila.
Ítem sobre la prepossició feta per dits cònsols dient que en la
present vila tenen suspita de que los retorsedors cambian la llana que
los perayres los aporten per a retòrser, perçò determina lo dit Parlament
que per quischuna vegada que sera trobat frau algun de cambiar la
llana, que en tal cas lo retorsedor que cambiarà la dita llana incidesca
en ban de tres lliures y, ultra de dita pena, hagen de pagar lo dany que
hauran donat, la qual pena puguen exequtar los cònsols.
Ítem sobre la prepossició feta per dits cònsols dient que los perayres
que striquen los draps muden las barras de la hun stricador al altre y
de aquexa manera los stricadors se spallen y arruhinen, perçò lo dit
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honorable Parlament determina que qualsevol perayre que, de assí en
avant,18 mudarà las barras de dits stricadors incidesca en ban de dos
sous moneda barcelonesa, lo qual ban puguen exequtar dits cònsols y
aplicar les dues parts a la confraria y la tersera part als cònsols.
Testimonis són Pere Parés, banyer y Marsal Jener, pagès, habitants en dita vila.
Et die undecima mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimonono, magnificus dominus Jacobus Farrer,
subvicarius et baiulus regius dictæ villæ Aqualatæ, pro Sacra, Cesarea
et Regia Magestatis exercens omnimodam jurisdictionem dictæ villæ
in defectu baiuli monasterii sancti Cucuphatis Vallensis domini, una
cum domino Rege dicta villa comuniter et pro indiviso, predictis ordinationibus auctoritatem suam pariter et decretum et dicti domini
regis interposuit,19 ut in judicio et extra robur obtineant firmitatis, in
manu et posse Joannes Baró, auctoritate regia notarii publici dictæ
villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum, scribe at atento quod
herino die fuerunt approbate per magnificos dominos conciliarios et
honorabile concilium generale, quod decretum et auctoritatem interposuit presentibus testibus Francisco Toralló et Jacobo Novell, fabro
lignario dictæ villæ.
De premissis fidem facio ego Joannes Baró, notario et curiæ magnificorum baiulorum dictæ villæ, scriba per domino rectori hic et alia
proprio chaloma scribendo.

1619, agost, 26
Rebut de la quantitat pagada a compte del que ha de satisfer la confraria per la construcció de la nova església.
[1: fol. 130v]20

E a 26 de agost del any mil sis cents y denou e rebut jo dit
Agustí Cornet, en lo sobredit nom, sis lliures setse sous, dich 6 ll. 16 s.
de Martí Vilaret y Joan Coll, cònsols de la sobrescrita confraria de
parayres, y són per la segona paga del que dita confraria a promès
donar a la dita obra, e per la veritat fas la present rebuda de mà propia dit die y any.

18. que de assi en avant, repetit i ratllat.
19. A continuació, pariter et decre, ratllat.
20. Íd. nota 13.
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1622, setembre, 11
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procecedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. També es recorda l’obligació dels confrares de complir amb l’obligació
del càrrec que exerceixen.
[1: fol. 8r-v]21

Die undecima mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo
Convocat y congregat lo honorable Parlament del ofici y confraria
dels perayres de la present vila de Igualada en la forma acostumada,
en la casa dels stricadors de dita confraria, de manament dels magnífichs senyors balles de dita vila, ahont per semblants y altres negocis
de dita confraria se solen convocar y congregar, en la qual convocació
y congregació entrevingueren y foren presents los honorables Joan
Reyadell y Mathias Valls, cònsols lo any present y corrent de dia confraria, Francesch Spiell, Miquel Llorens, Jaume Ferrer, Jaume Spelt,
Joan Senrromà, Jaume Bonastra, Martí Vilaret, Salvador Mas, Miquel
Santa Sussanna, Jaume Mabres, Onofre Francolí, Jaume Amat, Antoni
Codina, Pere Casanoves, Thomàs Matheu, Crisòstomo Siurana, Batista
Matheu, Gaspar Gibert, Miquel Amat, Miquel Sendra, Miquel Senrromà,
Hieroni Soldevila, Pere Sendra, Francesch Rossich, Pau Gavarró, Antoni
Spelt, Antoni Font, Francesch March, Antoni March, Francesch Janer,
Joan Coll, Jaume Formigó, Pau Pujol, Hieroni Sancta Cana, Hieroni
Farrer, Pere Prats y Miquel Sancta Sussanna, tots mestres y confrares
de dita confraria, com a mayor y més sana part de aquella, lo Concell
General tenint y celebrant tots unànimes y concordes han determinat
en y per la forma y manera següents:
Primo, sobre la prepositió feta per los dits honorables cònsols
dient que dit honorable Parlament y Concell General de dita confraria
determina que quiscun any, lo die de Corpus y altres festes del any en
les quals se fa solempne professó y se ha de traurer la bandera de dita
confraria, se donen als magnífichs senyors concellers de la present vila
y oficials cònsols y dotzena, ventalls, lo que altres confraries acostumen
fer. Ha determinat la mayor part de dits confrares que quiscun any
se donen dits ventalls los dies dits als dits senyors oficials concellers,
cònsols y dotzena de dita confraria.
Ítem sobre la prepositió feta per dits honorables cònsols dient
que algunes persones que tenen càrrechs de assistir per a portar la
21. En blanc, del foli 4v al 8r.
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bandera, cordons y vergues de dita bandera, moltes vegades falten, y
no assistexen als dits càrrechs que tenen quant la bandera ix y es porte
per la present vila fent solempne professó e altrament, y que perçò
determinen y possen orde a una cosa tant justa. Perçò han determinat
que tots los que tenen dits càrrechs que no assistiran sien exequtats en
les penes ya ordenades en les ordinacions de dita confraria.
Ítem oÿda la prepositió feta per dits cònsols dient que molts
confrares de dit ofici y confraria quant lo endador de aquella los done
un siri a quiscú, per a que assistescan y acompanyen a la sepultura y
enterro algun mestre o confrare de dita confraria, se abstenen y dexen
y no volen assistir a dit enterro y sepultura, lo que és en menyspreu
y poch orde de dita confraria. Perçò han determinat la mayor part
de dits confrares y mestres que les dites persones que a dit enterro y
sepultura no assistiran, sien exequtades sens ninguna remissió en les
penes ja ordenades per dita confraria, y si acàs lo endador sen anirà
fora de la present vila haurà, lo endemà que ell no sen anirà fora,
algun cos mort dels confrares y mestres de dita confraria, que antes
no sen baya haya de donar los siris als confrares, de avisar y dirho
als senyors cònsols, sots les penes en dites ordinacions possades, les
quals irremissiblement li sien exequtades.
Ítem elegiren y anomenaren en cònsols per lo any pròxim vinent,
lo qual correrà del die present en avant, los honorables Salvador Mas y
Onofre Francolí, confrares de dita confraria; ítem elegiren y anomenaren
en pròmens, Martí Vilaret, Hieroni Farrer, Joan Rafel y Francesch Rossich; ítem en banderado per lo dit temps, Joan Font; ítem en vergués,
Francesch Janer, Bernat Reyna, Salvador Sendra, Pau Gavarró; ítem en
clavari y receptor dels diners de dita confraria, mossèn Jaume Amat;
ítem en comprador de la llana, Jaume Spelt; ítem en venedor, Miquel
Llorens; ítem en librater, Joan Reyadell; ítem en sobrestant dels molins
de dita confraria, Mathia Valls; ítem en oÿdors de comptes, Francesch
Spiell y Miquel Sancta Sussanna; ítem en visurador dels retorsedors, Joan
Farrer; ítem en veyador de abaxadors, Miquel Amigó; ítem en dotzena,
Salvador Mas, Onofre Francolí, Martí Vilaret, Hieroni Farrer, Joan Rafell,
Francesch Rossich, Joan Reyadell, Mathia Valls, Miquel Sancta Sussanna, Jaume Mabres, Hieroni Sancta Cana, menor de dies, Antoni Spelt;
ítem elegiren y anomenaren fadrins, Miquel Amigó, abaxador y Jaume
Rocha, perayre; ítem en priors, Francesch Rossich y Joan Senrromà.
Ítem lo dit mossèn Jaume Amat, receptor y clavari elegit per dit
Consell, ha acceptat lo offici de receptor dels diners de dita confraria
per lo any primer vinent, y ha promès donar bo y lleial compte de tot
lo diner que li entrarà de dita confraria y buydarlo en mà del compra-
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dor de la llana, de tres en tres mesos, sens alguna dilatió ni escusa,
ab restitutió de despeses y per mayor seguretat done en fermanses a
Miquel Amat, també perayre de dita vila, present, lo qual ha acceptat la
dita fermansa ab el càrrech de aquella y ha promès que, ab lo dit son
principal y sens ell y assoles, serà tingut y obligat a pagar tot lo que lo
dit receptor deurà y per ço attendrer y complir tant lo principal com la
fermansa, obligarien tots sos béns y de cadahú dels assolles mobles, y
ab totes renuntiations, tant per part del principal com de la fermansa,
y ab scriptura de ters de béns y personas, tant del principal com de
la fermansa, y ab constitutió de procurador y ab jurament llargament.
Testes sunt Joannes Casanoves, mayor dierum et Bartholomeus
Ande, ferri faber, villæ Aqualatæ.
Dictis die, mense, anno et loco
Ítem lo dit Miquel Llorens y Francesch Llorens, son fill, han acceptat lo dit ofici de compradors de llana, y han promès aportarse bé
y llealment en lo dit ofici, y servir aquell y donar compte y rahó de
tot lo quels entrarà y smersarho en comprar llana, y son se obligats
llargament y ab jurament llargament ut in proximo.
Testes predicti ad firmam dicti Michaelis Llorens, mayoris.
Dicto die
Ítem ab atre acte lo sobredit mossèn Jaume Amat, receptor sobre
anomenat firma àpocha als honorables Joan Reyadell, Mathia Valls, cònsols damunt dits y Onofre Francolí, clavari lo any proppassat, presents,
de dos centes setanta una lliura moneda barcelonesa, rebuts en bona
pecúnia nombrant, en presèntia del notari y testimonis devall scrits,
ço és de dit Onofre Francolí dos centes devuyt lliures y un diner, de
dit Reyadell set lliures tres sous y buyt diners, y de dit Valls quaranta
sinch lliures nou sous y tres diners, et ideo et fiat apocha large.
Testes predicti primi.
Et dia vigesima septima mensis septembris anno predicto, magnificus Michael Massart, subvicarius et baiulus villæ pro Sacra, Cesarea
et Regia Magestate domini Regis omnimodam jurisdictionem ipsius
villæ exercens pro deffectu baiuli monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis
domini una cum domino Rege comuniter et pro indiviso ipsius villæ
predictis ordinationibus auctoritatem suam pariter et decretum pro
domini Regis interposuit ut in iuditio et extra robur obtineat firmitatis
in manu et posse, Petri Pauli Alave auctoritatibus apostolica ubique
atque regia per totam terram et dominationem Sacra, Cesarea et Regia

Llibre

de la confraria y offici de perayres

63

Magestatis domini Regis notarii publici habitatoris ipsius villæ Aqualatæ, et cum magnificorum baiulorum ipsius villæ scribe pro reverendo
domino rectore ipsius villæ, presentibus pro testibus Petro Argullol et
Antonio Francolí, paratoribus lanæ pannorum dicte villæ Aqualatæ.
De premissis fidem facio ego Petro Paulus Alave, notarius et curie magnificorum baiulorum dicte villæ scriba pro reverendo domino
rectore hic et alia proprio caloma scribendo.

1622, setembre, 6
Rebut de la quantitat pagada a compte del que ha de satisfer la confraria per la construcció de la nova església.
[1: fol. 130v]22

E a 6 de setembre del any mil sis cents vint y dos e rebudes jo,
dit Cornet, de Joan Reyadell y Masià Valls, cònsols de la confraria dels
peraires, sis lliures setse sous, dich VI ll. XVI s. de comtans per lo que
dita confraria ajude cada any a la dita obra, e per la veritat fas la present
rebuda de mà pròpia en Igualada, a dit die, y és per la quinta paga.

1623, setembre, 19
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 9r a 10v]

Die decima nona mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo vigesimo tertio
Convocat y congregat lo honorable Parlament del ofici y confraria
dels perayres de la present vila de Igualada, en la forma acostumada
en la casa de studi de lletres de la Universitat de la present vila, aont
per semblants y altres negocis de dita confraria se solen convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Onofre Francolí, cònsol de dita confraria juntament ab Salvador Mas, del present acte absent, Hieroni Ferrer, Martí
Vilaret, Joan Rafel, Joan Senrromà, Francesch Rossich, Joan Puiggròs,
Joan Font, Pere Prats, Jaume Bonastre, Jaume Mabret, Antoni Spelt,
Jaume Spelt, Francesch Spiell, Miquel Sancta Sussanna, Joan Reyadell,
22. Íd. nota 13.
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Miquel Llorens, Antoni March, Jaume Morros, Gaspar Gibert, Pere
Bover, Hieroni Sabit, Gabriel Balle, Pere Casanoves, Jaume Rocha,
Mathia Valls, Miquel Senrromà, Pere Matheu, Francesch March, Hieroni
Sancta Cana, Joan Coll, Miquel Sendra, Batista Matheu, tots mestres y
confrares de dita confraria, com a mayor y més sana part de aquella,
lo Concell General ab autoritat y decret dels magnífichs senyors balles
de la present vila, tenint y celebrant tots unànimes y concordes, han
determinat en y per la forma y manera següents:
Primerament oÿts amb alta y intelligible veu los comptes donats
per dits magnífic Onofre Francolí, cònsol, Jaume Amat, clavari y Miquel Llorens, venedor en lo any proppassat de dita confraria y ofici
dels perayres, de tot lo diner que en dit any han exhigit, rebut y pagat
per dita confraria, y dits comptes vists y examinats per los honorables
Francesch Spiell y Miquel Sancta Sussanna, oÿdors de comptes de dita
confraria en lo any proppassat, se ha trobat que los dits honorables
cònsols han de restituir y tornar, a dita confraria, vint y tres lliures,
tres sous y sis diners, y dit Jaume Amat, clavari predit, trescentes sinch
lliures, tretse sous y sinch diners, y attès han donat bo, leal y vertader
compte, ha determinat lo dit honorable Parlament ques fasse a dits honorables cònsols, clavari y venedor, larga y bastant difinitió de comptes
si y segons ab la present se fa a tota tuÿtió y seguretat dels predits.
Ítem oÿda la prepositió feta per dit honorable cònsol dient que la
dita confraria de present té de cabal tres centes quaranta tres lliures,
quatre sous y sis diners y ques servesquen determinar, y conclourer
del modo y manera se hauran de distribuir y consumir dits diners
que sie en augment, utilitat y profit de dita confraria. Ha determinat
la mayor part de dits confrares que, de dits diners, sien smersades
trescentes lliures en comprar la llana, tant de tisora com blanqueria,
puix fins assí de aquexa manera la confraria se és augmentada, y les
restants en adobar la casa dels stricadors de dita confraria, attès aquella
està arrohinada y spallada, lo que es en vilipendi de dita confraria y
confrares de aquella.
Ítem dit honorable Parlament elegí y anomenà en cònsols per lo
any pròxim vinent, que comensarà del dia present en avant, als honorables Francesch Spiell y Jaume Mabres, confrares de dita confraria;
ítem elegí y anomenà en pròmens de dita confraria, Joan Senrromà,
Jaume Spelt, Joan Font y Crisòstomo Siurana; ítem en banderado, Miquel Sancta Sussana, menor de dies; ítem en verguers, Miquel Amigó,
Hieroni Sabit, Pere Casanoves y Francesch March; ítem en clavari i
receptor dels diners de dita confraria, Miquel Sancta Sussanna; ítem
en comprador de la llana de dita confraria, Martí Vilaret; ítem en
venedor de dita llana, Salvador Mas; ítem en librater, mossèn Onofre
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Francolí; ítem en sobrestant dels molins, Miquel Senrromà; ítem en
oÿdors de comptes, Joan Reyadell y Pere Enrich; ítem en visurador
de retorsedors, Lleó Vidal; ítem en veedor de abaxadors, Pere Novell,
abaxador; ítem dit honorable parlament elegí y anomenà en dotsena,
los honorables Francesch Spiell, Jaume Mabres, Antoni Spelt, Antoni
March, Gabriel Balle, Pere Bover, Joan Senrromà, Jaume Spelt, Joan
Font, Crisòstomo Siurana, Onofre Francolí, Salvador Mas; ítem en
llevador dels draps de dita confraria y confrares de aquella Matheu
Capdevila; ítem en prior de dita confraria Mathia Valls. Als quals y a
quiscú de ells lo dit honorable Parlament done y atribueix tala y tanta
potestat, quala y quanta a semblant càrrechs y oficis fins assí se és
acostumada donar y attribuir.
Testes sunt Joannes Ferran et Franciscus Sabit, manyanus,
Aqualatæ.
Dictis die, anno et loco
Ítem lo dit honorable Miquel Sancta Sussanna, receptor y clavari
sobre elegit, accepte lo dit offici de receptor y clavari dels diners de dita
confraria dels perayres per lo any pròxim vinent, y convé y en bona fe
promet, donar bo y leal compte de tot lo diner quels entrarà de dita
confraria, y aquell buydarà y donarà en mà y poder dels compradors
de llana de dita confraria, de tres en tres messos, sens alguna dilatió
ni scusa, ab salari de procurador, restitutió de tots danys y despeses.
Y per mayor tuytió y seguretat ne done en fermanses y principals
pagadors los honorables Francesch Spiell y Jaume Spelt, perayres y
mestres de dita confraria, presents, y lo càrrech de dita fermansa acceptants, y prometen que ab dit son principal, y sens ell y assoles,
seran tinguts y obligats en pagar tot lo que lo dit son principal deurà
a dita confraria, y perçò attendrer y complir tant lo principal com
las fermanses, obliguen tots y sengles béns seus y de cadahú de ells
assoles, mobles, renunciant a qualsevol dret y lley en alguna manera
tant al principal com fermanses obviant, yn firmen scriptura de ters
en la cort del veguer de Barcelona, sotsveguer y balles de Igualada,
obligantse tant lo principal com fermanses llurs persones y béns, y
ab constitutió de procuradors per a firmar dita scriptura de ters y ab
jurament largament.
Testes predicti ad firmas tam principalis quam fideiussorum.
Dictis die, anno et loco
Ítem ab altre acte dit Miquel Sancta Sussanna, receptor y clavari
anomenat firme àpocha als honorables Onofre Francolí y Salvador Mas,
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cònsols, mossèn Jaume Amat, clavari, y Miquel Llorens, venedor de
la llana, sobre anomenats, de tres centes quaranta tres lliures, quatre
sous y sis diners, rebuts en bona pecúnia comptant en presèntia del
notari y testimonis devall scrits, ço és per mans de dits cònsols vint y
tres lliures, tres sous y sis diners, y de dit Jaume Amat eo per ell de
mossèn Jaume Bové, son gendre, catorse lliures, set sous y set, y de
dit Miquel Llorens, tres centes sinch lliures, tretse sous y sinch diners,
et ideo et cetera. Fiat apocha large.
Testes predicti.
Dictis die, mense, anno et loco
Ítem lo dit Martí Vilaret accepte lo dit offici de comprador de llana
y convé, y en bona fe promet aportarse en lo dit offici bé i llealment,
y servir a aquell mirant per lo profit de la confraria, y donarà compte
de tot lo diner que li entrarà, lo qual smersarà en llana, y per mayor
tuÿtió y seguretat done en fermanses Pere Farrer, sabater, son gendre,
y Magí Bergadà, calsater de la present vila, fiat acceptatio fideiussorum
large y perçò obliguen sos béns, scriptura de ters de personas y béns
y ab jurament ut in proximo.
Testes predicti ad firmam dicti principalis.
Testes firmi dicti Petri Farrer, fideuissoris qui firmavit et juravit
in dicta villæ Aqualatæ, die tertia mensis novembris eiusdem anni sunt
Franciscus Rossich, sutor et Augustinus Baro, scriptor.
Testes firme dictis Magini Bergada, fideiussoris predicti qui firmavit et juravit in dica villa Aqualata dictis die, mensis et anno sunt
Joannes Gili, agricola et dictus Augustinus Baro, scriptor.
Magnifici Michael Quadres, subvicarius et baiulis regius villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, omnimodam jurisdictionem dictæ villæ exercens pro dicto domino Rege et pro monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis, dominis comuniter et pro indiviso
dictæ villæ in defectu baiuli pro dicto monasterio dictis nominibus
predictis convocatione et congregationi et omnibus et singulis supradictis auctoritatem suam pariter et decretum imo verius dictis domini
et regis et Monasterii interposuit ut in juditio et extra robur obtineat
firmitatis in manu et posse Petri Pauli Alave, auctoritatibus apostolica
ubiquis atque regia per totam terram et dominationem Sacra, Cesarea
et Regia Magestatis, domini nostri, regis notarii publici dictaæ villæ
Aqualatæ, et curie magnificorum baiulorum ipsius villæ scribe pro reverendo domino rectore. Die vigesima tertia mensis septembris, anno
predicto a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo tertio.
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Presentibus pro testibus Joanne Senrromà, textore lini dictæ villæ et
Antonio Llugant, etiam textori lini cive Minorisse.

1624, octubre, 20
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 11r a 12v]

Die vigesimo octobris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto
Convocat y congregat lo honorable Parlament del offici y confraria dels parayres de la vila de Ygualada en la forma acostumada, en
la casa del studi de lletres de la universitat de la present vila, ahont
per semblants y altres negocis de dita confraria se solen convocar y
congregar, en la qual concocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Francesch Spiell y Jaume Mabres, cònsols lo
any present y corrent de dita confraria, mossèn Onofre Francolí, Pere
Enrich, Joan Reyadell, Miquel Sancta Sussanna, Joan Font, Antònio
Ciurana, Antoni Codina, Pere Prats, Barthomeu Valls, Pere Pau Mateu,
Antoni March, Gabriel Balle, Miquel Llorens, Martí Vilaret, Miquel Sancta
Sussanna menor, Joan Busquet, Hierònym Lavit, Jaume Spelt, Francesch
Sancta Sussanna, Salvador Rigolfes, Miquel Sendra, Miquel Font, Pere
Bonet, tots23 mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més
sana part de aquella, lo Concell General ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de la present vila, tenint y celebrant tots unànimament y
concordes, han determinat en y per la forma y manera següents:
Primerament oÿts ab alta y intelligible veu los comptes donats
pers dits Francesch Spiell y Jaume Mabres, cònsols, Miquel Sancta
Sussanna, clavari y de Salvador Mas, venedor de llana lo any proppassat de dita confraria y offici dels perayres, de tot lo diner que en dit
any han exigit, rebut y pagat per dita confraria, y dits comptes vists
y examinats per los honorables Joan Reyadell y Pere Enrrich, oÿdors
de comptes, se ha trobat que los dits cònsols són tornadors <de>24
5 lliures 8 sous 8 diners, y lo dit clavari 6 lliures 3 sous 4 diners, y lo
dit venedor 300 lliures, 20 sous, y llana de dita confraria, la qual de
diners de dita confraria costa 36 lliures 18 sous 5 diners, que tot junt
sume 349 lliures 1 sou 1 diner.
23. A l’original, tos.
24. Qmès.
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Ítem oÿda la propositió feta per dits senyors cònsols dient que la
dita confraria de present té de cabal les dites 349 lliures 1 sou 1 diner,
ques servesquen determinar y conclourer del modo y manera se hauran de distribuir y convertir dits diners que sie en augment, utilitat y
profit de dita confraria. Ha determinat la maior part de dits confrares,
que sie smersat en llana comforme fins assí han acostumat fer, y que
sien distribuïdes en adobar los stricadors 49 lliures 1 sous 1 diner.25
Ítem han determinat y ordenat y stituït que lo prior quiscun any
de dita confraria aporte los dinés tindrà y li serà entrat en dit any com
a clavari, y lo dit diner buyde en mà del prior nou, firmant primer
àpocha de aquells y que sien donats deu reals als oÿdors de comptes
quiscun any per son treball, ço és deu sous a quiscú.
Ítem elegí y anomenà en prohòmens de dita confraria los honorables Miquel Llorens, Miquel Sussanna, Antoni Farret, Pere Pau
Mateu; ítem en banderado, Pere Bover; ítem en verguers, Monserrat
Capdevila, Bernat Beyna, Joan Mas, Francesch Santa Sussanna, ítem
en clavari, mossèn Onofre Francolí y receptor, també, dels diners de
la confraria; ítem oÿdors de comptes, Hierònim Ferrer y Salvador Rigolfes; ítem en comprador de llana, Salvador Mas; ítem en venedor de
la llana, Joan Reyadell; ítem en veador de abaxadors, Miquel Amigó;
ítem en llibrater, Francesc Spiell; ítem dit honorable Parlament elegí i
anomenà en dotzena, Francesch Spiell, Jaume Mabres, Miquel Amat,
Jaume Rocha, Martí Vilaret, Miquel Sarina menor; ítem clavador de
draps, Mathia Valls; ítem en llevadors de fadrins, Joan Novell y Aleixandri Puig; ítem en prior e dita confraria, Jaume Mabres. Als quals
y a quiscú de ells, lo dit honorable parlament done y atribueix tala y
tanta potestat, quala y quanta a semblants càrrechs y officis fins ací
se és acostumada donar y atribuir.
Testes sunt Petrus Renom et Michael Vidal, corderius, Aqualatæ.
Ítem los dit mosèn Onofre Francolí, receptor y clavari sobredit,
accepte lo dit ofici de receptor y clavari dels diner de dita confraria
dels paraires per lo any pròxim vinent, y convé y en bona fe promet
donar bo y lleal compte del diner quels entrarà de dita confraria, y
aquell donant y buydant en mà y poder del comprador de la llana de
dita confraria, de tres en tres mesos, sens alguna dilatió ni escusa, ab
salari de procurador, restitutió de tots danys y despeses, y per mayor
tuïtió y seguretat done en fermanses y principals pagadors a Salvador
Mas y Crisòstomo Ciurana, parayres mestres de dita confraria, pre-

25. En tot aquest paràgraf no hi consta la indicació de diners.
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sents y acceptans lo càrrech de fermanses, prometent que ab lo dit
son principal y sens ell, y assoles, seran tinguts y obligats en pagar tot
lo que lo dit son principal deurà a dita confraria. Perçò atténdrer y
complir, tenir i observar tant lo principal com fermansses obliguen tots
sos béns y de quiscú dells a soles, mobles e immobles, y renuntiant a
qualsevol lley y dret ad açò obviant, y ne firmen scriptura de ters en
lo libre dels terços del magnífic veguer de Barcelona, obligantse tant
lo principal com fermanses ses persones y béns, y ab constitutió de
procures per a firmar aquella, y ab jurament llargament.
Testes sunt predicti.
Dictis die, anno et loco
Ítem ab altre acte dit mossèn Onofre Francolí firme àpocha als
honorables Francesch Spiell y Jaume Mabres, cònsols de dita confraria,
mossèn Miquel Sancta Sussanna, clavari, Salvador Mas, venedor de
llana, de tres centes coranta nou lliures, un sou i un diner, les quals
confesse haver rebudes, ço és per mans de dits cònsols, sinc lliures,
vuyt sous y vuyt diners, de dit clavari sis lliures, tres sous y quatre,
y del dit Salvador Mas, tres centes lliures, rebuts en bona pecúnia
comptant, en presèntia del notari y testimonis et ideo renuntiando, et
cetera, fiat ut dicet apocha.
Testes sunt predicti.
Ítem lo dit Salvador Mas, comprador de llana, accepte lo dit
offici de comprador de llana y convé y en bona fe promet aportarse
en lo dit offici bé i llealment y servir aquell mirant lo profit de la
confraria, y donar bo y lleal compte de tot lo diner li entrarà, lo qual
esmersarà en llana, y per mayor tuïtió y seguretat done en fermanses
a lo dit mossèn Onofre Francolí, present y acceptant, qui ab ell y per
so atténdrer, tant lo principal com la fermansa, obligue tots sos béns
y de quiscú dells assoles mobles, y ab scriptura de ters, obligatió de
ses persones y béns llargament.
Testes sunt predicti.
Dictis die, anno et loco
Ítem lo dit Joan Reyadell, venedor de llana, accepte lo dit offici
de venedor y convé y en bona fe promet aportarse bé y llealment en
lo dit offici de venedor, servir aquell mirant per lo bé i profit de dita
confraria, y donarà bo y lleal compte de tot lo diner li entraràs lo
qual esmersarà en llana. Y per maior seguretat done en fermansa a
Miquel Santasusanna y a Jaume Tomàs Reyadell, son fill, presents y
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acceptants lo càrrech de fermansa, factum acceptatione fideiussorum
et obligatione bonorum et scriptura tertii, obligatione personarum et bonorum et juramento.
Testes sunt predicti.
Ítem dit honorable Parlament statuhí y ordenà que tot lo diner
sie distribuït en llana com fins ací han acostumat fer, y que sien de
dit diner distribuÿdes en adobar los stricadors 49 ll. 1 s. 1, y que lo
prior de dita confraria quiscun any aporte lo diner trindrà y aquell
buyde en mà del prior nou firmant primer àpocha de aquells, y que
sie donat deu reals als oÿdors de comptes quiscun any per sos treballs.
Die ultima mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo vigesimo quarto
Magnificus Miachael Quadres, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, domini Regis
omnimodam jurisdictionem ipsius villæ exercens pro dicto domino
Rege et Universitate dictæ villæ omnimodam jurisdictionem ipsius
villæ in defectum baiuli dicti Monasterii dictis nominibus predictis
convocationi et congregationi et omnibus et singulis supradictis auctoritatem suam pariter et decretum, imo verius dicti domini Regis et
Monasterii interposuit ut in iuditio et extra robur obtineat firmitatis
in manu et posse Petri Pauli Alave, notarii infrascripti habitatore villæ
Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum scribe, pro dicto rectore
et notario publico ipsius villæ die et anno presentis, presentibus pro
testibus Jacobo Gavarro, agricola, et Francisco Canyelles, agricola,
habitatores Aqualatæ.

1625, setembre, 28
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
S’aprova concedir un augment del preu pactat per la casa que el
gremi té als estricadors.
[1: fol. 12v a 14v]

Die vigesima octava mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo vigesimo quinto
Convocat y congregat lo honorable Parlament del offici y confraria
dels parayres de la vila de Ygualada en la forma acostumada, en la
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casa26 de la dita confraria situada en los stricadors de la dita confraria,
ahont per semblants y altres negocis se solen convocar y congregar, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Jaume Spelt y Antoni March, cònsols en lo any prop passat
de dita confraria, Joan Rayadell, Miquel Sanctasusanna, Antoni Farrer,
mossèn Onofre Francolí, Salvador Rigolfes, Jaume Mabres, Salvador
Mas, Francesch Spiell, Pere Enrrich, Miquel Amigó,27 Marcer, Antoni
Font, Jaume Rocha, Francesch March, Joan Santromà, Antoni Spelt,
Macià Valls, Ramon Tous, Pere Bover maior, Monserrat Capdevila, Miquel
Susanna, Pere Prats, Pere Pau Mateu, Gabriel Balle, Martí Vilaret, Joan
Busquet, Francesc Sancta Sussanna, Bartomeu Vallès, Miquel Sendra,
Bernat Tugues, tots mestres y confrares de dita confraria representant,
tots unànimes y concordes han determinat en y per la forma següents:
Primerament oÿts ab alta y inteligible veu los comptes donats per
dits Jaume Spelt y Antoni March, cònsols en lo any propassat de dita
confraria, mossèn Onofre Francolí, clavari, y de Joan Rayadell, venedor
de llana lo any proppassat de dita confraria y offici dels parayres, de
tot lo diner que en dit any han exhigit, rebut y pagat per dita confraria,
y dits comptes vists y examinats per los Salvador Rigolfes y, per mort
de Hierònim Ferrer, per mossèn Onofre Francolí, oÿdors de comptes,
se ha trobat que los dits cònsols són tornadors, ço és dit Jaume Spelt
nou lliures, tres sous y nou, y dit Antoni March dotze lliures, setse
sous y tres, y lo dit monsenyor Francolí, clavari, setanta tres lliures,
deu sous y sinch, y lo dit Joan Rayadell, venedor de llana, cent setanta
sinch lliures, set sous y sinch, que tot summe dos centes setanta lliures, desset sous y deu, y tres pesals de llana que avaluats en 14 lliures
16 sous, fa summa de 275 lliures 13 sous 10 diners.
Ítem oÿda la propositió feta per dits senyors cònsols dient que la
dita confraria de present té cabal de dites 275 lliures, 13 sous 10 diners,
y ques servesquen determinar y conclourer de la manera se hauran de
distribuir y convertir dits diners que sie en augment, utilitat y profit
de dita confraria, ha determinat la mayor part de dits confrares que
sie esmersat en llana comforme fins assí han acostumat fer.
Ítem han determinat que quiscun any lo prior de dita confraria
aporte lo diner tindrà y li serà entrat en dit any com a clavari, y lo dit
diner buyde en mà del prior nou, firmant primer àpocha de aquells.

26. A continuació, del studi de lletras de la Universitat de la present vila, ratllat.
27. A continuació, un espai en blanc equivalent a uns dotze espais, que potser
correspon al nom de la persona esmentada.
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Ítem sobre la propositió feta per dits honorables cònsols acerca
de la supplicatió donada per part de Pere Cosiner, mestre de cases,
contenint en efecte que en lo preu fet que prengué de fer la present
casa de dita confraria ha fet dit Cosiner en lo clos dels stricadors de
dita confraria, ha fet dit Cosiner molt gran pèrdua y axí que li fos
donat algun cosa y resta en esmena de dita pèrdua, attès ha ben posada la obra y és home menesterós. Han determinat que attesa la obra
ha feta dit Cosiner està a contento de tots y la pèrdua manifestament ha
feta en dit preu fet lo dit Cosiner, y attesa sa pobresa, que li sien donats cent reals ab què dit Cosiner acabe la dita obra, com és reparar
los revoltons del primer sostre, acabar de reparar les parets de dintre
y terra, guixar y enblanquir fora la dita casa, y tancar la finestra del
pou de la manera los honorables cònsols li assenyalaran, y també age
de posar dos lloses a la xemeneia de la sala de la dita casa, y adobar
lo rentador davant la adobaria de.28
Ítem dit honorable Parlament elegí y nomenà en cònsols de dita
confraria per lo any pròxim vinent, que comensarà del dia present
en avant, als honorables Martí Vilaret y Francesch Rossich, confrares
de dita confraria; ítem elegí y nomenà en prohòmens de dita confraria los honorables Joan Rayadell, Salvador Mas, Salvador Rigolfes y
Francesch March; ítem en banderado, Ramon Tous; ítem en verguers,
Joan Riba, Pere Argullol, Antoni Francolí, Hierònym Sanctacana; ítem
en comprador de llana, Jaume Rocha; ítem en venedor de llana, Pere
Bonet, maior de dies; ítem en llibrater, monsenyor Onofre Francolí;
ítem en receptor y clavari, mossèn Miquel Sancta Sussanna; ítem en
oÿdors de comptes, mossèn Jaume Amat y Crisòstomo Ciurana; ítem
dit honorable Parlament elegí y anomenà en dotsena, Jaume Spelt,
Antoni March, Joan Santromà, Antoni Spelt, Macià Valls y Gabriel
Amat; ítem clavador de draps, Monserrat Capdevila; ítem en veador de
abaixadors, Pere Novell; ítem en veador de retorsadors, Joan Farrer;
ítem per a tenir les claus dels stricadors, Antoni Codina; ítem en prior,
Francesch Spiell; ítem en llevador dels fadrins, Joan Fonts y Jaume
Morros. Als quals y a quiscú dells, los dit honorable Parlament done
y atribueix tala y tanta potestat, quala y quanta a semblants càrrechs y
officiis fins assí és acostumat donar y atribuir.
Testes sunt Pere Cosiner, menor de dies, parayre y Jaume Martorell, pagès terme de Òdena, habitant de dita vila.
Ítem lo dit mossèn Sanctasussanna, receptor y clavari dels diners
de dita confraria dels parayres per lo any pròxim vinent, convé y en
28. El text acaba aquí, sense esmentar de quina adoberia es tracta.
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bona fe promet donar bo y lleal compte dels diners que li entraran
de dita confraria dels parayres per lo any pròxim vinent, y convé y en
bona fe promet donar bo y lleal compte sempre convindrà y aquell
buydar en mà y poder del comprador de llana de dita confraria de tres
en tres mesos, sens alguna dilatió ni escusa, ab salari de procurador,
restitutió de tots danys y despeses, y per maior seguretat done en fermanses als honorables Joan Reyadell y Francesc Spiell, confrares de
dita confraria y mestres de aquella, presents y acceptants, prometent
que ab lo dit son principal y sens ell y assoles seran tinguts y obligats
en pagar tot lo que dit son principal Miquel Sussanna deurà a dita
confraria, y perçò atténdrer, tenir, complir y observar tant lo principal
com fermanses obliguen tots sengles béns seus y de quiscú dells assoles, mobles e immobles, renunsiant al benefici de noves constitutions
et a la epístola del divo Adrià, y les fermanses a la lley que diu que
primer sie convingut lo principal que no la fermansa, y a llur propi
for de tots ab submissió de altre y potestat de variar, e no res menys
ne fan y fermen scriptura de ters en lo llibre dels terços del veguer de
Barcelona y de altres, per la qual tots obliguen ses persones y béns, y
ab constitutió de procuradors y ab jurament.
Testes sunt predicti.
Dictis die, et anno et loco
Ítem ab altre acte lo dit mossèn Miquel Sanctassussana firme
àpocha als honorables Jaume Spelt y Antoni March, cònsols de dita
confraria, al dit mossèn Onofre Francolí, clavari, y a Joan Rayadell,
venedor de llana en lo any proppassat de dita confraria y officis dels
parayres, de doscentes setanta sinch lliures, tretse sous y deu diners, les
quals confesse haver rebudes per mans de dit Jaume Spelt, nou lliures,
tres sous y nou, de dit Antoni March, dotse lliures setse sous y tres,
per mans de dit Joan Rayadell, venedor de llana, cent setanta sinch
lliures, set sous y sinch, y per mans de dit mossèn Onofre Francolí,
clavari en dit any, setanta tres lliures, deu sous y sinch, realment y de
fet, en bona pecúnia comptant, en presèntia dels notaris y testimonis
et ideo renuntiant, fiat ut dicet apocha.
Testes sunt predicti.
Dictis die, mense, anno et loco
Ítem lo dit Jaume Rocha, comprador de llana accepte lo dit offici
de llana, y convé y en bona fe promet aportarse en lo dit offici bé y
llealment, y servirà aquell mirant lo profit de dita confraria, y donar

74

Montserrat Duran Pujol

bo y lleal compte de tot lo diner li entrarà, lo qual esmersarà en llana y per maior tuÿtió y seguretat done en fermansa a Salvador Mas,
present y acceptant, qui ab ell etc. Y perçò attèndrer tant lo principal
com fermansa obliguen tots sos béns, y de quiscú dells assoles, mobles e immobles ab totes renuntiations tant per part del principal com
fermança, y ab scriptura de ters, obligatió de ses persones y béns, y
ab jurament.
Testes sunt predicti.
Dictis die, mense, anno et loco
Ítem lo dit Pere Bover, maior de dies, venedor de llana, accepte
lo dit offici de venedor y convé y en bona fe promet aportarse bé i
llealment en lo dit offici de venedor de dita confraria, y donarà bo y
lleal compte de tot lo diner entrarà lo qual esmersarà en llana a obs
de dita confraria, y per maior seguretat done en fermansa a Jaume
Spelt, confrare de dita confraria, present y acceptant lo càrrech de
dita fermansa, fiat cum acceptatio de fideiussoris obligata bonorum into
librum scriptura tertii, obligatione personarum et bonorum, constitutionem procuratorum et juramento.
Testes sunt predicti.
Magnifici Michael Quadres, subvicarius et baiulus regius villæ
Aqualatæ, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestatæ domini Regis, et
Hieronimus Joffre, baiulus in eadem villa pro Universitate ipsius villæ,
dominos una cum dictum Rege comuniter et pro indiviso eiusdem villæ
dictis nominibus predictis, convocationi et congregationi et omnibus
aliis et singulis supradictis auctoritatem suam pariter et decretum,
imo verius dictis dominum Regis et universitatis29 interposuerunt ut
in iuditio et extra robur obtineant firmitatis in manu et posse Petri
Pauli Alave, auctoritatibus apostolica atque regia per totam terram et
dominationem Sacra, Cesarea et Regia Magestatis, domini Regis, notarii
publici, habitantis villæ Aqualatæ, regentii, seu scribaniam publicam et
comunem dictæ villæ pro reverendo domino rectore et notario publico
ipsius ville, die vigesima nona mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto, presentibus pro testibus magnifico Isidoro Bass, doctore et Salvatore Rigolfes, paratore
lane pannorum dictæ villæ Aqualatæ.

29. A continuació, repetit, et universitatis.
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1626, setembre, 23
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es
discuteix si la confraria vol contribuir, durant cinc anys més, a
donar una ajuda per a la construcció de la nova església.
[1: fol. 14v a 16v]

Die mercurii vigesimo tertio mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo vigesimo sexto
Convocat y congregat lo honorable Parlament del offici y confraria dels perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en la
casa de la dita confraria situada dins lo àmbit dels stricadors de dita
confraria, en lo terme de dita vila situats, ha ont per semblants y altres
negocis de dita confraria se sol y ha acostumat convocar y congregar,
en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents
los honorables Martí Vilaret y Francesc Rossich, cònsols en lo any
proppassat de dita confraria, Francesch Spiell, Salvador Mas, Pere Pau
Matheu, Salvador Rigolfes, Joan Senromà, Massià Valls, Jaume Mabres,
Crisòstomo Siurana, Hierònym Argullol, Gaspar Gibert, Joan Sabater,
Ramon Tous, Joan Rayadell, Hierònym Sancta Cana, Joan Ferriol, Joan
Tugues, Thomàs Matheu, Jaume Spelt, Pere Sendra, Pere Argullol, Joan
Font, Toni Francolí, Pere Bover maior de dies, Pere Bover menor de
dies, Jaume Llordella, Valentí Sociats, Joan Busquet, Matheu Capdevila
y Francesch Figueras e Antoni March, tots mestres y confrares de dita
confraria, com a maior y més sana part, tenint Parlament General y la
dita confraria representant tots unànimes y concordes han determinat
en y per la forma y manera següents:
E primerament ohïts ab alta e intelligible veu los comptes donats per los dits Martí Vilaret y Francesch Rossich, cònsols en lo any
proppasat de dita confraria, mossèn Miquel Sancta Sussanna, clavari,
Pere Bover, maior de dies, venedor de llana de dita confraria lo any
proppasat, de tot lo diner que en dit any han exhigit, rebut y pagat
per dita confraria, y dits comptes vists y examinats per los honorables
mosèn Jaume Amat y Grisòsthomo Siurana, oÿdors de comptes, se ha
trobat que los dits cònsols són tomadors, ço és dit Martí Vilaret, una
lliura, deset sous y sinch diners, y dit Francesch Rosich, tretse lliures,
nou sous y deu diners,30 y lo dit Pere Bover, venedor de dita llana,

30. A continuació, y lo dit monsenyor Miquel Sancta Sussanna, clavari, ratllat.
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doscentes vuytanta vuyt lliures, set sous, axí que dites quantitats juntes
prenen la summa de trescentes set lliures, onse sous y dos.31
Ítem ohïda la propositió feta per dits senyors cònsols dient que
la dita confraria de present té de cabal dites trescentes sinch lliures,
deu sous y vuyt,32 e que perçò se servesquen determinar i resoldrer
de la manera se hauran de distribuir i esmersar dits diners, attenent
al augment y utilitat de dita confraria. Ha determinat la maior part
de dits confrares que sien esmersats en llana, conforme fins assí han
acostumat fer.
Ítem sobre la propositió per dits senyors cònsols feta contenint
que, per quant per part dels magnífichs senyors concellers de dita vila
és estat demanat que dita confraria y confrares continuassen, altres
sinch anys, donar en adiutori de la fàbrica de la nova iglésia de dita
vila lo que per spay de altres sinch anys dóna dita confraria, pagant
quiscú de dits sinch anys quiscun confrare dos sous. La maior part de
dits confrares ha determinat que si tots los confrares de dita confraria
que no són mestres ni perayres paguen lo que a quiscú de ells tocave
pagar tots los dits sinch anys passats, a dita rahó de dos sous per
quiscú quiscun any a obs de dita fàbrica, y les persones particulars de
dita vila que no són de ninguna confraria paguen lo que han cessat a
pagar dits sinch anys a obs de dita fàbrica, dita confraria done altres
sinch anys, a dita fàbrica, lo que dits altres sinch anys donà y ab lo
mateix modo y forma que ho dóna dita confraria dits altres sinch anys
y no en altra manera.
Ítem dit honorable Parlament ellegí y anomenà cònsols de dita
confraria per lo any pròxim vinent, que comença del dia present en
avant, als honorables Miquel Sancta Sussanna y Salvador Rigolfes;
ítem ellegí y anomenà prohòmens de dita confraria Joan Coll, Joan
Senrromà, Antoni March y Miquel Sendra; ítem en banderado, Pere
Argullol; ítem en verguers, Hierònym Argullol, Joan Ferrer, Montserrat Capdevila y Joan Sabater; ítem en comprador de llana, Pere Pau
Matheu; ítem en venedor de llana, Pere Bover, maior de dies; ítem en
llibreter, Francesch Spiell; ítem en receptor y clavari, Jaume Spelt; ítem
en ohidors de comptes, mosèn Onofre Francolí y Joan Rayadell;
ítem dit honorable Parlament ellegí y anomenà en dotzena, Martí Vilaret, Francesch Rosich, Jaume Morros, Massià Valls, Hierònym Sancta
31. En el text la suma total apareix corregida. Inicialment deia trescentes sinch
lliures, deu sous y vuyt. La correcció s’indica ratllant la quantitat incorrecta i anotant,
entre línies, la correcta.
32. Aquí no es recull la correcció sobre la suma total que consta en el paràgraf
anterior.
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Cana, y Pere Matheu; ítem en clavador de draps, Salvador Mas; ítem
en vehedor de abaxadors, Miquel Amigó; ítem en vehedor de retorçedors, Lleó Miquel; ítem par a tenir les claus dels stricadors, Francesch
Gomar; ítem en prior, Crisòstomo Siurana; ítem en aplegador dels
menuts, Pau Puiol y Jaume Calafell.
Als quals y a quiscú de aquells, dit honorable Parlament donà
y concedí tal y tanta facultat y poder, qual y quanta per a semblants
officis y càrrechs y quiscú de aquells és acostumat donar y concedir,
e los dits mossèn Miquel Sancta Sussanna y Salvador Rigolfes, y los
demés demunt mentionats, y quiscú de aquells, accepten y accepte
los sobredits càrrechs, y prometen y juren bé i faelment haverse en ells.
Testes sunt Jacobus Llordella et Franciscus Puiol, sartore, Aqualatæ.
Ítem lo dit Jaume Spelt, receptor y clavari dels diners de dita
confraria lo any pròxim vinent, convé y en bona fe promet, donar bo
y lleal compte dels diners que li entraran de dita confraria lo dit any
pròxim vinent sempre que demanat li serà, y que de dits diners pagarà
sempre que ab pòlissa o pòlissas li serà ordenat, sens dilatió o scussa
alguna, ab promessa de restituir y esmersar tots danys, missions y
despeses. E per maior seguretat done a dita confraria en fermansas
a Francesch Rossich y Massià Valls, perayres de dita vila, presents,
les quals fermanses acceptant en si de bon grat lo càrrech de dita
fermansa, convenen y en fona fe prometen que ab dit Jaume Spelt,
son principal, y sens ell, seran tinguts y obligats en fer y complir lo
per dit son principal és demunt promès. E per atténdrer y complir les
sobredites coses, totes y sengles, tant principal com fermanses obliguen
a dita confraria y honorables cònsols en nom de aquella, tots y sengles
béns llurs y de quiscú de ells in solidum, mobles e immobles haguts y
per haver, renuntiant al benefici de novas constitutions divididores
y cedidores actions, y a la epístola de divo Adrià, e a la consuetut de
Barcelona parlant de dos o molts que in solidum se obliguen, y les dites
fermanses renuntien a la lley o dret dient que primer sie convingut lo
principal que la fermansa, y a la altra lley dient que llevat lo principal
sie llevat lo accessori, y tots renuntien a tot altre dret o lley en llur favor
introduhit, renuntien també a llur propi fur, sobmetentse ells y quiscú
de ells y llurs béns y de quiscú de ells in solidum al for del magnífich
veguer de Barcelona, y de qualsevol altre jutge o cort, axí eclesiàstica
com secular, ab facultat de variar lo iudici una y moltes vegades, e
ne fermen scriptura de ters en la cort de dit veguer de Barcelona, o
en altra qualsevol cort de qualsevol veguer del present Principat, per
la qual tant principal com fermanses obliguen ses persones y béns in
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solidum, e a la constitutió de procurador per a dita scriptura de ters
firmar, y ab iurament de tots.
Testes sunt predicti.
Dictis die, anno et loco
Ítem lo dit Jaume Spelt firme àpocha als dits honorables Martí
Vilaret y Francesch Rossich, cònsols de dita confraria, a dit Pere Bover, venedor de llana de dita confraria lo any proppassat, de trescentes
set liures, onsa sous y dos diners,33 les quals confesse haver hagudes
y rebudes ço és, de dit Martí Vilaret una lliura, deset sous y sinch
diners, de dit Francesch Rossich tretse lliures, nou sous y deu diners,
en diners comptants, en presèntia del notari y testimonis y de dit Pere
Bover, venedor de dita llana, doscentes noranta lliures y tres sous, en
diners comptants a ses voluntats. Et ideo renuntiando, et cetera, fiat
apocha large ut decet in (prompta) cursum asuetum.
Testes sunt predicti.
Dictis die, mense, anno et loco
Ítem lo dit Pere Pau Matheu, comprador de llana, convé y en
bona fe promet bé i llealment haverse en dit offici, lo profit y utilitat
de dita confraria attenent y que donarà bo i lleal compte del diner
que de dita confraria li entrarà, lo qual esmersarà en llana a obs de
dita confraria, e per maior tuÿtió y seguretat ne <done a dita confraria
com fermansa>34 a Francesch Rossich, perayre de dita vila, present,
lo qual acceptà lo càrrech de dita fermansa y convé y en bona fe promet que, ensemps ab dit Pere Pau Matheu son principal y sense ell,
serà tingut a les coses per dit son principal demunt promeses, e per
atténdrer y complir les sobredites coses, totes y sengles, tant principal
com fermansa obliguen tots y sengles béns llurs y de quiscú de ells in
solidum, mobles e immobles, hagut y per haver, ab totes renuntiations
necessàries, axí quant al dret de la fermansa com altres oportunes y
solites renuntiations, ab scriptura de ters, obligatió personal de béns
y jurament.
Testes sunt predicti.

33. La quantitat presenta diverses correccions: inicialment era de sinch lliures,
deu sous y dos diners. La correcció s’indica ratllant la quantitat incorrecta i anotant,
entre línies, la correcta.
34. Qmès.
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Dictis die, loco et anno
Ítem lo dit Pere Bover, maior de dies, venedor de llana, accepte
lo dit offici de venedor y convé y en bona fe promet bé y faelment
haverse en lo dit offici de venedor de llana, donar bo y verdader y
lleal compte de tot lo diner que dita confraria li entrarà, lo qual diner
esmersarà en llana a obs de dita confraria y a tota tuÿtió de aquella,
e per maior seguretat done en fermanses a Pere Bover, també perayre
de dita vila, son fill, y a Francesch Rossich, també perayre de la mateixa vila, presents, les quals fermansas acceptan, y ab obligatió dels
béns de tots, tant del principal com de les fermansas de quiscú de ells
insolidum, ab totes renuntiations necessàries y costumades, tant de dit
principal com de dites fermanses, y ab les demés sòlites renuntiations,
e ab scriptura de ters ab obligatió de les persones y béns, tant de dit
principal com de dites fermanses, e insolidum, e ab constitutió de
procurador per a dita scriptura de ters firmar y ab jurament.
Testes sunt predicti.
Magnifici domini Joannes Trias, subvicharius et baiulus villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate domini regis, et Hieronymus Joffre, baiulus dictæ villæ pro Universitate ipsius vile domina,
una cum dicto domino Rege comuniter et pro indiviso prefata ville,
dictis nominibus suprascriptis convocationi et officiorum nominationi
ac omnibus et singulis supra contentis auctoritatem suam prestiterunt
pariter et decretum interposuerunt, immo verius dicti domini Regis et
Universitatis prefata, ut sic auctoritatem et decreto predictis roborata
in iuditio et extra iuditium perpetuam obtineant firmitatem et valorem,
quam firmam fecerunt in dicta villa Aqualatæ in manu et posse mei
Josephi Cortes, regia auctoritatem notarii publici iam dictæ villæ Aqualatæ confratria paratorum pannorum lanæ predicta villæ scribæ, die
vigesima quarta mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo vigesimo sexto, presentibus testibus magnifico Michaelle
Balthasar, medicinæ doctore, et Antonio Silvestre, curritore publico et
iurato supradictæ villæ.
Josephus Cortes, notarius.

1627, gener, 10
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a tractar de la crida feta per la Diputació del General imposant penes als
teixidors i moliners de draps que no posin dos ploms als draps.
[1: fol. 16v a 17r]
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Die x mensis januarii, anno a Nativitate Domini mdcxxvii
Convocat y congregat lo honorable Parlament del offici dels perayres de Agualada en la forma acostumada, en la casa de dita confraria
situada dins lo àmbit dels stricadors de dita confraria en el terme de
dita vila situats, ha ont per semblants y altres negocis de dita confraria se sol y ha acostumat convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Miquel
Sancta Sussanna y Salvador Rigolfes, cònsols, Antoni March y Joan
Coll, prohoms, Joan Rayadell, Francesch Spiell, Joan Crisòstomo Siurana, Barthomeu Miquel, Pere Matheu, Francesch Sancta Sussanna,
Hierònym Argullol, Matheu Capdevila, Barthomeu Valls, Pere Prats,
Jaume Mabres, Francesch Figueras, Joan Tugues, Pere Novell, Salvador
Mas, Massià Valls, Antoni Codina, Martí Vilaret, Pere Bover, Jaume
Spelt, Francesch Rossich y Jaume Rocha, tots mestres y confrares de
dita confraria, com a maior y més sana part y més que dues parts
<del>35 Parlament General y la dita confraria representant.
E per ocasió y effecte de la present convocatió y Parlament fonch
per dits honorables cònsols proposat, que per quanta notítia ha pervingut que los molt illustres senyors diputats del present Principat han
manat publicar crides en algunes viles del present Principat, en particular en la vila de Capellades, manant ab bonas penas als texidors de
llana que no gosen ni pressumescan texir drap algú sens que després
de haver texit quatre palms posen en dit drap un plom, y després a
la fi de dit drap altre plom, y axí mateix sots las mateixas penas, y ab
dites cridas, han manat als moliners de draps que dits draps no molinen ni enfortescan sens dits dos ploms. E los moliners de draps, per
no incórrer en les penas a ells imposades maiorment per quant algun
fill de perditió podrie, en lo temps que dits moliners tenen estessos
los draps fora del molí per exugarlos per quant molinen dits draps
ab terra, arrencar dits ploms de dits draps recussen totalment, dits
moliners, molinar y enfortir dits draps36 com dites coses redunden en
notable periudici y dany de dits mestres perayres y confrares de dita
confraria, que per a reparar dits danys voten, deliberen y determinen
lo ques deu fer.
E oÿda dita propositió és estat dir per dits mestres y confrares,
tots unànimes y concordes, determinat que dits honorables cònsols
anomenen una persona idònea per a que37 se conferesca a la ciutat

35. Qmès.
36. A continuació, y dits texidors de la mateixa manera recussen texir dits draps
sens dits dos ploms, ratllat.
37. A continuació, satisfeta en son con, ratllat.
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de Barcelona y comparega devant de dits senyors diputats y en son
consistori, y done y presente a dits senyor diputats, o a qui pertangue, una o moltes suplications si menester serà, suplicant en effecte
que, attès que lo dany de la impositió de dites penas en dites crides
contengudes a dits confrares resultant és notabilíssim, sien servits dits
senyors diputats manar sobreséurer en la executió de ditas penas y
mantenir a dits confrares en la antigua possesió y consuetut tenen en
fer texir, molinar y enfortir dits draps sens dits dos ploms, y per a eix
effecte demanar y supplicar ésser despedides lletres opportunes iuxta
lo stil de dit concistori, y que dites lletres, presente a qui presenten se
degan, requerint de dita presentació sie llevat acte, e que pugue dita
persona per y generalment fer tot so y quant dits confrares farien y
fer podrien acerca de dites coses si present fossen ab plen poder, lo
qual dits confrares ara de present donen y confereixen a dita persona
per dits honorables cònsols anomenadora.
E lo dit honorable Miquel Santa Sussanna, cònsol predit, en virtut
de la dita determinatió anomena per al effecte sobredit lo dit honorable
Salvador Rigolfes, cònsol susdit.
Signum: Josephus Cortes, notarius.
Testes sunt Michael Coca, molinerius in molendino dels Moratons,
termini loci Populis Clarimontis habitator et Joannes Carles, agricola
Aqualatæ.

1627, gener, 22
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a
continuar tractant com resoldre la qüestió de posar dos ploms als
draps per part dels teixidors i moliners de draps.
[1: fol. 17r-v]

Die vigesimo secundo eiusdem mensis januarii
Convocat y congregat lo honorable Parlament del offici y confraria
dels perayres de Agualada en la forma acostumada, en la casa de dita
confraria situada dins lo àmbit dels stricadors de dita confraria en lo
terme de dita vila situats, haont per semblants y altres negotis de dita
confraria se sol y ha acostumat convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Miquel
Sancta Sussanna y Salvador Rigolfes, cònsols, mossèn Jaume Amat,
Antoni March, Joan Coll, Miquel Sendra, Joan Rayadell, Salvador Mas,
Francesch Spiell, Jaume Spelt, Francesch Sabater, Hierònym Argullol,
Pere Pau Matheu. Jaume Rocha, Antoni Francolí, Martí Vilaret, Matheu Capdevila, Joan Morros, Francesch Rossich, Francesch Figueras y
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Massià Valls, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior
y més sana part, y més que dues parts <del>38 Parlament General y
dita confraria representant.
E per ocasió de la present convocatió y parlament fonch per los
dits honorables cònsols proposat que se havie obtingut unes lletres, en
paper scrites, del concistori dels senyors diputats del present Principat,
emanades ab les sòlites y debitas solemnitats, conforme stil de dit concistori, les quals contenen lo orde se deu tenir y servar en lo plomar
los draps y manifestar aquells, les quals lletres se llegiran públicament
ab alta e intelligible veu39 ara de present per lo notari y scrivà de dita
confraria, les quals llegides, ohydes y entesses determinen y deliberen
en lo que convinga fer, y també acerca del contengut en una suplicatió
per alguns mestres donada.
E llegides dites lletres per dit notari y scrivà, y atesa la propositió
per dits honorables cònsols feta, los sobredits mestres y confrares, tots
unànimes y concordes determinen que, tots los mestres y confrares
de dita confraria que tinguen draps per a plomar acuden al sobredit
mosèn Jaume Amat, qui té40 per offici posar los ploms en dits draps
per los senyors arrendadors de las bollas en la present collecta, y que
se li requeresca ab acte pose ploms en dits draps, y en cas que recusse
ferho se trague dit acte en manera que fase fe en juy, y se envie a dits
senyors diputats per a que provehesquen de oportú remey.
E acerca de la suplicatió per alguns mestres y confrares de dita
confraria donada, la qual és estada llegida de paraula per paraula, y en
lo llibre de dita confraria inclussa eo cossida, determinen que dels béns
y emoluments de dita confraria sie pagat a dits mestres y confrares lo
gasto que de ells fet hauran en anar a Vilafrancha de Panadès per
lo effecte en dita supplicatió exprimit.
Testes sunt Marchus Mercader, agricola, termini Ottinæ et Joannes
Tort, agricola castri Turris Clarimontis.
Signum Josephus Cortés, notarius.

1627, setembre, 27
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es

38. Qmès.
39. A continuació, per lo, ratllat.
40. A continuació, per lo, ratllat.
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demana a la Diputació que prohibeixi l’entrada de roba o draps de
llana de fora del Principat.
[1: fol. 17v a 19v]

Die XXVII mensis septembris, anno a Natitivitate Domini MDCXXVII
Convocat y congregat lo honorable Parlament de la confraria y
offici dels perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en la
casa de dita confraria situada dins lo àmbit dels stricadors dins lo terme
de dita vila situats, haont per semblants y altres negocis de dita confraria
se sol y ha acostumat convocar y congregarse, en la qual convocatió
y congregatió foren presents y asistiren los honorables Miquel Sancta
Sussanna y Salvador Rigolfes, cònsols, mosèn Jaume Amat, mosèn
Honofre Francolí, Francesch Spiell, Joan Rayadell, Miquel Sendra, Joan
Senromà, Gabriel Balle, Salvador Mas, Massià Valls, Pere Bover maior,
Miquel Senromà, Jaume Mabres, Jaume Spelt, Pere Pau Matheu, Joan
Crisòstomo Siurana, Francesch Vilaret, Hierònym Argullol, Joan Tugas,
Salvador Sendra, Francesch Janer, Joan Ferriol, Joan Almunia, Gaspar
Gibert, Francesch Figueras, Thomàs Matheu, Joan Sabater, Francesch
Sancta Sussanna y Barthomeu Miquel, tots confrares de dita confraria, com a maior y més sana part, tenint Parlament General y a dita
confraria representant, tots unànimes y concordes han determinat en
y per la forma y manera que segueix:
E primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que,
per quant lo honorable mosèn Sebastià Cots, botiguer de comanda,
ciutedà de Barcelona, los ha scrit que ells eo la dita confraria de
perayres envien a la ciutat de Barcelona una persona per a que done
y presente als molt illustres senyors diputats del present Principat
una suplicatió en effecte, contenint que dits senyors diputats servesquen no consentir ni permetre que en lo present Principat entre roba
de perayreria o draps de llana feta e fets fora de dit Principat, en
manera que los preus de les llanas, ab eixa prohibitió, sien moderats,
certificant que lo mateix se ha scrit a tots los cònsols de dita confraria de les demés villes y llochs de dit Principat, y que la dita persona
que per a dit effecte se ha de enviar, se trobe en dita ciutat de Barcelona per al primer dia del mes de octubre propvinent.
E la maior part de dits confrares, tots unànimes y concordes
oÿda y attesa dita propositió determinren que se envie o anomene persona ydònea y sufficient per al effecte sobredit, y la qual persona per
al41 primer dia del mes de octubre pròxim vinent, en nom y per part

41. A continuació, dia, ratllat.
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de dita confraria y confrares, sie y comparegue devant de dits molt
illustres senyors diputats eo en son concistori, y done y presente una
suplicatió a dits molt il·lustres senyors diputats, en effecte supplicant
los sie de son servey no consentir ni permetre ans bé expressament
prohibir que de así en avant no entren en lo present Principat roba de
perayreria o draps de llana feta e fets fora de dit Principat, atès que
la entrada de dita roba e draps forasters a la dita y altres confraries
de perayres de dit present Principat han redundat \y redunden en/42
notabilíssims periudicis y danys y a la carestia y excessius preus en la
llana y de altres llastimossos effectes causadors, y demanar y suplicar
ésser dita suplicatió admessa y lo contengut en ella concedit y provehit,
y per a dit effecte ésser \fetes y/43 despedides oportunes provisions y
comissions stillades iuxta lo stil de dit concistori, donant o concedint
a dita persona anomenadora segons que ara de present dits cònsols y
confrares, en nom de dita confraria, li donen y confereixen en plena
e indefficient facultat y potestat de y sobre les demunt dites coses, y
tal y tota facultat y potestat qual y quanta haurien y tindrien dits honorables cònsols y confrares si tots iunts presents a dites cosen fosen,
la nominatió de la qual persona haien \y puguen/44 fer los honorables
cònsols, qui novament lo dia present seran ellegits y anomenats.
E acerca del proposat per dits honorables cònsols, és a saber que,
per quant en dita confraria y ha alguns confrares que són també confrares de altras confraries, que determinen y ordenen si serà expedient
remourer a dits confrares de dita confraria, o deixar de anomenarlos
per a càrrechs alguns de dita confraria, és estat per la maior part de
dits confrares determinat que dits confrares, que de altres confrarias
són també confrares, no sien anomenats ni ellegits per a algun càrrech
de dita confraria.
E més anant acerca del contengut en la suplicatió presentada per
part de Jaume Llorens y Francesch Llorens, perayres de dita vila, en lo
present llibre enllardada, presents que per ésser fills de perayres sens
subir examen ésser admessos per mort de llurs pares en confrares de
dita confraria, y concedirsels los mateixos senyals que dits llurs pare
tenien com vivien, és estat determinat que dits Jaume Llorens y Francesch Llorens no sien admessos en confrares sens que se examinen,
ni menys obtinguen los senyals de llurs pares puis no són hereus y
immediats succesors de llurs pares.

42. Afegit a la interlínia.
43. Afegit a la interlínia.
44. Afegit a la interlínia.
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Ítem ellegí y anomenà dit honorable Parlament en cònsols de
dita confraria per lo present y propvinent any, los honorables en Joan
Senromà y en Jaume Rocha; ítem ellegí anomenà em prohòmens de
dita confraria, Francesch Spiell, Joan Morros, Pere Matheu y Miquel
Sancta Sussanna, menor de dies; ítem en banderado, Hierònym Argullol; ítem en verguers, Joan Riba, Joan Tugas, Francesch Sancta
Sussanna y Ramon Tous; ítem en comprador de llana, Antoni March;
ítem en llibreter, mossèn Onofre Francolí; ítem en receptor y clavari,
Thomàs Matheu; ítem en ohidors de comptes, Francesch Rosich y Jaume Spelt; ítem en dotzena, Miquel Sancta Sussanna, Salvador Rigolfes,
Joan Rayadell, Massià Valls, Gabriel Amat y Miquel Senromà; ítem en
clavador dels draps, Martí Vilaret; ítem en vehedor de abaxadors, Pere
Novell; ítem en vehedor de retorsedors, Hierònym Mata; ítem en prior
de dita confraria, Matheu Capdevila; ítem en llevadors o aplegadors
del menut, Gaspar Tugas y Jaume Bergadà; ítem per a tenir les claus
dels stricadors, Antoni Codina, maior.
Als quals y a quiscú de aquells dit honorable Parlament donà y
concedí tal y tanta facultat y potestat, qual y quanta per a semblants
officis y càrrechs y quiscú de aquells és acostumat donar y concedir.
E los dits honorables Joan Senromà y Jaume Rocha, cònsols, y los
demunt mentionats y quiscú de aquells, accepten y accepte los sobredits càrrechs, y prometen y juren bé y fahelment haverse en aquells y
en quiscú de aquells.
Testes sunt Petro Ferrer, sutor et Antonius Silvestre, curritor publicus, Aqualatæ.
E los dits honorables cònsols fan nominatió per al sobredit effecte
de la persona del magnífich mossèn Hierònym Sancta Sussanna, de
dita vila de Igualada, al present en la ciutat de Barcelona ressidint.
Ítem lo dit Thomàs Matheu, receptor y clavari dels diners de dita
confraria lo present y pròxim vinent any, convé y en bona fe promet
donar bo y lleal compte dels diners que li entraran de dita confraria
sempre que demanat li serà, y que de dits diners pagarà sempre que
ab pòlissa o pòlisses li serà ordenat, sens dilatió o scusa, ab promessa
de restituir y esmenar tots danys y missions y despesses. E per maior
tuÿtió y seguretat done a dita confraria, en fermansas, als honorables en
Miquel Sancta Sussanna y en Salvador Rigolfes, perayres de dita vila,
presents, les quals fermanças acceptant en si de bon grat lo càrrech
de dita fermansa, convenen y en bona fe prometen que, ensemps ab
dit Thomàs Matheu, principal seu y sens ell, seran tinguts y obligats
en fer, atténdrer y complir les sobredites coses, totes y sengles. Tant
principal com fermanses obliguen a dita confraria y a dits honorables
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cònsols en nom de aquella, tots y sengles béns llurs y de quiscú de
ells in solidum, mobles e immobles, y haguts y per haver, renuntiant
al benefici de novas constitutions divididores y cedidores actions y a
la epístola de divo Adrià, y a la consuetut de Barcelona que parla de
dos o molts que in solidum se obliguen, y las dites fermanses renuntien a la lley o dret dient que primer sie convingut lo principal que la
fermansa, y a la altra lley o dret dient que llevat lo principal sie llevat
lo accesori, y tots renuntien a tot altre dret o lley en llur favor introduhit. Renuncien també a llur propi for, sobmetentse ells y a quiscú
de ells, y llurs béns y de quiscú de ells in solidum, al for del magnífich
veguer de Barcelona y de qualsevol altra iutge o cort, axí eclesiàstica com secular, ab facultat de variar lo judici una y moltes vegades.
E ne fermen scriptura de ters en la cort de dit veguer de Barcelona, o
en altra qualsevol cort de veguer del present Principat de Cathalunya,
per la qual tant principal com fermançes ne obliguen ses personas y
béns e, in solidum, e ab constitutió de procuradors per dita scriptura
de ters firmar, e ab jurament.
Testes predicti.
Ítem acerca del proposat per dits honorables cònsols si lo diner
que per avuy té dita confraria se esmersarà en comprar llana o en
la fàbrica de un retaula a honor y glòria del beneventurat sant Joan
Baptista, patró de dita confraria, és estat determinat, per la maior part
de dits confrares, que dit diner sie esmersat en comprar llana a obs de
dita confraria, y que després en son lloch y temps de la ganantia y
augment que dita confraria farà ab dita llana, se podrà fer fabricar
dit retaula.
Testes predicti.
Die vigesimo nono dicti mensis septembris
Antoni March,45 perayre de la vila de Igualada, comprador de
llana per los sobredits honorables cònsols y confrares \ellegit/,46 convé
y en bona fe promet, bé y llealment haverse en dit offici, la utilitat y
profit de dita confraria attenent, y que donarà bo y lleal compte del
diner que de dita confraria li entrarà, lo qual esmersarà en llana a obs
de dita confraria, e per maior tuÿtió y seguretat ne done en fermanses
a Salvador Rigolfes y a Francesch March, germà seu de ell dit Antoni
March, perayres de dita vila de Igualada, presents, los quals accep45. A continuació, comprador, ratllat.
46. Afegit a la interlínia.
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ten lo càrrech de dita fermansa y convenen, y en bona fe prometen,
que ensemps ab dit principal y sens ell, seran tinguts y obligats a les
coses per dit son principal promesses. E per dites coses atténdrer y
complir, tant principal com fermanses, obliguen a dita confraria tots
sengles béns llurs y de quiscú de ells in solidum, mobles e immobles,
haguts y per haver, ab totes renuntiations tant quant al interès de
dites fermanses com ab totes altres necessàries, oportunes y sòlitas
renuntiations, e ab scriptura de ters, ab obligatió de llurs personas y
béns e in solidum, ab constitutió de procurador per dita scriptura de
ters firmar, y ab jurament.
Testes sunt predicti proxime scripti.
Die X mensis octobris, anni predicti
Ítem lo honorable en Thomàs Maheu, perayre de la vila de
Igualada, receptor y clavari de la confraria dels perayres de dita vila
de Igualada, en dit nom, firme àpocha a Pere Bover, maior de dies,
perayre de dita vila, venedor lo any proppasat de la llana de dita
confraria, doscentes trenta vuyt lliures onse sous y tres diners moneda de Barcelona, les quals de dit Pere Bover confesse haver hagudes
y rebudes en diner comptants, en presèntia del notari y infrascrit, y axí
renuntiant a la exceptió de dita quantitat no haver haguda y rebuda.
En testimoni de dites coses, en dit nom, firme la present àpocha y
pacte de no més demanar, volent que ab la present se comprenguen
qualsevols albarans per ell a dit Bover fets.
Testes sunt Petrus Simon, parator lanæ et Franciscus Mestre,
passamanerius, Aqualatæ.
Ítem lo dit Thomàs Matheu, receptor y clavari predit, en dit nom,
firme àpocha als sobredits honorables cònsols y a Jaume Spelt, perayre,47
receptor y clavari de dita confraria lo any proppassat, de xexanta dues
lliures catorse sous barcelonesos,48 \ço és per/ dits honorables cònsols del
proppassat any té rebudes vint y tres lliures y un sou, y de dit Jaume
Spelt, trenta nou lliures tretse sous, a compliment de tot lo diner que
de dita confraria en son poder tenie en diners comptants, en presèntia
del notari y testimonis infrascrits, confessa dit honorable Matheu, en
dit nom, tenir de diners de dita confraria, compresses les doscentes
trenta vuyt lliures onse sous y tres diners, que ab la precedent àpocha
del sobredit Pere Bover ha confessat haver rebudes, trescentes una

47. A continuació, olim, ratllat.
48. A continuació, les quals, ratllat, i ço és per, afegit a la interlínia.
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lliura sinch sous y tres diners, y axí renuntiant en testimoni de dites
coses, firme la present àpocha.
Testes sunt proxime dicti.
Dicto die
Ítem lo dit Salvador Mas, venedor de la llana de dita confraria,
accepte lo offici y càrrech de venedor de llana de dita confraria, y
convé y en bona fe promet, que bé y llealment se haurà en dit offici,
y donarà bo y lleal compte del diner que de dita confraria li entrarà,
lo qual diner esmersarà en llana a obs de dita confraria y a tota tuÿtió
de aquella. E per maior tuÿtió y seguretat ha donat en fermanes a
Jaume Rocha, maior de dies, perayre, y a Joan Mas, també perayre,
fill de dit Salvador Mas, tots de dita vila de Igualada, los quals han
acceptat ab totes renuntiations sòlitas y oportunas, e ab scriptura de
ters, ab obligatió de las personas y béns de dits principal y fermanses, y de quiscú de ells in solidum, ab constitutió de procurador, y
ab iurament.
Testes sunt Antonius Castellvi, auri et argenti faber et Joannes
Cassanoves, parator lanæ, Aqualatæ.
Magnifici domini Joannnes Tries, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Michael Sancta
Sussanna, baiulus eiusdem villæ, pro Universitate dictæ villæ domini
comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus supradictas
convocationi et officiorum nominationi ac omnibus et singulis supra
contentis auctoritatem suam, immo verius dicti domni Reges et Universitatem pariter et decretum interposuerunt ut in iuditio et extra roboris
obtineant firmitatem quam firmam fecerunt in dicta villæ Aqualatæ, in
manu et posse Christophori Lledo, auctoritate Regia, notarii publici dicte
villæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum pro reverendo rectore
scribe49 presentibus, pro testibus quod firmam dicti dominus subvicarii
qui firmavit. Die nona mensis junii, anno predicto50 a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, Gaspare Gibert, paratore lanæ
Aqualatæ et Bernado Segura, studente, in dicta villa habitatore et quo
ad firmarunt acti dicti baiuli qui firmavit die.51

49. A continuació, dic, ratllat.
50. El mot predicto apareix encerclat amb punts.
51. El text acaba aquí.
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1628, octubre, 15
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. També
es discuteix sobre la quantitat de llana punxa que pot ésser emprada en l’elaboració de draps, i s’anomena un representant per a
gestionar l’afer del retaule de la capella de Sant Joan.
[1: fol. 19v a 21r]

Die xv mensis octobris, anno predicto MDCXXVIII
Convocat y congregat lo honorable Parlament de la confraria y
offici dels perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada,
en la casa de dita confraria situada dins lo àmbit dels stricadors dins
lo terme de dita vila situats, haont per semblants y altres negocis de
dita confraria se sol y ha acostumat convocar y congregarse, en la
qual convocatió y congregatió foren presents y asistiren los honorables Joan Senromà y Jaume Rocha, cònsols, mossèn Miquel Sancta
Sussanna, maior de dies, mossèn52 Onofre Francolí, Francesch Spiell,
Joan Rayadell, Jaume Spelt, Salvador Mas, Jaume Mabres, Francesch
Rosich, Martí Vilaret, Francesch Figueres, Antoni Spelt, Miquel Sancta
Sussanna, menor, Matheu Capdevila, Thomàs Matheu, Antoni Francolí,
Miquel Senromà, Joan Font, Gabriel Amat, Barthomeu Miquel, Joan
Alzina, Francesch Sancta Sussanna, Gaspar Gibert, Jaume Llordella,
Miquel Formigó, Hierònym Santacana, Francesch Janer, Jaume Sengola, Hierònym Argullol, Joan Sabater, Massià Valls, Hiacynto Bertran,
Antoni Codina, Miquel Sendra, Pere Matheu, Joan Crisòstomo Siurana,
Salvador Rigolfes y Gabriel Balle, tots confrares de dita confraria, com
a maior y més sana part, tenint Parlament General, la dita confraria
representant tots unànimes y concordes han determinat en y per la
forma y manera ques segueix:
E primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que,
per quant alguns perayres o confrares de dita confraria, algunes vegades han mesclat punxa en los draps que han fet, lo que ha redundat
en notable periudici y dany de dits confrares y mala reputatió de dita
confraria y confrares, e que perçò, per evitar dits inconvenients y danys,
sie imposat un bon ban a quiscun perayre o confrare qui de assí en
avant mesclarà punxa en dits draps. E la maior part de dits confrares,
tots unànimament y concordes, han determinat que desta hora en avant,
quiscun perayre o confrare de dita confraria qui mesclarà punxa en

52. Escrivim mosèn quan així consta escrit al text, i mossèn quan transcrivim
una abreviatura.
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lo drap o draps que farà incidesque, per quiscuna vegada, en ban de
sinch lliures barceloneses, y que si dit drap o draps abaxats no seran,
ultra que incidirà, per quiscuna vegada, en ban de deu sous com està
ordenat y perde la tanda en lo stricador.
E acerca del proposat per dits honorables cònsols, per effecte de
la fàbrica del retaule de la capella de Sanct Joan de dita confraria sien
ellegides quatre personas, les quals cuyden de la fàbrica de dit retaule,
a les quals sie donat per a dit effecte plen y bastant poder. Han determinat que sien per dits honorables cònsols anomenats quatre perayres
o confrares, los quals miren y fassen tot so y quant per effecte de dita
fàbrica de retaule se degue y convingue donar los bastants poders per
a dita fàbrica fahedora.
Ítem ellegí y anomenà dit honorable Parlament en cònsols de dita
confraria per lo present y propvinent any, los honorables Massià Valls
y en Gabriel Amat; ítem ellegí y anomenà en pròmens de dita confraria en Jaume Mabres, Thomàs Matheu, Antoni Francolí y Joan Font,
Joan Senromà y Jaume Rocha; ítem en banderado, Jaume Sengola;
ítem en verguers, Gili Amigó, Barthomeu Codina, Hierònym Formigó
y Salvador Sendra; ítem en comprador de llana, Salvador Rigolfes;
ítem en venedor de llana, Francesch Spiell; ítem en llibreter, mossèn
Miquel Sancta Sussanna, maior de dies; ítem en receptor, Salvador
Mas; ítem en oÿdors de comptes, mossèn Onofre Francolí y Joan Crisòstomo Siurana; ítem en dotzena, Pere Matheu, Francesch Rosich,
Joan Rocha y Francesch Figueras;53 ítem en clavador de draps, Miquel
Senromà; ítem en vehedor de abaxadors, Miquel Amigó; ítem per a
tenir les claus dels stricadors, Antoni Codina; ítem per a la fàbrica del
retaule, mossèn Miquel Sancta Sussanna, Salvador Rigolfes, Hierònym
Santacana y Barthomeu Miquel; ítem en llevadors o aplegadors del
menut, Antoni Mora y Hiacynto Amat.
Als quals y a quiscú de aquells dit honorable Parlament donà y
concedí tal y tanta facultat y potestat qual y quanta per a semblant
officis y càrrechs y quiscú de aquells és acostumat donar y concedir.
E los dits honorables Massià Valls y Gabriel Amat, cònsols, y quiscú
dels demunt mentionats accepten y accepte los demunt dits càrrechs
respectius, y prometen bé y lealment haverse en aquells y en quiscú
de aquells.
Testes sunt reverendus dominus Michael Cabaner, presbiter ville
Aqualatæ et dominis Marchus Stheve, presbiter et vicharius parrochialis
ecclesia Populis Clarimontis.
53. Només se citen aquests quatre noms.
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Ítem lo dit en Salvador Mas, receptor y clavari dels diners de dita
confraria lo corrent y pròxim vinent any, convé y en bona fe promet,
donar bo y lleal compte dels diners que li entraran de dita confraria
sempre que demanat li serà, amb promessa de restituir y esmenar los
danys, missions y despesses, e per maior tuÿtió y seguretat done a dita
confraria en fermanses a Antoni March y Jaume Rocha, perayres de
dita vila de Igualada, les quals fermanses accepten en si de bon grat
lo càrrech de dita fermansa, y convenen y en bona fe prometen a dita
confraria, y a dits honorables cònsols, que ensemps ab llur principal
y sens ell, seran tinguts a les coses per dit llur principal promesses.
E per attendrer y complir les sobredites coses, totes y sengles, tant
principal com fermanses obliguen a dita confraria y a dits honorables cònsols, tots y sengles béns llurs, y de quiscú de ells in solidum,
mobles e immobles haguts y per haver, ab totes renuntiations sòlites
y oportunas, renuntiant, specialment les fermanses, a la lley o dret
dient que primer sie convingut lo principal que la fermansa, y a la
altra lley o dret dient que llevat lo principal sie llevat lo accessori, y
totes renuntiations a llur propi for, sotmetentse ells y quiscú de ells
in solidum, y llurs béns e de quiscú de ells, in solidum, al for del
magnífich veguer de Barcelona, y de altre qualsevol iutge o cort, axí
eclesiàstich com secular, ab facultat de variar lo iudici una y moltes
vegades, e ab scriptura de ters en la cort de dit veguer de Barcelona
per la qual, tant principal com fermanses, obliguen ses personas y
béns in solidum, e ab constitutió de procuradors per dita scriptura
de ters firmar y ab jurament.
Testes predicti.
Ítem lo dit Salvador Mas, receptor y clavari predit, firme àpocha
als sobredits honorables cònsols y a Thomàs Matheu, receptor y clavari
lo any proppasat de dita confraria, de trescentes sinquanta nou54 lliures tres sous55 y set diners, moneda barcelonesa, les quals en part de
dits honorables cònsols, y en part de dit Thomàs Matheu, receptor y
clavari predit, té rebudes en diners comptants, en presèntia del notari
y infrascrits testimonis, y axí renuntiant a la exceptió de dita quantitat
no haver haguda y rebuda. En testimoni de dites coses firme la present
àpocha, et cancellant, cassant y anullant la obligatió, per dit Thomàs
Matheu, per rahó de dit offici de receptor y clavari feta.
Testes sunt predicti.
54. vuyt, ratllat; nou, afegit a la interlínia.
55. Tres sous, afegit a la interlínia.
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Salvador Rigolfes, perayre de dita vila, novament elegit en comprador de la llana de dita confraria, accepte lo dit offici de comprador
de llana y \en bona fe promet bé/56 y fahelment haverse en dit offici
y donar bo lleal compte del diner que de dita confraria li entrarà, lo
qual esmersarà en llana a obs de dita confraria, la utilitat y augment
de dita confraria attenent. E per maior tuÿtió ne done en fermanses a
Miquel Sendra y a Thomàs Matheu, perayres, cunyats seus, los quals
acceptant dita fermansa prometen que ensemps ab llur principal y
sens ell, seran tinguts a les coses per ell promesses, y tant principal
com fermanses obliguen a dita confraria tots y sengles béns llurs, e de
quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations solitas y oportunes,
y ab jurament.
Testes predicti primi.
Francesch Spiell, perayre de dita vila, anomenat per al offici de
venedor de llana de dita confraria, accepte lo dit offici, prometent bé
y llealment haverse en aquell, y donar compte y rahó del diner que de
dita confraria li entrarà. E per maior tuÿtió done en fermanses a mossèn
Miquel Sancta Sussanna, Hierònym Argullol, Joan Senromà, Matheu
Capdevila, Pere Matheu y Joan Sabater, tots perayres de dita vila, les
quals fermanses acceptant lo càrrech de dita fermansa prometen que
ab llur principal y sens ell, seran tinguts a tot lo que per ell promès,
y tant principal com fermanses obliguen a dita confraria tots sengles
béns llurs, y de quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations sòlitas
y oportunas, axí del principal com de les fermanses, ab signatura de
ters, obligació de personas y béns de tots, e in solidum, et ab jurament.
Testes ad firmas dicti Francisci Spiell, Michaelis Sancta Sussanna
et Hieronymus Argullol, fiat predicti primi. Et firmatis dictis Joannis
Senroma, Petri Matheu, Mathei Capdevila, et Joannis Sabater, qui firmarunt et jurarunt die xvi dicti mensis octobris sunt Petrus Peyroo,
ferri faber Aqualatæ et Hiaccintus Manyosa, agricola, termini Ottinæ.
Magnifici Joannes Tries, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Michael Sancta Susanna, baiulus eiusdem villæ Aqualatæ, pro magnificus consiliariis et
universitatem dictæ villæ dominus comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis nominibus predictis convocationis et officiorum nominatiorum
omnibusque aliis et singulis supradicta ut in iuditio et ex roboris obtineant firmitatem auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis
56. Falta un fragment de paper. En deduïm el contingut sobre la base del que
apareix escrit en altres actes.
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et universitatis interposuerunt pariter et decretum in manu et posse
Christophori Lledo, auctoritate regia, notarii publici in villæ Aqualatæ
et curiæ eorundem scribæ; presentibus pro testibus quo ad firmavi dicti
domini bajuli qui firmavit die vigesima septima mensis octobris, anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, Petrus
Joanne Lledo, magister cantus et Michaele Santroma, paratore lanæ,
Aqualatæ.

1629, octubre, 28
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 21r a 22v]

Die vigesimo octavi mensis octobris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo vigesimo nono, Aqualatæ
Convocat y congregat lo honorable Parlament de la confraria y
offici dels perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en
la casa de dita confraria situada dins lo àmbit dels stricadors, en lo
terme de dita vila situats, ha ont per semblants y altres negocis de
dita confraria se sol y ha acostumat convocar y congregar, en la qual
convocatió y congregatió entrevingueren y presents foren los honorables
en Gabriel Amat y en Massià Valls, cònsols, mossèn Jaume Amat, mossèn Honofre Francolí, Martí Vilaret, Jaume Mabres, Joan Crisòstomo
Siurana, Joan Font, Antoni Francolí, Matheu Capdevila, Jaume Spelt,
Francesch Spiell, Pere Matheu, Hierònym Argullol, Joan Tugues, Alexandre Puig, Antoni Codina, Antoni March, Francesch Figueres, Pere
Pau Marquès, Pere Matheu, Joan Senromà, Gaspar Gibert, Hierònym
Formigó, Joan Alsina, Hiacynto Bertran, Salvador Rigolfes, Pere Sendra,
Joan Ferriol, Jaume Sengola, Joan Bover y Salvador Mas, tots confrares
de dita confraria, com a maior y més sana part y més que dues parts
dels confrares de dita confraria, Parlament General de aquella tenint,
celebrant y representant, tots unànimes y concordes han determinat y
ordenat en y per la forma y manera que segueix:
E primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que
deliberen y determinen lo diner que per avuy té dita confraria en
què se degue esmersar en manera que dita confraria y los emoluments
de ella augmenten. E la maior part de dits confrares ha determinat
que lo diner que per avuy té dita confraria sien esmersats en llana,
fent dues compras de llana quiscun any, y per quant en Francesch
Spiell qui fonch lo any proppasat venedor de la llana de dita confraria
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reste devent certa quantitat de diner resultant de dita llana, que sie
concedit a dit Spiell lo temps de un mes pròxim vinent y immediadament següent, dins lo qual pague a dita confraria dita quantitat de
diner que li deu, sense que periudici, novatió o derogatió alguna sie
feta a la obligació per ell a dita confraria feta y firmada en la electió
de son offici de venedor de llana.
Ítem ellegí y anomenà dit honorable Parlament57 per lo any present
y propvinent en cònsols de dita confraria los honorables en Francesch
Spiell y Antoni Francolí; ítem ellegí y anomenà en pròmens de dita
confraria, Antoni March, Barthomeu Miquel, Pere Matheu y Matheu
Capdevila; ítem ellegí y anomenà en dotzena, Massià Valls, Gabriel
Amat, Jaume Rocha, Joan Crisòstomo Siurana, Pere Pau Matheu y
Francesch Janer; ítem en llibreter, mossèn Onofre Francolí; ítem en
comprador de llana, Francesch Figueres; ítem en oÿdors de comptes
en Miquel Sancta Sussanna, maior y Francesch Rosich; ítem en veedor
de abaxadors, Pere Novell; ítem en veedor de retorsedors, Francesch
Vidal: ítem per a guardar les claus dels stricadors, Joan Bover; ítem
en aplegadors del menut, Antoni Font y Joseph Balle; ítem en prior de
dita confraria, Gabriel Amat; ítem en clavador de draps, Joan Senromà.
Als quals y a quiscú de aquells dit honorable Parlament donà
y concedí facultat y potestat qual y quant per a semblants officis y
càrrechs y quiscú de aquells és acostumat donar y concedir. E los dits
honorables Francesch Spiell y Antoni Francolí, cònsols y los demunt
mentionats y quiscú de aquells accepten y accepte los demunt dits
officis y càrrechs y quiscú de aquells, y prometen y iuren y promet y
iure en ells y en quiscú de ells bé y faelment haverse.
Testes sunt venerabilis Augustinus Figueras, diachonus et Franciscus Boneu, negociator, Aqualatæ.
Ítem lo dit mossèn Jaume Amat, receptor y clavari dels diners y
emoluments de dita confraria lo corrent y pròxim vinent any, convé
y en bona fe promet, donar bo y lleal compte dels diners que li entraran de dita confraria sempre que demanat li serà, y que de dits diners
pagarà sempre que ab pòlissa o pòlisses li serà ordenat, sens dilatió o
scussa alguna, ab promesa de restituir i esmenar tots danys, missions
y despesses. E per maior tuÿtió y seguretat ne done en fermanses a
Jaume Spelt y a Gabriel Amat, son germà, presents, los quals acceptant
en si de bon grat lo càrrech de dita fermansa, convenen y en bona fe
prometen a dits honorables cònsols y confraria, que ensemps ab dit
57. A continuació, en cònsols, ratllat.
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son principal y sens ell, seran tinguts y obligats a les coses per dit son
principal promeses, e per atténdrer y complir les sobredites coses tots
y sengles, tant principal com fermanses, obliguen a dits honorables
cònsols y confraria tots y sengles béns llurs y de quiscú de ells in solidum, mobles e immobles, haguts y per haver, ab totes renuntiations
sòlitas y oportunas, y en particular les dites fermanses renuntien a la
lley o dret dient que primer sie convingut lo principal que la fermansa, y a la altra lley dient que llevat lo principal sie llevat lo accessori,
y tots renuntien a llur propi for, ab submissió de qualsevol for així
eclesiàstich com secular, ab facultat de variar lo iudici. E axí o iuren.
Testes sunt predicti.
Ítem lo dit mossèn Jaume Amat, receptor y clavari predit, firma
àpocha a dits honorables cònsols, a Salvador Mas, receptor y clavari
predit, y a Francesch Spiell, venedor de llana de dita confraria, de cent
quaranta dues lliures vuyt sous y un diner moneda barcelonesa, les
quals té rebudes ço és cent dotse lliures per mans de dit Francesch
Spiell, quinse lliures setse sous y set diners per mans del demunt dit
Gabriel Amat y divuyt sous y deu diners per mans de dit Masià Valls,
y les restants tretse lliures dotse sous y vuyt per mans de dit Salvador
Mas, y axí renuntiant a la exceptió de dita quantitat no haver haguda
y rebuda, en testimoni de dites coses firme la present àpocha cancellant y anullant la obligatió per dit Salvador Mas, clavari predit, feta.
Testes predicti.
Ítem lo dit en Salvador Mas, novament ellegit y anomenat en
comprador de la llana de dita confraria accepte lo dit offici de comprador de llana y convé, y en bona fe promet, que bé y llealment
se haurà en dit ofici, y que del diner que dita confraria li entrarà
donarà bo y lleal compte, y aquell esmersarà en llana a obs de dita
confraria, fent dos compras de llana com per dit general Parlament és
estat ordenat, la utilitat y augment de dita confraria en tot procurant.
E per ço ne obligue a dits honorables cònsols y confraria, tots y sengles
béns mobles e immobles, haguts y per haver, ab totes renuntiations
oportunes y ab jurament.
Testes predicti.
Ítem lo dit Francesch Figueras, acceptant lo offici de venedor
de llana en lo qual és estat ellegit y anomenat, convé y en bona fe
promet, que en dit offici se haurà bé y llealment, y que del diner que
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de dita confraria li entrarà donarà bo y lleal compte, y per maior tuïtió y seguretat, done en fermanses mossèn Onofre Fancolí, botiguer
de draps y teles, y en Salvador Rigolfes, perayre, tots de la vila de
Igualada, les quals fermanses acceptant en si de bon grat lo càrrech
de dita fermansa, convenen y en bona fe prometen que, ensemps ab
dit son principal y sens ell, seran tinguts y obligats a les coses per dit
son principal promesses. E per attendrer y complir les sobredites coses tant principal com fermanses obliguen a dits honorables cònsols
y confrares, tots y sengles béns llurs y de quiscú de ells in solidum,
mobles e immobles, haguts y per haver, ab totes renuntiations oportunes y acostumades, y en particular les dites fermanses renuntiant
a la lley dient que primer sie convingut lo principal que la fermansa,
y a la altra lley dient que llevat lo principal sie llevat lo accessori, y
tots renuntien a llur propi for ab submissió de qualsevol for, axí eclesiàstich com secular, ab facultat de variar lo iudici una y moltes vegades, e ab scriptura de ters en la cort del veguer de Barcelona, ab
obligatió de llurs personas y béns, ab constitutió de procuradors per
dita scriptura de ters firmar y ab jurament.
Testes predicti quo ad firmas dictis Francisci Figueras, principalis
et Onophrii Francolí, fideiussoris.
Testes firma dicti Salvatoris Rigolfes, qui firmavit et iuravit die.
Magnifici domini Jacobus Amat, subvicarius et bailus regius villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Onofrius Francoli, baiulus dictæ villæ pro universitate dictæ villæ dominis comuniter,
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi, et
officii et nominationi omnibusque aliis et singulis supradictis ut in
iuditio et extra roboris obtineant firmitatis auctoritatem eorum, imo
verius dictis domini regis et universitatis interposuerunt pariter et decretum in manu et posse Christophori Lledo, auctoritate regia, notarii
publici infracriti, et curiæ eorundem scribae, presentibus pro testibus
quo ad firmam dicti Onophrii Francoli qui firmavit die xvii mensis
novembris, anno a Nativitate Domini MDCXXVIIII, Francisco Ando,
ferrifabro Aqualatæ et Magino Bou, agricola termini de Jorba, et quo
ad firmam dicti Jacobi Amat, subvicarii et baiuli, qui firmavit dicto
die Francisco Font, paratore lanæ et Anthico Valls, sutore, Aqualatæ.

1630, novembre, 10
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. També
s’aprova fer una botiga per a la llana.
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[1: fol. 22v a 23v]

Die X mensis novembris, anno a Natitivate Domini MDCXXX
Convocat y congregat lo honorable Parlament de la confraria
dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada, en la
sala de la casa de dita confraria, dins lo àmbit dels stricadors en lo
terme de dita vila situats constituïda, ha ont per semblants y altres
negocis de dita confraria se sol y ha acostumat convocar y congregar,
en la qual convocatió y congregatió presents foren los honorables
en Francesch Spiell y Antoni Francolí, cònsols, mosèn Jaume Amat,
mossèn Onofre Francolí, Salvador Mas, Barthomeu Miquel, Miquel
Sancta Sussanna maior, Jaume Mabres, Thomàs Matheu, Miquel Sendra, Pere Bover, Ramon Tous, Joan Llordella, Hierònym Argullol, Pere
Prats, Francesch Janer, Joan Tugas, Massià Valls, Salvador Rigolfes,
Hierònym Santacana, Gaspar Matheu y Francesch March, tots confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y més que dues
parts dels confrares de dita confraria, celebrant y representant tots
unànimes y concordes, han determinat y ordenat en y per la forma
y manera que segueix:
Primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que
determinen y deliberen si se deu fer en dit confraria botiga de llana,
y que lo venedor de dita llana tingue una clau de dita botiga, y un
cònsol de dita confraria tingue altra clau. E la maior part de dits
confrares ha determinat que sia feta botiga de llana, y que lo venedor
tingue una clau de dita botiga y un cònsol tingue la altra clau, y que
lo dit venedor dins tres messos des del dia que vendrà dita llana en
avant, cobrat o no cobrat, haie de buydar lo diner en mà y poder
del receptor de dita confraria, que per aso se asigne a dit venedor,
ultra son58 salari ordinari que són sinch sous per quiscun quintar de
llana que ven, tres sous més, que són vuyt sous per pessal, ab comminatió que si en dita llana hi haurà llana sutza incidesque lo dit venedor
en privatió de son salari.59
Ítem ellegí y anomenà dit honorable Parlament en cònsols lo
any present y propvinent, los honorables en Jaume Spelt y Barthomeu Miquel; ítem ellegí y anomenà en pròmens de dita confraria, en
Joan Rajadell, Massià Valls, Francesch Figueras, y Pere Argullol; ítem
elegí y anomenà en dotsena, en Francesch Spiell, Antoni Francolí,
Joan Tugues, Francesch Rosich, Joan Senromà, Ramon Tous; ítem en
banderado, Alexandre Puig; ítem en verguers, Jaume Bergadà, Joan
58. un salari, ratllat; ultra son salari, afegit a la interlínia.
59. offici, ratllat.
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Bover, Miquel Font y Jaume Sengola; ítem en receptor, mossèn Onofre
Francolí; ítem en llibreter, mosèn Jaume Amat; ítem en comprador de
la llana, en Salvador Mas; ítem en venedor de la llana, Miquel Sancta
Sussanna, maior de dies; ítem en ohïdors de comptes, Salvador Rigolfes
y Hierònym Santacana; ítem en vehedor de abaxadors, Miquel Amigó;
ítem en vehedor de retorsedor, Lleó Miquel; ítem en clavador de draps,
Matheu Capdevila; per a tenir les claus del stricador, Magí Raphel.
Als quals y a quiscú de aquells dit honorable Parlament donà y
concedí tal y tanta facultat y potestat qual y quanta per a semblants
officis y càrrechs y quiscú de aquells és acostumat donar y concedir.
E lo dits honorables Jaume Spelt y Barthomeu Miquel, cònsols, y los
demunt mentionats, y quiscú de aquells accepten y accepte los demunt
dits officis y càrrechs y quiscú de aquells, y prometen y iuren y promet
y iure quiscú de ells en dits officis y càrrechs y en quiscú de aquells
bé y faelment haverse.
Testes sunt Jacobus Rosich, pedrenyalerius, et Gaspar Bartroli,
lignifaber, Aqualatæ.
Ítem lo dit Onofre Francolí, receptor y clavari dels diners y emoluments de dita confraria lo corrent y pròxim vinent any, accepte lo dit
offici y càrrech y convé, y en bona fe promet, donar bo i lleal compte dels diners que li entraran de dita confraria sempre que demanat
li serà, y que de dits diners pagarà sempre que ab pòlisses o pòlissa li
serà ordenat, sens dilatió o scussa, ab promessa de restituir y esmenar
tots danys, missions y despesses. E per maior tuÿtió y seguretat ne
done en fermansa al sobredit Antoni Francolí, present, lo qual accepte
lo càrrech de dita fermansa, convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria de tot lo per dit son principal promès, e tant
principal com fermansa obliguen a dits honorables cònsols y confraria
tots y sengles béns llurs y de quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations oportunes y en particular la fermansa renuntia a la lley o
dret dient que primer sie convingut lo principal que la fermansa, y a
la altra lley dient que llevat lo principal sie llevat lo accessori, y tots
renuntien a llur propi for, ab submissió del for del magnífic veguer
de Barcelona, y de altra qualsevol cort o jutge, axí eclesiàstich com
secular, ab facultat de variar lo iudici, e axí ho juren.
Testes sunt predicti.
Ítem lo dit mossèn Onofre Francolí, receptor y clavari predit, en
dit nom firme àpocha a dits honorables cònsols, a dit mosèn Jaume
Amat, clavari, y a dit Francesch Figueres, venedor de llana de dita
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confraria, de trescentes quaranta nou lliures y setse sous moneda de
Barcelona, ço és de dits honorables cònsols, vint y sinch lliures setse
sous, de dit mosèn Jaume Amat, clavari, vint y sinch lliures un sou y
nou diners y de dit Francesch Figueres, doscentes noranta vuyt lliures
y divuyt sous barcelonesos, compressos quatorse sous de ardits falsos,
rebudes en diners comptants, en presèntia del notari infrascrit, testimonis, e axí renuntiant a la exceptió de dita quantitat no haver haguda
y rebuda, y en dit nom firme la present àpocha, cancellant lo acte de
la obligació per dit Figueres feta.
Testes sunt predicti.
Ítem lo dit Salvador Mas accepte lo dit offici de comprador de
llana y convé y en bona fe promet a dit honorables cònsols y confraria
que bé y faelment se haurà en dit offici, y que donarà bo y lleal compte
dels diners que li entraran de dita confraria, y que dits diners60 smersarà en llana a obs de dit confraria, la utilitat y augment de aquella en
tot procurant, e per so atténdrer y complir obligue a dits honorables
cònsols y confraria tots y sengles béns seus, mobles e immobles, haguts
y per haver, ab totes slites y oportunes renuntiations, y ab jurament.
Testes sunt predicti primi.

1630, novembre, 13
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es
discuteix sobre la quantitat a pagar pel retaule de Sant Joan.
[1: fol. 23v a 24r]

Die XIIIº dicti mensis novembris
Convocat lo honorable Parlament de la confraria y confrares dels
perayres de la present vila de Igualada, en la sala de la casa,61 en la
qual convocatió y congregatió foren presents los honorables en Jaume
Spelt y lo dit Barthomeu Miquel, cònsols lo any corrent y propvinent
de dita confraria, mosèn Jaume Amat, mosèn Onofre Francolí, Salvador
Mas, Joan Rajadell, Francesch Figueras, Pere Argullol, Joan Baptitsta
Matheu, Miquel Sendra, Diego Nadal, Thomàs Matheu, Ramon Tous,

60. A continuació, en, ratllat.
61. A continuació, del honorable en Barthomeu Miquel, cònsol, de dita confraria,
situada en la plaça vulgarment dita la placeta de la carniçeria de dita vila, ratllat.
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Joan Monllor, Joan Novell, Hierònym Santacana, Gaspar Gibert, Hierònym Formigó, Francesch Formigó, Alexandre Puig, Jaume Rocha,
Joan Alsina, Francesch Spiell, Matheu Capdevila, Joan Tugas, Jaume
Sengola, Jaume Matheu, Joan Rocha, Pere Sendra, Salvador Rigolfes,
Joan Font, Massià Valls, Joan Bover, Francesch March, Joan Ferriol,
Jaccyntho Ferrer, Gabriel Amat, Miquel Sanctasussanna, maior de dies,
y Hierònym Argullol, tots confrares de dita confraria, com a mayor y
més sana part, e més que dues parts, et cetera.
És estat per dits honorables cònsols proposat que determinen y
deliberen si serà expedient bestraure, de diners de dita confraria, cent
lliures barceloneses a Stheve Bartra, ferrer de la vila de Calaf, a effecte
que dit Bartra pugue fer acabar lo retaula de Sant Joan, lo qual havia
promès dita confraria fer y fabricar a Josep Torra, quondam, fuster y
imaginayre de dita vila de Igualada, segons apar ab acte en poder de
Joseph Cortés, notari y escrivà de dita confraria, \rebut/62 en lo qual
dit Bartra y Francesch Torra, blanquer de dita vila, estan obligats, com
a fermanses, que per quant dit Josep Torra és mort y dit retaule no
és acabat, y dit Bartra se offereix a acabar dit retaule bestrahent a un
official pràctich dites cent lliures.
Testes sunt Jacobus Lloret, ligni faber, villæ Aqualatæ et Bertrandus Serra, loci de Capellades.

1631, novembre, 9
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 24r a 25v]

Die VIIII mensis novembris, anno a Nativate domini MDCXXXI
Convocat y congregat lo honorable Parlament de la confraria y
confrares dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada,
en la sala de la casa de dita confraria, dins lo àmbit dels stricadors en
lo terme de dita vila situats, constituïda, ha ont per a tractar semblants
y altres negocis de dita confraria de inveterada consuetut ha acostumat
convocarse, en la qual convocatió entrevingueren y presents foren los
honorables Jaume Spelt y Barthomeu Miquel, cònsols, mosèn Jaume
Amat, Joan Rayadell, mosèn Onofre Francolí, Massià Valls, Miquel
Sanctasussanna, maior de dies, Salvador Rigolfes, Hierònym Santacana,

62. rebut, ratllat.
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Gabriel Amat, Francesch Spiell, Matheu Capdevila, Joan Vilarrúbia, Joan
Font, Francesch Rosich, Hiacyntho Amat, Antoni Codina, Pere Sendra,
Francesch Janer, Salvador Mas, Pere Bover, Joan Senromà, Hierònym
Formigó, Jaume Bergadà, Diego Nadal y Joan Bover, tots confrares
de dita confraria, com a maior y més sana part, y més de dues parts
dels confrares de dita confraria, lo Parlament de dita confraria tenint,
celebrant y representant, tots unànimes y concordes han determinat y
ordenat en y per la forma següent:
E primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que
per quant dita confraria per avuy té de cabal cent noranta set lliures
quatre sous moneda barcelonesa, deliberen y determinen en què degan
esmersarse dites cent noranta set lliures y quatre sous, a effecte que
los emoluments de dita confraria sien augmentats. E lo dit honorable
Parlament y confrares han determinat que dites cent noranta set lliures
y quatre sous sien smersades en llana, la utilitat y augment de dita
confraria sempre attenent.
Ítem lo dit honorable Parlament ellegí y anomenà en cònsols lo
any present y corrent y propvinent, los honorables Salvador Rigolfes y
Hierònym Santacana; ítem ellegí y anomenà en pròmens de dita confraria,
mosèn Jaume Amat, Joan Ferrer, Matheu Capdevila, Thomàs Matheu;
ítem ellegí y anomenà en dotsena, Jaume Spelt, Barthomeu Miquel,
Joan Senromà, Antoni Codina, Joan Font, Miquel Sanctasussanna, maior
de dies; ítem ellegí y anomenà en banderado, Jaume Bergadà; ítem en
verguers, Hiacyntho Ferrer, Hierònym Formigó, Salvador Sendra, Vicens
Torres; ítem ellegí en llibreter, mosèn Onofre Francolí; ítem ellegí en
ohydors de comptes, Francesch Spiell y Francesch Rosich; ítem ellegí
en vehedor de abaxadors, Francesch Miquel; ítem ellegí en clavador
de draps, Massià Valls; ítem ellegí en prior, Barthomeu Miquel; ítem
ellegí en aplegadors del menut, Hacyntho Bioscha y Joseph Aguilera;
per a tenir les claus dels stricadors, Magí Rafel.
Als quals y a quiscú de aquells dit honorable Parlament donà y
concedí tal y tanta facultat y potestat qual y quanta per a semblants
officis y càrrechs y quiscú de aquells és acostumat donar y concedir.
E los dits honorables Salvador Rigolfes y Hierònym Santacana, cònsols,
y los demunt mentionats y quiscú de aquells, accepten y accepte los
demunt dits càrrechs y quiscú de aquells, y prometen y iuren y promet
y iure quiscú de ells en dits officis y càrrechs, y quiscú de aquells bé y
faelment haverse.
Testes sunt Antonius Castellvi, auri et argenti faber et Bernardus
Soler, manyanus, Aqualatæ.
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Ítem lo dit honorable en Salvador Mas, receptor y clavari dels
diners y emoluments de dita confraria lo corrent y propvinent any,
accepte lo dit offici y convé y en bona fe promet que donarà bo y lleal compte dels diners que de dita confraria li entraran, y que de dits
diners pagarà, sempre que ab pòlissa o pòlissas li serà ordenat, sens
dilatió alguna, ab salari de procurador dins de dita vila de Igualada de
sinch sous, y fora de dita vila de deu sous barcelonesos, sobre lo qual
salari quotidià promet restituir, esmenar y pagar a dita confraria tots
danys, missions y depesses. E per maior seguretat ne done en fermanses los honorables mosèn Jaume Amat y Barthomeu Miquel, tots de
dita vila de Igualada y presents, les quals fermanses accepten en si de
bon grat lo càrrech de dita fermansa, convenen y en bona fe prometen
que ensemps ab dit llur principal y sens ell, seran tinguts y obligats
a les coses per ell promesses, e per atténdrer y complir les sobredites
coses, totes y sengles, tant principal com fermanses, obliguen a dits
honorables cònsols y a dita confraria, tots y sengles béns llurs y de
quiscú de ells in solidum, mobles y immobles, haguts y per haver, ab
renuntiatió del beneficis de novas constitutions divididoras y cedidoras
actions, de la epístola de divo Adrià, y consuetut de Barcelona, que
parle de dos o molts que in solidum se obliguen, y les dits fermanses
renuntien a la lley dient que primer sie convingut lo principal que la
fermansa, y a la altra lley dient que llevat lo principal sie convingut lo
accesori. E tots, tant principal com fermanses, renuntien a llur propi
for, e se sotmeten ells i quiscú de ells in solidum, e llurs béns y de
quiscú de ells in solidum, al for y districte de la cort del magnífic
veguer de Barcelona, y de altre qualsevol iutge o cort, axí eclesiàstich
com secular, ab facultat de variar lo iudici, e axí ho iuren tots.
Testes firmarunt dictorum Salvatoris Mas, principalis, et Bartholemei Miquel, fideiussoris, qui firmarunt et iurarunt dicto die sunt dicti
Antonius Castellví, auri et argenti faber et Bernardus Soler, manyanus,
Aqualatæ.
Testes firma dicti honorabile Jacobi Amat, fideiussoris.
Ítem lo dit en Salvador Mas, receptor y clavari, en dit nom firme
àpocha a dits honorables Jaume Spelt y Barthomeu Miquel, cònsols
lo any proppasat, de vint y una lliura dos sous y sis diners, y de dit
mosèn Onofre Francolí, olim receptor y clavari, de cent setanta sinch
lliures dotse sous y un diner moneda barcelonesa, les quals quantitats
dels demunt dits respectives, té hagudes y rebudes en diners comptants,
en presència dels infrascrits testimonis y notari, y axí renuntiant a la
exceptió de dites quantitats no haver hagudes y rebudas, en dit nom
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firme la present àpocha per cancellar y anullar lo acte de la obligatió
per dit mosèn Francolí feta.
Testes sunt predicti.
Die XXV dicti mensis novembris
Hierònym Argullol, perayre de la vila de Igualada, acceptant lo
offici de venedor de llana en lo qual novament és estat ellegit, convé
y en bona fe promet als honorables en Salvador Rigolfes y Hierònym
Santacana, cònsols de la confraria dels perayres de dita vila, que bé y
faelment se haurà en dit offici y que donarà bo y lleal compte dels diners
que de dita confraria li entraran en son poder. E per maior tuÿtió y
seguretat ne done en fermanses als honorables Miquel Sanctasussanna,
maior de dies, y Pere Argullol, germà de dit Hierònym Argullol, tots
perayres de dita vila, les quals fermanses acceptant lo càrrech de dita
fermança convenen y prometen a dits honorables cònsols que, ensemps
ab llur principal y sens ell, seran tinguts y obligats a les coses per dit
llur principal promesses. E tant principal com fermanses obliguen, a
dits honorables cònsols y a dita confraria, tots y sengles béns llurs y
de quiscú de ells in solidum, mobles e immobles, haguts y per haver,
ab renuntiatió del benefici de novas constitutions divididoras y cedidoras actions, y les dites fermanses renuntien a la lley dient que primer
sie convingut lo principal que la fermansa, y a la altra lley dient que
llevat lo principal sie llevat lo accessori, y tots renuntien a tota altra
lley en llur favor introduhida y a llur propi for, ab submissió del for
del magnífich veguer de Barcelona, y de altre qualsevol iutge o cort, axí
eclesiàstich com secular, amb facultat de variar lo iudici, e ab scriptura
de ters en la cort de dit veguer de Barcelona, y en altra qualsevol cort,
per la qual obliguen, tant principal com fermanses, sas personas y béns
e, in solidum, ab constitutió de procurador, et ab jurament.
Testes ad firmas dictorum Hieronymo Argullol, principalis, et Petri
Argullol, fideiussoris, qui firmarunt et iurarunt dicto die sunt honorabile Michael Quadres chirurgus et Josephus Bertran sutor, Aqualatæ.
Testes firma dicti Michaellis Sanctasussanna, fideiussoris, qui firmavit et iuravit die.
Magnifici domini Jacobus Amat, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Matheu,
baiulus dictæ villæ, pro Universitate dictæ villæ dominis comuniter
et pro indiviso villæ, ipsius dictis nominibus predicti convocationi et
officiorum nominationi omnibusque aliis et singulis supradictis, ut
in iuditio et extra roboris obtineant firmitatem auctoritatem eorum,
immo verius dicti domini Regis et Universitatis interposuerunt pariter
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et decretum in manu et posse Christophori Lledo, auctoritatem Regia,
notarii publici dictæ villæ Aqualatæ, et curiæ eorundem scribe, die
nona mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
trigesimo secundo, presentibus pro testibus Jacobo Rigordosa, agricola,
et Damiano Puiggros, etiam agricola, Aqualatæ habitatoribus.

1632, desembre, 1
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 25v a 26v]

Die Iº mensis decembris, anno a Nativitate Domini MDCXXXII
Convocat y congregat lo honrat Parlament de la confraria y confrares dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y presents foren los
honorables Salvador Rigolfes y Hierònym Santacana, cònsols, Francesch
Spiell, Salvador Mas, Gabriel Amat, Joan Senromà, Matheu Capdevila,
Barthomeu Miquel, mosèn Onofre Francolí, Thomàs Matheu, Antoni
Ferrer, Francesch Figueras, Antoni Codina, Jacynto Ferrer, Jaume Spelt,
Miquel Sanctasussanna, menor, Hierònym Argullol, Jaciyntho Amat,
Francesch Rosich, Vicens Torres, Pere Pau Matheu y Joan Bover, tots
confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y més que
dues parts dels confrares de dita confraria, lo Parlament de dita confraria tenint, celebrant y representant, tots unànimes y concordes han
determinat y ordenat en y per la forma y manera que segueix:
E primerament los dits honorables cònsols y Parlament elegiren y
anomenaren en cònsols de dita confraria per lo any corrent y propvinent, los honorables en Thomàs Matheu y Antoni Ferrer; ítem ellegiren
y anomenaren en pròmens, Joan Senromà, Joan Morros, Gabriel Amat,
Francesch Figueras; ítem ellegiren en dotzena, Jaume Spelt, Francesch
Rosich, Joan Ferrer, Jaccynto Ferrer, Hierònym Santacana, Salvador
Rigolfes; ítem ellegiren en llibreter, mosèn Jaume Amat; ítem ellegiren
en oÿdors de comptes, mosèn Onofre Francolí y Matheu Capdevila;
ítem ellegiren en receptor, Miquel Sanctasussanna menor; ítem elegiren en banderado, Vicens Torres; ítem ellegiren en verguers, Hierònym
Argullol, Jaume Bergadà, Diego Nadal, Jaccynto Amat; ítem ellegiren
en comprador de la llana, Jaume Sengola; ítem ellegiren en venedor de
la llana, Jaume Rocha; ítem ellegiren en clavador de draps, Salvador
Mas; ítem ellegiren en vehedor de retorsedors, Francesch Miquel; ítem
ellegiren en vehedor de abaxadors, Miquel Amigó; ítem ellegiren per a
tenir les claus dels stricadors, Magí Miquel.
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Als quals y a quiscú de aquells dits honorables cònsols y Parlament donaren y concediren als demunt mentionats, tal y tanta facultat
y potestat qual y quanta per a semblants càrrechs y officis se deu y
costume donar. E los dits honorables cònsols y los demunt mentionats,
quiscú de aquells prometeren y iuraren bé y fahelment haverse en dits
officis y quiscú de aquells.
Testes sunt Bernardus Soler, manyanus et Josephus Bertran, sutor, Aqualatæ.
Ítem lo dit Miquel Sancta Sussanna, clavari y receptor, acceptant
lo dit offici convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell se haurà en dit offici bé y llealment, y que ell pagarà dels
emoluments de dita confraria sempre que ab pòlissas li serà ordenat,
y que donarà bo y lleal compte del diner de dita confraria que en son
poder entrarà, y asò promet atténdrer y complir sens dilatió alguna,
ab promessa de restituir tots danys, missions y despesses. E per maior
tuÿtió y seguretat ne done en fermansas a Jaume Spelt y Hierònym
Santacana, perayres de dita vila, los quals acceptant dita fermansa
convenen y en bona fe prometen que, ensemps ab llur principal y sens
ell, seran tinguts y obligats a les coses per dit llur principal promesses.
E tant principal com fermanses obliguen a dits honorables cònsols y
confraria, tots y sengles béns llurs y de quiscú de ells in solidum, ab
totes renuntiations axí del principal com de dites fermanses, y altres,
ab scriptura de ters, obligatió de llurs personas y béns e in solidum,
y ab jurament. E firma àpocha de noranta sinch lliures tretse sous y
quatre diners, y una lliura quatorse sous e vuyt diners de ardits falsos.
Testes predicti.
Die VIIII dicti mensis decembris
Jaume Sengola, perayre de la vila de Igualada, accepte lo càrrech
de comprador de llana de la confraria dels perayres de dita vila, y
convé y en bona fe promet que bé y faelment se haurà en dit offici, y
que los diners que de dita confraria li entraran smersarà en comprar
llana per a dita confraria, a tota utilitat y augment de dita confraria,
y asò atténdrer y complir promet sens dilatió alguna, ab promessa de
restituir y esmenar tots danys y despesses. E per maior seguretat ne
done en fermanses a Jaume Sengola, sastre de dita vila, son pare, lo
qual accepte la dita fermansa, y tant principal com fermansa obliguen
a dits honorables cònsols y a dita confraria, tots y sengles béns llurs
e de quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations tant de dit prin-
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cipal com de dita fermança, ab scriptura de ters, ab obligatió de llurs
personas y béns e in solidum. E axí ho iuren.
Testes sunt Montserratus Bertran et Josephus Bertran, eius filius,
sutores Aqualatæ.
Dicto die
Jaume Rocha, maior de dies, perayre de la vila de Igualada,
accepte lo offici y càrrech de venedor de llana de la confraria dels
perayres de dita vila, y convé y promet que donarà bo y lleal compte
dels diners de dita confraria que li entraran, y que bé y faelment
se haurà en dit offici, y assò atténdrer y complir promet sens dilatió
alguna, ab promessa de restituir y esmenar tots danys y despesses.
E per maior seguretat ne done a dita confraria en fermansas a Jaume
Rocha, menor de dies, també perayre de dita vila, son fill, y a Jaccynto
Noto, mestre de cases de la mateixa vila, son gendre, los quals accepten la dita fermansa, y tant principal com fermansas obliguen a dita
confraria tots y sengles béns llurs, y de quiscú de ells in solidum, ab
totes renuntiations, obligations y jurament.
Testes sunt Antonius Castellvi, auro et argenti faber et Montserrat
Bertran, sutor, Aqualatæ.
Magnifici domini Joannes Tries, subvicarii et baiulus regius villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Bas,
baiulus eiusdem villæ pro Universitatem dictæ villæ dominis comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi et
offitiorum nominationi omnibusque aliis et singulis supradictis ut in
iuditio et extra roboris obtineant firmitatem auctoritatem eorum, immo
verius dictorum domini Regis et Universitatis interposuerunt pariter
et decretum in manu et posse Christophori Lledo, auctoritate regia,
notarii publici dictæ villæ et curiæ huius scribe, presentibus pro testibus quo ad firmam dicti domini subvicarii qui firmavit die vigesima
prima mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo secundo, magnifico Francisco Mathei, iuris perito et
Joanne Farrer, paratore lanæ Aqualatæ, et quo ac firmam dicti baiuli
qui firmavit.

1632, desembre, 22
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a tractar de l’afer del retaule de Sant Joan.
[1: fol. 27r]
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Die XXII dicti mensis decembris
Convocat lo honorable Parlament dels confrares de la confraria
dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada, en la qual
convocatió foren presents los honorables Thomàs Matheu y Antoni
Ferrer, cònsols lo any present y provinent de dita confraria, mosèn
Onofre Fancolí, Miquel Sanctasussanna, Barthomeu Miquel, Joan
Morros, Salvador Rigolfes, Matheu Capdevila, Hierònym Santacana,
Joan Grisòsthomo Siurana, Francesch Figueras, Joan Baptista Matheu, Joan Rocha, Salvador Mas, Miquel Sendra, Francesch Mas, Pere
Prats, Ramon Tous, Joan Alzina, Jacynto63 Amat, Magí Rafel, Antoni
Francolí, Hierònym Argullol, Jaume Rocha, Jaume Sengola, Antoni
March, Vicens Torres, Joan Monllor, Joan Font, Francesch Rosich,
Jacynto Ferrer y Jaume Bergadà, tots confrares de dita confraria de
perayres, com a maior y més sana part y més que dues parts dels
confrares de dita confraria, lo Parlament de la predita confraria tenint,
celebrant y representant a la propositió per dits honorables cònsols
feta, se ha determinat lo següent y devall scrit:
E per dits honorables cònsols és estat proposat que, per quant
en Bernat Perelló, fuster y scultor, habitant en dita vila de Igualada,
qui ha fet y fabricat lo retaule de dita confraria sots invocatió de sant
Joan Baptista, demane que dita confraria y confrares sien servits donar
y pagarli, ara de present, sinquanta una lliura moneda barcelonesa, de
aquelles cent lliures que dita confraria li reste a pagar a compliment
de paga de la fàbrica de dit retaule, si bé dites cent lliures pot pagar
dita confraria dins dos anys en virtut de pacte en lo acte de dita fàbrica
contengut, offerintse dit Perelló a absòldrer y remetre a dita confraria
de les restants quaranta nou lliures a compliment de dites cent lliures,
y firmar a dita confraria àpocha llarga. Y que bastant ab tal que dita
confraria se done per satisfeta de rébrer dit retaule sense ferlo iudicar
per experts y evitar gastos, y axí que atessa la utilitat de dita confraria
determinar lo que sobre axò ferse diguen:
E dits confrares, tots unànimes y concordes, han determinat que
atessa la utilitat de dita confraria se donen a dit Perelló dites sinquanta
una lliura, retenent y absolent dit Perelló a dita confraria les restants
quaranta nou lliures, fent dit Perelló àpocha de dites cent lliures com
a compliment de paga de la fàbrica de dit retaule cancellant lo acte
de dita fàbrica, y que dita confraria rebe dit retaule y remete a dit
Perelló la iudicatura de aquell, ab conditió y pacte que dit Perelló
haie de posar las insígnias als apòstols de dit retaule, y posar en dit
63. A continuació, Mas, ratllat.
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retaule totes les peças o cosas que conforme la trassa de dit retaule
falten a posar en ell, y que dit Perelló haie de donar y lliurar a dits
honorables cònsols la trassa de dit retaule y, en cas que Stheve Bartra
de Calaf li demani dita trasa, que dits cònsols y confraria, en dit cas,
lo haien de servar indemne.
Testes sunt Antonius Badia, agricola, loci Populis Claramontis, et
Raymundus Bas, agricola, loci Ville Nova de Camino.

1633, desembre, 18
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. També
es tracta dels problemes sorgits amb el comprador de llana de la
confraria.
[1: fol. 27v a 28v]

Die XVIIIº mensis decembris, anno a Nativitate Domini MDCXXXIII
Convocat y congregat lo honorable Parlament dels confrares de
la confraria dels perayres de la vila de Igualada en la acostumada
forma, en la qual convocatió y congregatió foren presents los honorables Thomàs Matheu y Antoni Ferrer, cònsols de dita confraria, mosèn
Onofre Francolí, Miquel Sendra, mosèn Jaume Amat, Joan Senromà,
Gabiel Amat, Francesch Figueras, Barthomeu Miquel, Antoni Francolí,
Francesch Rosich, Gabriel Balle, Pere Argullol, Jaume Spelt, Jaume
Sengola, Salvador Rigolfes, Joan Bover, Salvador Mas, Massià Valls,
Miquel Sussanna, Antoni March, Joan Crisòstomo Siurana, Hierònym
Argullol, Joan Monllor, Jaume Rocha, Jaume Bergadà, Joan Font, Diego
Nadal, Pere Sendra, Gaspar Matheu, Magí Rafel, Matheu Capdevila,
Antoni Codina y Gaspar Gibert, tots confrares de dita confraria, com
a maior y més sana part y més de dues parts dels confrares de dita
confraria, lo Parlament de dita confraria tenint, celebrant y representant,
han determinat y ordenat en y per la forma y manera que segueix:
Primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que, per
quant en Jaume Sengola, comprador de la llana de dita confraria est
any proppassat, per haver comprat la llana per a dita confraria part
en diners comptants y part a fiar, y per consegüent a preu excessiu
y molt car, e perçò no haver resultat a dita confraria de dita llana
profit o utilitat alguna, si dit Sengola deu ser privat de son salari de
comprador perçò, que a sa culpa dita confraria ha dexat de adquirir
utilitat en dita llana, que determinen lo que més expedient aparega.
E la maior part de dits confrares han determinat que, per quant
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dit Jaume Sengola no ha comprat la llana per a dita confraria en
diners comptants con devie y podie, pus dita confraria tenie diners
comptants, y per eixa causa ha comprat dita llana a preu charíssim y
excessiu, en tant que a dita confraria de dita llana no ne ha resultat
utilitat alguna, que perçò sie dit Sengola privat del acostumat salari
de comprador en pena y càstich del dany que dita confraria, per sa
culpa, ha suportat.
E més avant fonch per dits honorables cònsols proposat que,
per quant en temps passat se ha acostumat fer la nominatió de cònsols y altres officis y càrrechs de dita confraria lo primer diumenge
de setembre quiscun any y ara cada any, en emulatió de dita lloable
consuetut, se dilata la nominatió de cònsols y demés officis com manifestament apar, e per quant quan més se aparte del temps del estiu és
més difícil la cobransa dels emoluments de dita confraria, que delibere
si aparexerà que la nominatió de cònsols y demés officis se fasse dit
primer diumenge de setembre ab comminatió de penas o altrament,
segons millor convindrà. E lo dit honorable Parlament y confrares tots
unànimes determinaren que, de así en avant, se fase dita nominatió
de cònsols y dels demés officis y càrrechs de dita confraria, lo dia
primer diumenge de setembre quiscun any, y passat dit dia sense fer
dita nominatió, ademés que los tals cònsols resistents incidiran en les
penas conforme ordinations de dita confraria per eix effecte imposades, dita nominatió fassen y fer haien los pròmens de dita confraria
lo diumenge després immediatament següent, donant y concedint ara
per les hores a dits pròmens plen poder per a fer dita nominatió de
cònsols y demés officis y càrrechs.
E finalment dits honorables cònsols ellegiren y anomenaren, per
lo any present y propvinent, en cònsols de dita confraria los honorables
Jaume Rocha y Francesch Figueras; ítem ellegiren y anomenaren en
pròmens, Pere Bover, Hierònym Santacana, Hierònym Argullol, Vicens
Torres: ítem ellegiren y anomenaren en dotzena, Thomàs Matheu, Antoni
Ferrer, Matheu Capdevila, Gabriel Balle, Miquel Sendra, Antoni Font;
ítem anomenaren en llibreter, Miquel Santasussanna; ítem ellegiren en
clavari, Francesch Rosich; ítem anomenaren en oÿdors de comptes,
Jaume Spelt y Salvador Rigolfes; ítem anomenaren en comprador de
llana, Salvador Mas; ítem anomenaren en venedor de llana, Jaume
Bergadà; ítem anomenaren en banderado, Joan Bover; ítem ellegiren
en verguers, Francesch Formigó, Joan Tugas, Pau Puiol, Gaspar Gibert;
ítem anomenaren en clavador de draps, Antoni Codina; ítem anomenaren en vehedor de retorsedors, Lleó Miquel; ítem anomenaren en
vehedor de abaxadors, Joan Novell; ítem anomenaren en macips, Joan
Rocha y Jaume Hubac; ítem anomenaren per a tenir les claus dels
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stricadors, Magí Rafel; ítem anomenaren en scriva de dita confraria,
Josep Cortès, notari.
Als quals y a quiscun de aquells dits honorables cònsols y Parlament donaren y concediren tal y tanta facultat y potestat qual y quanta
per a semblants officis y càrrechs és acostumat donar, los quals cònsols
y demés sobre mentionats acceptaren llurs càrrechs, y prometeren y
iuraren bé y faelment haverse en dits officis y quiscú de aquells.
Testes sunt Bernardus Soler, manyanus et Franciscus Bertran,
studente, Aqualatæ.
Ítem lo dit Francesch Rosich, clavari, acceptant lo dit offici y
càrrech, convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que donarà bo y lleal compte dels diners que de dita confraria
li entrarà, y que de dit diner pagarà, sempre que per pòlissas li serà
ordenat. E asò promet atténdrer y cumplir sens dilatió o scussa, ab
promessa de restituir y esmenar tots danys y despesses, e per maior
seguretat ne done en fermansa a mosèn Onofre Francolí, botiguer de
draps de dita vila de Igualada, lo qual accepta. E tant principal com
fermansa obliguen a dits honorables cònsols y confraria, tots y sengles
béns llurs, de quiscú de ells, in solidum, mobles, ab totes renunciations
y jurament.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte dit Francesch Rosich, clavari, en dit nom firme
àpocha a dits honorables cònsols y confraria, de quantitat de quaranta
set lliures un sou y set diners moneda barcelonesa,64 ço és per mans
de Thomàs Matheu, cònsol, setse sous y vuyt diners, de Jaume Rocha,
quaranta sinch lliures quinse sous, de Miquel Santassussanna, nou sous
y onse diners rebudes en diners comptants en presèntia del notari y
testimonis, y axí renunciant et cetera, y més de una lliura quatorse
sous y vuyt diners dolents.65
Testes predicti.
Ítem lo dit Jaume Bergadà accepta lo dit càrrech de venedor de
llana, convé y promet a dits honorables cònsols y confraria, que donarà
bo y lleal compte del diner de dita confraria que li entrarà y que en
64. A continuació, compressa una lliura dos sous y onse diners de ardits dolents,
ratllat.
65. quatorse i vuyt diners, esmenades i afegides a la interlínia.
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dit càrrech se haurà bé y faelment, y asò promet atténdrer sens dilatió alguna ab promessa de restituir y esmenar tots danys y despesses.
E per maior seguretat ne done en fermansa a Hierònym Argullol, perayre de dita vila, a qui ab ell y sens ell, et cetera. E lo qual accepta
dita fermansa, ab obligatió de tots y sengles béns, tant de dit principal
com de dita fermansa, e in solidum, ab totes renuntiations sòlitas y
necessàrias, y ab jurament.
Testes predicti.
Die XVIIII dicti mensis decembris
Salvador Mas, comprador de llana de la confraria dels perayres
de la vila de Igualada, acceptant lo offici de comprador de llana, convé
y promet a dits honorables cònsols y confraria que comprarà la llana de dita confraria mirant y procurant la utilitat y augment de dita
confraria en quant li serà posible, e que finalment que en dit offici se
haurà bé y llealment. E per so ne obligue a dits honorables cònsols y
confraria, tots y sengles béns seus mobles, et cetera, ab totes renunciations y jurament.
Testes sunt Hyacinthus Font et Franciscus March, paratores lanæ,
Aqualatæ.
Magnifici domini Joannes Trias, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Antonius Bas, baiulus dictæ villæ pro Universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro
indivisio villæ ipsius nominibus prefatis, convocationi et offitiorum
nominationi, omnibusque aliis et singulis supradictis ut in iuditio et
extra roboris obtineant firmitatem auctoritatem eorum, immo verius
dicti domini regis et universitatis interposuerunt pariter et decretum
in manu et posse Christophori Lledo, auctoritate regia notarii publici
dictæ villæ et curiæ huius scribæ,66 die vigesima nona mensis januarii,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto,
presentibus pro testibus Paulo Santacana, agricola Aqualatæ habitator
et Hieronymo Torallo, juvene ferri fabro dictæ villæ.

1634, setembre, 3
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es

66. A continuació, presentibus pro testibus, ratllat.
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discuteix sobre les mesures que cal prendre amb els que cometen
frau quan van a aparellar els draps a Capellades.
[1: fol. 29r a 30v]

Die dominica III mensis septembris, anno a Nativitate Domini
MDCXXXIIII
Convocat y congregat lo honorable Parlament dels confrares de la
confraria dels perayres de la vila de Igualada, en la acostumada forma,
en la qual convocatió y congregatió entrevingueren los honorables en
Jaume Rocha y Francesch Figueras, cònsols, mosèn Onofre Francolí,
Miquel Sendra, mosèn Jaume Amat, Joan Senromà, Jaume Spelt, Jaume
Ferrer, Francesch Rosich, Antoni Francolí, Hierònym Argullol, Matheu
Capdevila, Salvador Rigolfes, Pere Bover, Gaspar Gibert, Miquel Amigó,
Thomàs Matheu, Jaume Sengola, Antoni Ferrer, Joan Baptista Matheu,
Joan Bover, Miquel Santasussanna, Antoni Font, Joan Font, Pere Prats;
Barthomeu Miquel y Anthoni March, tots confrares de dita confraria
de perayres, com a maior y més sana part y més que dues parts dels
confrares de dita confraria, dit Parlament tenint, celebrant y representant a las propositions insfrascritas per dits honorables cònsols fetes,
han determinat lo que baix se conté:
E primerament fonch per dits honorables cònsols proposat que
determinen y deliberen lo ques deu fer per reformatió dels fraus que
fan los perayres de la present vila de Igualada qui van a aparellar los
draps de Capellades. E los dits confrares, tots unànimes y concordes
han determinat que sien executades les penas segons ordinations de
dita confraria a semblants defraudadors imposades, y que dites ordinations sien inviolablement observades.
E més avant és stat per dits honorables cònsols proposat que
deliberen si serà convenient que, de así endavant, se dexen de donar
los ventalls gremallers que quiscun any, en lo dia de la festa de Sant
Joan67 Baptista se acostumen de donar als confrares de dita confraria
qui obtenen càrrechs en dita confraria, y a altres personas, attenent
la precissa necessitat que té dita confraria de fer pintar lo nou retaule
sots invocatió de sant Joan Baptista, patró de dita confraria, a effecte
de rellevar lo gasto que fa dita confraria en dits ventalls y ramellets,
pugue ab més comoditat y brevetat fer pintar dit retaule. E fonch per
dits confrares determinat que cesse dita confraria, de así al devant, de
donar dits ventalls y ramellets a effecte que lo cost de dits ventalls y
ramellets, en son temps, se pugue aplicar per al pintor de dit retaule.

67. A continuació, del mes, ratllat.
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Més avant fonch per dits honorables cònsols proposat que deliberen
si es iust que en Francesch Miquel, retorsedor de llana, confrare de
dita confraria, pague dotse sous i mitx per un drap que ha fet atès que
no ha subit examen de perayre. E fonch per dits confrares determinat
que pague dit Francesch Miquel, per dit drap, dits dotse sous y mitx
atès que no ha subit examen de mestre de perayres, y per los demés
draps que farà pague en y per la forma y manera que per ordinations
de dita confraria està disposat.
E fonch també per dits honorables cònsols proposat que determinen
si serà convenient que lo diner efectiu que per avuy té dita confraria, se
smerse en llana per augment dels emoluments de dita confraria. E dits
confrares tots unànimes han determinat que lo diner effectiu de dita
confraria se smerse en comprar llana a tota utilitat de dita confraria,
fent hun o dos smersos en lo present y corrent any, si possible serà.
E també fonch, finalment, per dits honorables cònsols proposat
que68 per quant mosèn Martí Ferrer, prevere, obtenint lo benefici sots
invocatió de sant Joan Baptista en la parroquial església de dita vila
instituït, ha representat que ell se69 compromet en millorar un calze
que de dit benefici té, en quantitat de cent reals de sos diners propis,
si dita confraria volie contribuir per sa part ab altres cent reals per
obs del millorament de dit càlzer, y que determinen lo que acerca de
axò ferse dega. E fonch per dits confrares determinat que, gastat dit
mosèn Martí Ferrer de sos diners per lo millorament de dit càlzer, cent
reals, que dita confraria gaste també per dit millorament de calze altres
cent reals, y que dit calze axí millorat sie depositat en mà y poder o
caxa de la plata de dita confraria, de hont puguen tràurer sempre que
en serà menester.
E finalment dits honorables cònsols y Parlament ellegiren y anomenaren per al any corrent y pròxim vinent en cònsols de dita confraria, los honorables Antoni March y Matheu Capdevila; ítem ellegiren
en proms, Francesch Rosich, Miquel Santasussanna, Jaume Bergadà,
Joan Bover; ítem ellegiren y anomenaren en dotzena, Jaume Rocha,
Francesch Figueras, Vicens Torres, Jaume Llorens, Salvador Rigolfes y
Joan Riba; ítem nomenaren en banderado, Pau Puiol; ítem ellegiren en
receptor, Antoni Ferrer del portal de Òdena; ítem anomenaren en llibreter, mosèn Onofre Francolí; ítem anomenaren en ohidors de comptes,

68. A continuació, delib, ratllat.
69. A continuació, offerir, ratllat, i a continuació, prompte. Suposem, d’acord
amb el text, que l’escrivà volia escriure per son compte o se compromet, així que optem
per transcriure-ho per compromet.
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Thomàs Matheu y Antoni Francolí; ítem anomenaren en comprador
de la llana de dita confraria, Hierònym Argullol; ítem anomenaren en
venedor de la llana de dita confraria, Ramon Ballester; ítem anomenaren
en verguers, Pere Prats, Alexandre Puig, Salvador Sendra y Hiacynto
Bioscha; ítem anomenaren en clavador de draps, Joan Rocha; ítem
anomenaren en andador, Francesch Llorens; ítem anomenaren en scrivà
de dita confraria, Joseph Cortés, notari; ítem anomenaren en vehedor
de abaxadors, Miquel Amigó; ítem anomenaren en vehedor de retorsedors, Francesch Miquel; ítem anomenaren per a tenir les claus dels
stricadors, a mosèn Magí Rafel; ítem anomenaren en macips, Thomàs
Matheu y Antoni Ferrer, menor de dies.
Als quals y a quiscú de aquells donaren y concediren tal y tanta
facultat y potestat qual y quanta per a semblants officis y càrrechs se
ha acostumat donar, e los demunt mentionats acceptaren dits officis y
càrrechs respective, y prometeren y juraren bé y faelment haverse en
dits officis y quiscú de aquells.
Testes sunt Jacobus Xala, agricola loci Villenove de Spoya, et
Benedictus Carner, agricola dicte ville Aqualata.
Dicto die
Lo honorable Antoni Ferrer, perayre de la vila de Igualada, receptor
dels emoluments de la confraria dels perayres de dita vila, acceptant lo
càrrech de receptor, convé y en bona fe promet als honorables cònsols
y confraria de perayres, que ell donarà bo y lleal compte del diner que
de dita confraria li entrarà, y que de aquell pagarà sempre que per
pòlissas ordenat lo serà, y finalment en dit càrrech bé y faelment se
haurà, y assò attendrà y complirà sens dilatió alguna, ab promessa de
pagar, restituir y esmenar tots danys y despesses. E per mayor seguretat done en fermanses a Francesch Figueres, perayre de la mateixa
vila, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa, y tant principal com
fermansa obliguen a dits honorables cònsols y confraria, tots y sengles
béns llurs y de quiscú de ells in solidum, mobles e immobles, ab totes
renuntiations, obligations y jurament.
Testes sunt Jacobus Xala, agricola, loci Villenove de Spoya, et
Benedictus Carner, agricola, Aqualata.
Ítem lo dit Antoni Ferrer, receptor, firme àpocha a dits honorables70
Jaume Rocha y Francesch Figueras, olim cònsols de dita confraria,
70. A continuació, cònsols y confraria, ratllat.
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quatre lliures y tretse sous; de Francesch Rosich, olim receptor, tres
lliures sis sous y tres diners, a compliment de quaranta vuyt lliures
setse sous y tres diners que li entraren en lo introhit de dit offici, y
de Jaume Bergadà, venedor de la llana de dita confraria, sinquanta
set lliures y dotse sous, tot moneda barcelonesa, les quals quantitats
juntes prenen la summa de xexanta sinch lliures setse sous y vuyt diners, hagudes y rebudes en diners comptants, en presèntia de notari
y testimonis. Y axí renuntiant a la exceptió, et cetera.
Testes predicti
Hierònym Argullol, perayre de dita vila, comprador de la llana de
dita confraria, novament ellegit, acceptant lo dit càrrech de comprador,
convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que
ell comprarà la llana a tota utilitat de dita confraria, y finalment en
dit offici se haurà bé y faelment, sens dilatió o exceptió alguna, ab
promessa de pagar, restituir y esmenar tots danys y despesses. E per
maior seguretat done en fermanses a Jaume Bergadà, perayre de la
mateixa vila, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa, y tant principal com fermansa obliguen a dits honorables cònsols y confraria, tots
y sengles béns llurs y de quiscú de ells in solidum, mobles, et cetera,
ab totes renuntiations, obligations y jurament.
Testes predicti primi.
Die IIII septembris, anni predicti
Ramon Ballester, perayre de la vila de Igualada, venedor de la
llana de la confraria de los perayres de dita vila, novament ellegit, acceptant lo càrrech de venedor, convé y promet als honorables cònsols
y a dita confraria, que ell donarà bo y lleal compte de tot lo diner que
de dita confraria li entrarà, y altrament en dit càrrech bé y faelment
se haurà, y asò atendrà y complirà sens dilatió alguna, ab promesa de
pagar y esmenar tots danys y despesses. E per mayor tuÿtió done en
fermansa a Miquel Santasussanna, perayre de dita vila, lo qual accepte
lo càrrech de dita fermansa, y tant principal com fermansa obliguen
a dits honorables cònsols y confraria, tots y sengles béns llurs y de
quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations, obligations y jurament.
Testes ad firmam dicti Raymundi Ballester, qui firmavit et juravit
dicto die, sunt Franciscus Aldabó, scriptor, et Alexander Puig, parator
lanæ, Aqualatæ.
Testes firma dicti Michaellis Santasussanna, fideiussoris, qui firmavit et juravit dicto die, sunt dominus Franciscus de Copons, miles,
et Franciscus Boneu, negociator, Aqualatæ.
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Magnifici domini Joannes Trias, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ, Vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Antonius
Bas, baiulus eiusdem villæ pro Universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ, ipsius dictis nominibus prelebatis convocationi
et offitiorum nominationi omnibusque, alliis et singulis supradictis, ut
in juditio et extra roboris obtineant firmitatem auctoritatem eorum,
immo verius dictis domini regis et universitatis, interposuerunt pariter
et decretum in manu et posse Christophori Lledo, auctoritate regia,
notarii publici dictæ villæ et curiæ eorum scribe. Die septima, mensis
septembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo
quarto, presentibus pro testibus magnificus Ludovico Massart, (....) et
Francisco Matheu, iuris perito, Aqualatæ.

1635, setembre, 2
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es
parla dels requisits necessaris per a ésser nomenat prior i també
del salari dels teixidors.
[1: fol. 31r a 32v]

Die II mensis septembris, anno a Nativitate Domini MDCXXXV
Convocat y congregat lo honorable Parlament dels confrares de la
confraria dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada,
en la sala dela casa de dita confraria dins lo àmbit dels stricadors, en
lo terme de dita vila situats, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y presents foren los honorables mosèn Antoni March y
Matheu Capdevila, cònsols, mosèn Salvador Rigolfes, mosèn Jaume
Amat, mosèn Jaume Spelt, mosèn Joan Senromà, mosèn Onophre
Francolí, Francesch Spiell, Francesch Rosich, Joan Ferrer, Miquel
Santasussanna, Thomàs Matheu, Jaume Bergadà, Gaspar Matheu,
Hierònym Argullol, Salvador Mas, Francesch Figueras, Joan Baptista
Matheu, Antoni Francolí, Miquel Sendra, Jaume Rocha, Gabriel Balle,
Pere Bover, Antoni Ferrer, Gabriel Amat, Miquel Amigó, Pere Sendra,
Hierònym Formigó, Ramon Ballester, Pere Pau Matheu, Joan Rocha,
Joan Vilarrúbia, Pere Matheu, Salvador Sendra, Antoni Font, Viçens
Torres, Hiacyntho Biosca y Joseph Bas, tots confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y més de dues parts dels confrares
de dita confraria, Parlament tenint, celebrant y representant, acerca de
les propositions per dits honorables cònsols fetes, han determinat lo
que baix se conté:
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Primerament fonch per dits honorables cònsols proposat si lo diner
effectiu que de present té dita confraria, si se esmersarà en compra de
llana per a bé y augment de dita confraria, que sien servits deliberar
lo que més expedient aparegue. E fonch per dit honorable Parlament,
unànimes y concordes, determinat que lo diner effectiu que per avuy
té dita confraria sie smersat en compra, o compres de llana, attès
que per experièntia se veu la utilitat y augment de què dita confraria
acostume rébrer y fer ab ditas compra o compres de llana.
Ítem fonch per dits honorables cònsols proposat que determinen y
ordenen, si serà expedient, que de assí en avant nos fase nominatió de
persona alguna en prior de dita confraria que no sàpie llegir y scriurer, per a evitar inconvenients. E fonch per dit honorable Parlament
determinat que, per a obviar a excessos y descuyts, de assí al devant
no es fase ni ferse degue electió de persona alguna en prior de dita
confraria que no sàpie de llegir y scriurer.
Ítem més avant fonch per dits honorables cònsols proposat que
determinen y ordenen, si serà convenient, que los confrares de dita
confraria, de así en avant, no paguen als texidors de llana de dita vila
sinó a rahó de divuyt diners per ram, amb impositió de alguna pena
per a quiscú de dits confrares en cas de contrafactió, deixant llibertat
a dits confrares que puguen fer texir a dits texidors amb lo pinte clus,
o ab lo pinte que abans texien.
E finalment dits honorables cònsols y Parlament ellegiren y anomenaren en cònsols de dita confraria per al any present y propvinent,
los honorables mosèn Jaume Spelt y Miquel Santasussanna, menor
de dies; ítem ellegiren y anomenaren en proms, Salvador Mas, Jaume Rocha, Francesch Figueras, Ramon Ballester; ítem anomenaren en
dotzena, Antoni March, Matheu Capdevila, Thomàs Matheu, Antoni
Francolí, Fancesch Spiell, Francesch Rosich, Gabriel Balle y Francesch
March; ítem anomenaren en banderado, Joan Alzina; ítem anomenaren en verguers, Francesch Llorens, Ramon Bartrolí, Jaume Anglès y
Joan Roca, fedrins; ítem anomenaren en ohidors de comptes, mosèn
Salvador Rigolfes y Joan Grisòstomo Ciurana; ítem anomenaren en
llibreter, a mosèn Jaume Amat; ítem anomenaren en receptor, a mosèn
Onophre Francolí; ítem anomenaren en comprador71 de llana a Jaume
Bergadà; ítem anomenaren en venedor de llana, Jaume Llorens; ítem
anomenaren en vehedor de retorsedors, Hierònym Argullol; ítem anomenaren en vehedor de abaxadors, Miquel Amigó; ítem anomenaren
en clavador de draps, Antoni Font; ítem anomenaren per a tenir les
71. comprador, està escrit entre línies, damunt de venedor, ratllat.
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claus dels stricadors, Magí Rafel; ítem anomenaren en scrivà de dita
confraria, Joseph Cortès, notari.
Als quals y a quiscú de aquells donaren y concediren tal y tanta
facultat y potestat qual y quanta a semblants officis y càrrechs se ha
acostumat donar. E los demunt mentionats accepten los dits officis y
càrrechs respective, y prometen y juren bé y faelment haverse en dits
officis y càrrechs respectivement.
Testimonis foren Antich Gallart, blanquer, y Vidal Miquel, corder
de Igualada.
Dicto die
Mosèn Onophre Francolí, botiguer de draps y telas de la vila de
Igualada, receptor dels emoluments de la confraria dels perayres de
dita vila, accepta lo càrrech de receptor, y convé y en bona fe promet
\a dits cònsols/72 que ell donarà bo y lleal compte del diner de dita confraria que li entrarà, y que pagarà de dit diner sempre que ab pòlisses
li serà ordenat, y finalment, que en dit càrrech se haurà bé y faelment,
e axí promet atténdrer y complirho sens dilatió alguna, ab promessa
de pagar, restituir y73 esmenar tots danys, y omissions, y despesses.
E per maior seguretat ne done a dits honorables cònsols y confraria a
Antoni Francolí, perayre de dita vila, present, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa, y tant principal com fermansa obliguen a dits
honorables cònsols y confraria, tots y sengles béns llurs y que quiscú
de ells in solidum, mobles e immobles, haguts y per haver, ab totes
renuntiations tant per part principal com per part de dita fermansa, y
ab totes les demés renuntiations, scriptura de ters, obligació de personas y béns, in solidum, ab constitutió de procuradors y ab jurament.
Testes predicti.
Ítem lo dit mosèn Onophre Francolí, receptor, firme àpocha a dits
honorables cònsols y a Antoni Ferrer, receptor olim de dita confraria,
presents, ço és a dit mosèn Antoni March de quantitat de quinse lliures
denou sous y onse diners moneda barcelonesa, y a dit Matheu Capdevila, de quantitat devuyt lliures deu sous y sis diners, y a dit Antoni
Ferrer, receptor predit, de quantitat de vuytanta lliures deset sous y tres
diners barcelonesos, axí que totes les dites quantitats juntas prenen la
summa de cent y sinch lliures set sous y vuyt diners, lo modo de la

72. Afegit a la interlínia.
73. A continuació, tornar, ratllat.
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paga de dites cent sinch lliures set sous y vuy diners és que aquelles ha
rebut dit mosèn Francolí en diners comptants, en presèntia de notari
y testimonis, y és de notar que, a demés de la demunt dita quantitat,
resten en poder de dit Antoni Ferrer una lliura quatorse sous y quatre
diners de ardit y diners dolents. Y axí renunciant a la exceptió, et cetera.
Testes los demunt dits.
Ítem lo dit Jaume Bergadà, comprador de la llana de dita confraria,
acceptant lo càrrech de comprador de dita llana, convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria que ell comprarà la dita
llana a tota utilitat y augment de dita confraria, y que bé y faelment
se haurà en dit càrrech, y assò atténdrer y complir promet sens dilatió
alguna, ab promessa de pagar, restituir y esmenar a dits honorables
cònsols y confraria, tots danys, missions y despesses. E per maior tuÿtió
ne done en fermanses a Hierònym Argullol y Ramon Ballester, perayres
de dita vila, presents, los quals accepten dita fermansa, y tant principal
com fermanças obliguen a dits honorables cònsols y confraria tots y
sengles béns llurs, y que quiscú de ells in solidum, mobles e immobles,
haguts y per haver, ab totes renuntiations tant quant a son principal
com quant dites fermanças, y ab les demés sòlitas renuntiations, e ab
scriptura de ters, ab obligatió de las personas y béns de dits principal
y fermanças e in solidum, ab constitutió de procuradors y ab jurament.
Testes los sobredits.
Ítem lo dit Jaume Llorens, venedor de llana de dita confraria,
accepte lo càrrech de venedor de llana de dita vila y convé, y en bona
fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell donarà bo i
lleal compte del diner que de la venda de dita llana li entrarà, y que en
dit càrrech se haurà bé y faelment, y asò promet atténdrer y complir
sens dilatió alguna, ab promessa de pagar, restituir y esmenar tots
danys y despesses. E per maior tuÿtió en done en fermansa a Jaume
Bergadà, perayre de dita vila, present, lo qual accepte dit fermansa,
y tant principal com fermansa obliguen a dits honorables cònsols y
confraria tots y sengles béns llurs, y de quiscú de ells in solidum,
ab totes renuntiations, scriptura de ters, obligatió de las personas y
béns de dits principal y fermansa, ab constitutió de procuradors y
ab jurament.
Testa la firma de dita fermansa, qui firma y jura dit dia són los
demunt mentionats.
Testa la firma de dit Jaume Llorens, principal, qui firma y jura.
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Nos Salvator Rigolfes, subvicarius et bajulus villæ Aqualatæ pro
Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscis Matheu, bayulus dictæ
villæ pro illius Universitate, domini comuniter et pro indiviso ipsius
villæ, dictis nominibus predictis convocationi et congregationi oficiorum
nominatione ceterisque omnibus predictis aucutoritatem nostram, imo
verius dicti domini regis et universitatis pariter et decretum interpossuit
ut in juditio et extra firmitatis robur obtineant, quod decretum prestamus in manu et posse Agustini Baró, notari et curiæ nostre scribe,
reverendo rectore, die XII septembris MDXXXV, presentibus testibus
Nicolao Peris, nuntio villæ de Copons et Joanne Valet, nuncio, villæ
Aqualatæ, ad firman dicti subvicarii et bajuli.
Testes vero firmæ dicti magnifici Francisci Matheu, qui firmavit.
Die decima quinta predictis mensis et anni sunt Petris Sola, agricola
mansi de la Rocha, termini Guardiæ Montserratis et Petrus Serra, retortor lanæ, villæ Aqualatæ.

1636, setembre, 7
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 32v a 34r]

Die dominica VII mensis septembris, anno MDXXXVI
Convocat y congregat lo honorable Parlament dels confrares de
la confraria dels perayres de la vila de Igualada en la sala de la casa
de dita confraria dins lo àmbit dels stricadors en lo terme de dita vila
situats constituhïda, en la qual convocatió y congregatió foren presents
los honorables Jaume Spelt y Miquel Santasussannna, cònsols, Salvador
Rigolfes, Jaume Amat, Onofre Francolí, Joan Senromà, Antoni March,
Francesch Spiell, Hierònym Argullol, Ramon Ballester, Antoni Francolí,
Antoni Codina, Antoni Font, Jaume Llorens, Jaume Bergadà, Gaspar
Gibert, Vicens Torres, Francesch Figueras, Francesch March, Joseph
Bas, Francesch Santasussanna, Matheu Capdevila, Miquel Santasussannna maior, y Joan Baptista Matheu, confrares de dita confraria,
com a maior y més sana part y més que dues parts dels confrares de
dita confraria, acerca de la infrascrita propositió per dits honorables
cònsols feta, han determinat lo que baix se conté.
E primerament y ans de totes coses és estat per dits honorables
cònsols que, per quant la dita confraria de present té de cabal cent vint
y quatre lliures y vuit sous moneda barcelonesa, compressos quatre
quintars una roba y vint y sinch lliures de llana que val trenta sinch
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lliures un sou y nou diners, deliberen y determinen si dit diner se deu
esmersar en compra o compras de llana a obs de dita confraria y en
augment de aquella o altrament, y que dega fer de dit diner, attenent
sempre a la utilitat y convenièntia de dita confraria, y és de advertir
que ultra la dita quantitat y ha una lliura catorse sous y quatre diners
dolents. E fonch per dit honorable Parlament unànime y concorde
determinat que la sobredita quantitat de diners que per avuy té de
cabal dita confraria, sie smersada en compra o compras de llana a obs
de dita confraria, atès que la experièntia ensenye la utilitat que ditas
compra o compras de llana resulte a dita confraria.
E dits honorables cònsols y Parlament, immmediatament ellegiren y anomenaren, per a lany present y propvinent, en cònsols de dita
confraria los honorables mosèn Onofre Francolí y Jaume Bergadà; ítem
ellegiren y anomenaren en proms, Matheu Capdevila, Jaume Llorens,
Francesch March y Joan Riba; ítem ellegiren y anomenaren en dotzena,
Salvador Rigolfes, Jaume Spelt, Miquel Santasussannna, Antoni March,
Hierònym Santacana, Francesch Rossich, Ramon Ballester y Hierònym
Argullol; ítem ellegiren en banderado, Gaspar Tugas; ítem anomenaren
en verguers, Joan Baptista Matheu, Antoni Codina, Hierònym Formigó
y Pere Prats; ítem anomenaren en clavari y receptor, Antoni Francolí;
ítem anomenaren en llibreter, Joan Senromà; ítem anomenaren en comprador de llana, Salvador Mas; ítem anomenaren en venedor de llana,
Jaume Rocha, maior de dies; ítem anomenaren en oÿdors de comptes,
Francesch Spiell y Francesch Figueras; ítem anomenaren en vehedor de
retorsedors Thomàs Matheu; ítem anomenaren en clavador de draps y
per a tenir les claus dels stricadors Antoni Codina; ítem anomenaren
en macips Josep Spiell y Francesch Serrals; ítem finalment ellegiren y
anomenaren en scrivà de dita confraria Joseph Cortès, notari.
Als quals y a quiscú de aquells donaren y concediren tal y tanta
facultat y potestat qual y quanta per a semblants officis y càrrechs se
ha acostumat donar y concedir. E los dits damunt mentionats y quiscun
de ells acceptaren bé los dits officis y càrrechs respective, y prometen y
juren quiscú bé y faelment haverse en dits officis y càrrechs respectius.
Ítem lo dit Antoni Francolí, perayre de la dita vila de Igualada,
receptor y clavari dels emoluments de dita confraria, aceptant lo dit
càrrech, convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria,
que de les quantitats de diners que dels emoluments de dita confraria
li entraran, pagarà sempre que per pòlissas li serà ordenat y, finalment,
en dit offici y càrrech se haurà bé y faelment, e axí promet atténdrer
y complir ho sens dilatió o exceptió alguna, ab promesa de restituir y
esmenar tots danys, remissions y despeses, y per maior tuytió ne done
en fermansa a Miquel Santasussanna menor de dies, perayre de dita
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vila, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa, y tant principal com
fermansa obliguen a dits honorables cònsols y confraria tots y sengles
béns llurs y de quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations axí
quant a dit principal com quant a dita fermansa, ab scriptura de ters,
obligatió de sa persona y béns e in solidum, ab constitutió de procuradors y ab jurament.
Testimonis són Joan Serra, pagès de la fortalesa de Òdena, y
Guillem Rubí, pagès del lloc de Vilanova del Camí.
Ítem ab altre acte lo dit Antoni Francolí, clavari y receptor predit,
firma àpocha a dits honorables cònsols, a dit mosèn Onofre Francolí,
receptor olim de dita confraria, y a Jaume Llorens, venedor olim de
la llana, presents, de les demunt dites cent vint y quatre lliures y vuyt
sous, compressos dins quatre quintars una roba y vint y sinch lliures
de llana, que valen trenta sinch lliures un sou y nou diners, ço és de
dit Jaume Spelt de dues lliures, tretse sous y quatre, a dit Miquel
Santasussanna deset sous y tres, a dit mosèn Onofre Francolí devuyt
sous y vuyt, y a dit Jaume Llorens de vuytanta sinch lliures y sinch
sous, lo modo de la paga de dites quantitat de diners és estada en presèntia dels infrascrits notari y testimonis, y la dita quantitat de llana
de comptants a ses voluntats, y axí renuntiant a la exceptió et cetera.
Testimonis són los propdits.
Die VIII dicti mensis septembris
Ítem lo dit Salvador Mas, comprador de la llana de dita confraria,
acceptant lo offici y càrrech de comprador de llana, convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell comprarà dita llana
a tota utilitat, profit y augment de dita confraria, e que bé y faelment
se haurà en dit offici y càrrech, açò atténdrer y complir promet sens
dilatió alguna, ab promessa de pagar, restituir y esmenar tots danys,
missions y despesses. E per maior tuÿtió ne done en fermansa a Joan
Mas, també perayre de dita vila, son fill, lo qual accepte lo càrrech de
dita fermansa, y convé y en bona fe promet que ensemps ab dit son
principal y sens ell, serà tingut y obligat a dits honorables cònsols y
confraria, de tot lo per dit son principal promès. E tant principal com
fermansa obligue a dits honorables cònsols y confraria, tots y sengles
béns llurs y de quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations solitas
tant quant a dit principal y fermansa e \in solidum/,74 e ab constitutió
de procurador y ab jurament.
74. Afegit a la interlínia.
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Testimonis a la firma de dit Salvador Mas principal, qui firma
y jura dit dia fou Jaume Roca, pagès, y Joan Torra, sastre de la vila
de Jorba.
Testimonis a la firma de dit Joan Mas, fermansa, qui firma y jura.
Dicto die
Jaume Rocha, perayre de la vila de Igualada, venedor de llana de
dita confraria, accepte lo càrrech de venedor de dita llana y convé, y
en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell donarà
bo y lleal compte del diner que de la venda de dita llana li entrarà y
que en dit càrrech bé y faelment se haurà, y asò atténdrer y complir
promet sens dilatió alguna, ab promessa de pagar, restituir y esmenar
tots danys y despesses. E per maior seguretat ne done en fermansa a
Jaume Rocha, també perayre, son fill, lo qual accepte la dita fermansa,
y convé y en bona fe promet, que ensemps ab dit son principal y sens
ell serà tingut y obligat a tot lo per dit son principal promès, y tant
principal com fermansa obliguen a dits honorables cònsols y confrares
tots y sengles béns llurs, y de quiscú de ells in solidum, ab totes sòlitas
renuntiations tant quant a dit principal com quan a dita fermansa e
in solidum, y ab jurament.
Testimonis a la firma de dit Jaume Roca, principal, qui firma y
jura dit dia són Jaume Roca, pagès, de la vila de Jorba, y Joan Torra,
sastre, de la mateixa vila.
Testimonis a la firma de dit Jaume Roca, fermansa, qui firma y jura.

1637, març, 15
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. En aquesta reunió s’acorda la manera com s’ha de repartir entre els confrares la llana sobrera. També s’acorda fer una bandera nova.
[1: fol. 34r]

Die XV mensis marcii, anno MVCXXXVII
Convocat y congregat lo honorable Parlament dels confrares y
mestres de la confraria dels perayres de la vila de Igualada, en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria en
lo terme de dita vila scituada, en la qual convocatió entrevingueren
y foren presents los honorables mosèn Onofre Francolí y Jaume Bergadà, cònsols de dita confraria, Francesch Spiell, Matheu Capdevila,
Francesch March, Antoni March, Jaume Spelt, Ramon Amat, Pere Bo-
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ver, Thomàs Rejadell, Joan Bas, Miquel Santasussanna, Joan Rocha,
Joan Font, Joan Monllor, Gabriel Amat, Antoni Francolí, Barthomeu
Miquel, Salvador Mas, Joan Santromà, Hierònim Argullol, Francesch
Bioscha, Pere Sendra, Diego Nadal, Batista Matheu, Gaspar Tugues y
Ramon Bartrolí, tots confrares de dita confraria, com a maior i més
sana part y més de les dues parts dels mestres y confrares de dita
confraria, acerca les coses baix scrites han determinat en lo modo y
forma que se segueix:
E primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols
dient que molta part de la llana de la confraria vuy se troba en poder
del venador, entenent ésser la causa no trobarse compradors, y axí per
evitar que dita llana del tot nos perda se servescan determinar lo que
més convinga en utilitat y profit de la confraria. Ha determinat la maior
part dels convocats que dita llana, lo més prest possible, sia repartida
entre los mestres de dita confraria, donant un temps competent per a
pagar aquella, y per fer dit repartiment han elegit a dits Antoni March,
Jaume Spelt, Gabriel Amat y Pere Bover, als quals junctament ab dits
honorables cònsols, dit honorable Parlament dóna plen poder de fer
dit repartiment, fent de dita llana bona part a Jaume Rocha, venedor,
qui té culpa de què dita llana no sie venuda.
Ítem sobre altra propositió feta per dits honorables cònsols dient
que la bandera de dita confraria és molt aldana, en tant que cada any
se ha de fer remendar gastant molts bons diners y apar és honra de
la confraria se fassa bandera nova. Han determinat ques fasse dita
bandera nova puix la confraria té diner per a comprarla suficientment,
y que la vella se done als priors de dita confraria per ornaments de
la capella de Sant Joan, ab tal que dits priors, en ajuda del gasto de
fer fer dita bandera, donen tot lo diner que tenen sobrat, y també han
determinat que tots los confrares y mestres de dita confraria que deuen
en aquella de capítols que paguen encontinent sens dilatió alguna, y
també han determinat que altra vegada se donen ventalls per la festa
de Sant Joan, conforme antes se acostumave, ab tal que al qui tindrà
dos oficis o més no sels done més de un ventall.
Testimonis són Gaspar Matheu, perayre, y Joan Dulach, padrenyaler, de la vila de Igualada.

1637, setembre, 6
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 34v a 35v]

Llibre

de la confraria y offici de perayres

125

Die dominica sexta mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo trigesimo septimo
Convocat y congregat lo Parlament dels confrares de la confraria
dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada, en la
sala de la casa dels stricadors de dita confraria, situada en lo terme de
dita vila, aont per a tractar los negosis y coses de aquella se acostume
convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables mosèn Onofre Francolí y Jaume
Bergadà, cònsols de dita confraria, lo senyor Francesch Spiell, Matheu
Capdevila, Jaume Llorens, Vicens Torras, Miquel Santasussanna, Francesch Figueras, Joan Santromà, Tomás Reyadell, Antoni Font, Gaspar
Matheu, Thomàs Matheu, Hierònim Santacana, Antoni Codina, Miquel
Sendra, Pere Matheu, Antoni Francolí, Salvador Mas, Gabriel Amat, Magí
Rafel, Francesch Jener, Jaume Rocha, Jaume Spelt, Hierònim Argullol,
Hiacinto Bioscha, Batista Matheu, Ramon Ballester, Hierònim Formigó
y Pere Sendra, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior
y més sana part y més de les dues parts del número de confrares de
dita confraria, aserca les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels
magnífics balles de dita vila, han determinat en la forma y modo següent:
E primerament és stat proposat per dits honorables cònsols que
de les setanta dues lliures quatre sous y un diner moneda barcelonesa que vuy se troben en la confraria de cabal sien servits deliberar y
determinar si se smersaran en comprar llana o en altres mercaderies
en profit y augment de dita confraria. E fonch per dits honorables confrares, unànimes y concordes determinat que la sobredita quantitat de
diner sie smersada en compra o compres de llana, puix la experiència
ha mostrat ésser molt profit de la confraria.
Ítem dit Parlament per lo any pròxim vinent elegí y anomenà en
cònsols a Joan Santromà y Jaume Llorens; ítem elegiren y anomenaren en proms, Gabriel Amat, Vicens Torras, Hierònim Argullol y Pau
Puyol; ítem elegí y anomenà de la dotsena, Francesch Spiell, mosèn
Onofre Francolí, Jaume Bergadà, Francesch Figuera, Batista Matheu,
Pere Matheu, Joan Font y Miquel Sendra; ítem en banderado, Pere
Bover; ítem en verguers, Jaume Ubach, Joan Rocha, Jaume Morros y
Joseph Bas; ítem en clavari y receptor, Jaume Spelt; ítem en llibrater,
Antoni Francolí; ítem en comprador de la llana, Ramon Ballester; ítem
en venedor, Hierònim Santacana; ítem en oÿdors de comptes, Miquel
Santasussanna y Crisòstomo Siurana; ítem veador de abaxadors, Joan
Novell; ítem en veador de retorsedors, Lleó Miquel; ítem en clavador
de draps, Matheu Capdevila; ítem per tenir les claus dels stricadors,
Magí Rafel; ítem en macips, Gaspar Matheu y Miquel Rocha; ítem
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en andador, Thomàs Reyadell; finalment per scrivà de dita confraria,
Agustí Baró, notari.
Als quals y a quiscú de aquells, respectivament en son ofici, dit
honorable Parlament donà y concedí tota la facultat y potestat que a
semblants càrrechs y oficis se acostuma donar y concedir, e tots los
demunt dits y quiscú de ells, respectivament en son ofici, han acceptat
llurs oficis y càrrechs, prometent y jurant servir bé y llealment mirant
lo profit de dita confraria, y lo dany de aquella evitant.
Ítem lo dit Jaume Spelt, receptor y clavari del emoluments de
dita confraria, acceptant lo dit càrrech convé y en bona fe promet a
dits honorables cònsols y confraria que, de les quantitats de diners
que dels emoluments de dita confraria li entraran, pagarà sempre que
per pòlisses li serà ordenat, e finalment en dit ofici y càrrech se haurà
bé y llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens dilatió o exceptió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. Y per maior
tuÿtió y seguretat ne dóna en fermansa a en Miquel Santasussanna,
perayre de dita vila, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa, e per
ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus
y de cada hu de ells assoles, ab totes renuntiations axí per part del
principal com fermansa, y ab scriptura de ters, obligatió de personas
y béns, ab constitutió de procuradors per a firmar dita scriptura de
ters, y ab jurament llargament.
Testimonis són Jaume Mata, texidor de llana, y Barthomeu Torra,
boter, de la vila de Igualada.
Ítem lo dit Jaume Spelt, receptor y clavari firma àpocha a dits
honorables cònsols y a dit Antoni Francolí, olim receptor de dita confraria, de dites setanta dues lliures quatre sous y un diner moneda
barcelonesa, que és lo cabal de dita confraria, les quals ha rebudes
per mans de dits honorables cònsols en comptants, en presèntia del
notari y testimonis. Et ideo fiat apocha.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Ramon Ballester, comprador de la llana
de dita confraria, acceptant lo dit offici y càrreh de comprador, convé
y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell
comprarà dita llana a tota utilitat, profit y augment de dita confraria,
e que bé y faelment se haurà en dit ofici y càrrech, y assò atténdrer y
complir promet sens dilatió alguna, ab promesa de restituir y smenar
tots danys, missions y despeses. E per maior tuÿtió ne done en fermansa
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a Jaume Bergadà, perayre de dita vila, assí present, lo qual accepte lo
càrrech de dita fermansa y convé y en bona fe promet que, ensemps
ab dit son principal y sens ell serà tingut y obligat a dits honorables
cònsols y confraria, a tot lo per dit son principal promès. E per ço
tant principal com fermansa obliguen tots y sengles béns llurs y de
quiscú de ells in solidum, ab totas renuntiations sòlitas tant per part del
principal com fermansa, e ab scriptura de ters, obligatió de personas y
béns, axí del principal com fermansa, e in solidum, e ab constitutió de
procurador per a firmar dita scriptura de ters y jurament llargament.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Hierònim Santacana, venedor de llana
de dita confraria, accepte lo dit ofici y càrrech y convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell donarà bo y
verdader compte del diner que de la venda de dita llana li entrarà,
y que en dit càrrech bé y llealment se haurà, y assò promet atténdrer y
complir sens dilatió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses.
E per maior seguretat ne dóna en fermansa a mosèn Onofre Francolí,
mestre de dita confraria assí present, qui accepte dita fermansa ab lo
càrrech de aquella, prometent ab dit son principal y sens aquell assoles, ésser tingut y obligat a tot lo que dit son principal ha promès.
E per xo tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns
seus y de cada hu de ells assoles, ab totes obligations axí per part del
principal com fermansa, e ab scriptura de ters, obligatió de personas
y béns, ab constitutió de procurador per a firmar dita scriptura de ters y
jurament llargament.
Testes predicti.
Nos Franciscus Matheu, subvicarius et bajulis villæ Aqualatæ pro
Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Antonius Bas, bajulis dictæ villæ
pro illius Universitate, dominis comuniter et pro indiviso ipsius villæ,
dictis nominibus predictis convocationi et congregationis, oficiorum
nominationii ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem nostram, imo verius, dicti domini regis et universitatis pariter et decretum
interponimus ut in juditio et extra robur firmitatis obtineant quod decretum prestamus in manibus et posse Agustini Baro, notarii et curiæ
nostre scribæ, pro reverendo rectore, die XXII mensis octobris, anno
MDCXXXVII, presentibus pro testibus Magino Rafel et Jacobo Matheu,
paratoribus lanæ, dictæ villæ Aqualatæ. Die XXIIII predictis mensis et
anni, presentibus pro testibus reverendo Hiasinto Serra, presbitero et
rectore parrochialis ecclesiæ dictæ villæ Aqualatæ et Hieronimo Vidal,
tenderio dictæ villæ.
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1638, març, 5
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. En
la reunió es tracten dels problemes sorgits a la botiga de comanda
de Barcelona, per acusació de frau en el nombre de fils dels draps
d’Igualada.
[1: fol. 35v a 36r]

Die quinta mensis marcii, anno MDCXXXVIII
Convocat lo honrat Parlament de la confraria dels perayres en la
forma acostumada, en la casa dels stricadors, en lo qual foren presents
los honorables Joan Santromà y Jaume Llorens, cònsols de dita confraria, Gabriel Amat, Hierònim Argullol, Pau Puyol, Batista Matheu, Pere
Argullol, Miquel Santasussanna, Pere Matheu, Hiasinto Amat, Ramon
Ballester, Antoni Ferrer, Jaume Rocha, Jaume Bergadà, Barthomeu Miquel, Salvador Mas, Francesch Spiell, Jaume Spelt y Antoni Castellví,
tots mestres y confrares de dita confraria, tenint Parlament y la dita
confraria representant, acerca les coses baix scrites han determinat lo
següent:
Primo sobre la prepositió feta per dits honorables cònsols dient que
han rebuda una carta de mosèn Barthomeu Bolet, botiguer de comanda
de la ciutat de Barcelona, ab la qual conste que los cònsols de texidors de
dita ciutat han presa tota la roba de las botigas de comanda de la
matexa ciutat, y en particular en drap de dit Hierònim Argullol, ab lo
qual si ha trobat vint fils manco, y dit Argullol diu y assereix que y
són tots, lo que redunda en danyo dels mestres de la confraria, y per
consegüent de la matexa confraria, y axí que sien servits determinar lo
ques deu fer per conservatió de dita confraria y dels mestres de aquella.
Y llegida dita lletra en lo Parlament, la maior part de dits convocats
han determinat que dit Hierònim Argullol, en companya de un texidor,
a gastos dels mestres de mà y de bossa, a més y menys de prompte
vaya a Barcelona y fassen recomptar dit drap y los demés dels mestres
de dita confraria en los quals se haurà trobat frau, y que fassen totes
les diligènties possibles en favor de dita confraria y dels mestres de
aquella, valentse del medi del senyor Onofre Francolí, conceller en cap
de dita vila y mestre de dita confraria, qui vuy se troba en Barcelona,
entès y declarat que sols se ha de pagar lo gasto de dit texidor anirà
a Barcelona, a tall més o menys com stà dit, junctament ab lo demés
ques gastarà a Barcelona per la defensa, que lo gasto de dit Argullol
no se ha de pagar perquè dit Argullol ha d’anar a sos gastos, y si acàs
se trobaran draps ab frau que dits gastos se haya de cobrar dels teixidors haurant texits dits draps, puix se veu clarament que ells tenen la

Llibre

de la confraria y offici de perayres

129

culpa y segons lo gasto dits senyors cònsols per pagar aquell resoldrà
lo que més convindrà a coneguda de dits cònsols.
Testimonis Magí Closa, padrenyaler, y Valentí Bas, pagès, de la
vila de Igualada.

1638, setembre, 5
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 36r a 37v]

Die dominica quinta mensis septembris, anno a Nativitate Domino
millesimo sexcentesimo trigesimo octavo
Convocat y congregat lo honrat Parlament dels confrares de la
confraria dels perayres de la vila de Igualada, en la forma acostumada,
en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria, situada en lo terme
de dita vila, a ont per a tractar los negocis y coses de dita confraria
se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió
entrevingueren y foren presents los honorables Joan Santromà y Jaume
Llorens, cònsols de dita confraria, Gabriel Amat, Vicens Torres, Hierònim Argullol, Pau Pinyol, Pere Bover, Miquel Santasussanna, Matheu
Capdevila, Francesch Figueres, Hiasinto Bioscha, Jaume Bergadà, Antoni
Francolí, mosèn Magí Rafel, Batista Matheu, Pere Sendra, Salvador
Mas, Thomàs Pobla, Francesch March, Antoni Codina y Joan Mollor,
tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més sana
part y més de les dos parts dels confrares de dita confraria, aserca les
coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífics balles de dita
vila, han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament és stat proposat per dits honorables cònsols dient
que, de les vuytanta sis lliures sinch sous y set diners que vuy se troben de cabal en dita confraria, sien servits determinar y resòldrer si
se convertiran y smersaran en comprar lana o en altres mercaderies,
en profit y augment de dita confraria. E fonch per dits honorables
confrares, unànimes y concordes determinat, ésser dita quantitat de
diner smersada en comprar llana, puix de aquella los confrares en
poran aprofitar y la experièntia ha amostrat ésser en molt profit y
utilitat de dita confraria.
Ítem dit honorable Parlament per lo any pròxim vinent elegí y
anomenà en cònsols de dita confraria a Antoni Francolí y Pere Bover;
ítem elegí y anomenà en proms a Jaume Rovira, Jaume Bergadà, Matheu
Capdevila y Miquel Amigó; ítem per la dotsena, Joan Santromà, Jaume
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Llorens, Ramon Ballester, Joan Bover, Hierònim Argullol, Francesch
Spelt, Gabriel Amat y Francesch Rossich; ítem en banderado, Miquel
Font; ítem en verguers, Joan Novell, Thomàs Rayadell, Jaume Anglès
y Joan Serrals; ítem en comprador de la llana, Salvador Mas; ítem en
venador de dita llana, Joan Font; ítem en clavari y receptor, Miquel
Santasussanna, menor de dies; ítem en llibreter, mosèn Onofre Francolí; ítem en oÿdors de comptes, Jaume Spelt y Vicens Torra; ítem en
veador de abaxadors, Jaume Bergadà; ítem en veador de retorsedors,
Jaume Spelt; ítem en clavador de draps, Joan Santromà; ítem per tenir
les claus dels stricadors, Magí Rafel; ítem en andador, Thomàs Pobla;
ítem en notari y scriva de dita confraria, Agustí Baró, notari; ítem en
macips, Joseph Samsot y Joan Amigó.
Als quals y a quiscú dells respectivament en son ofici dit honorable
Parlament donà y concedí tota la facultat y potestat que a semblants
càrrechs y oficis se acostuma donar y concedir. E tots los demunt dits
y quiscú dells, respectivament en son ofici, han acceptat llurs oficis y
càrrechs, prometent y jurant servir bé y llealment, mirant lo progrés
de dita confraria y lo dany de aquella evitant.
Testes sunt Raymundus Martorell, faber lignarius et Joannes Carles, serrator, in villæ Aqualatæ habitatores.
Ítem lo dit Miquel Santasussanna, receptor y clavari dels emoluments de dita confraria, acceptant lo dit càrrech, convé y en bona
fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que de les quantitats
de diners que dels moluments de dita confraria li entraran pagarà
sempre que per pòlises li serà manat. Finalment en dit ofici y càrrech
se aurà bé y llealment, y axí ho promet attèndrer y complir sens dilatió o exceptió alguna, ab restitutió de totes remissions y despeses.
E per maior tuÿtió y seguretat ne dóna en fermanses a dit honorable
Antoni Francolí, cònsol, lo qual accepta lo càrrech de dita fermansa,
e per ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns
seus y de cada hu de ells assoles, ab totes renuntiations axí per part
del principal com fermansa, scriptura de ters, obligatió de persones y
béns, y de cada hu de ells assoles, ab constitutió de procurador per a
firmar dita scriptura de ters y ab jurament largament.
Testes predicti.
Ítem lo dit Miquel Santasussanna, receptor y clavari, firma àpocha
a dits honorables Joan Santromà y Jaume Llorens, cònsols vells, y a
Jaume Bergadà, venedor de la llana de dita confraria en lo any pròxim
passat, presents, de dites vuytanta sis lliures sinch sous y set diners
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moneda barcelonesa, que és lo cabal de dita confraria, les quals ha
rebudes en comptants en presèntia del notari y testimoni, és assaber
onse sous y quatre diners per mans de dits honorables cònsols, y les
restants vuytanta sinch lliures catorse sous y tres diners per mans de
dit Jaume Bergadà, e axí renuntiant, firma àpocha, et cetera.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Salvador Mas, comprador de llana de
dita confraria, acceptant lo dit ofici y càrrech de comprador, convé y en
bona fe promet a dits honorables cònsols que ell comprarà dita llana
a tota utilitat, profit y augment de dita confraria, y que bé y llealment
se aurà en dit ofici y càrrech, y assò promet atténdrer y complir sens
dilatió alguna, ab promesa de restituir y smenar tots danys, missions
y despeses. E per maior tuÿtió y seguretat ne dóna en fermansa a dit
Vicens Torres, assí present, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa
y convé y en bona fe promet que, ensemps ab lo dit son principal y
sens ell y assoles, serà tingut y obligat a dits honorables cònsols y confraria a tot ço y quant dit son principal ha promès, e per ço atténdrer
y complir, tant principal com fermansa obliguen tots y sengles béns
llurs y de quiscú de ells in solidum, ab totes renuntiations sòlites tant
per part del principal com fermansa, e ab scriptura de ters, obligatió
de persones y béns, axí del principal com fermansa, e in solidum, e
ab constitutió de procurador per a firmar dita scriptura de ters, e ab
jurament llargament.
Testes predicti.
Die secunda mensis decembris, anno predicto a Nativitate domini
millesimo sexcentesimo trigesimo octavo
Ítem lo dit Joan Font, venedor de la llana de dita confraria,
accepta lo dit offici y càrrech y convé y en bona fe promet a dits
honorables cònsols y confraria, que ell donerà bo, lleal y verdader
compte del diner que de la venda de dita llana li entrarà, y que en
dit càrrech bé y llealment se aurà, y assò promet atténdrer y complir
sens dilatió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per
maior seguretat ne dóna en fermanses an Pere Joan Llorens, sastre y
Thomàs Llorens, pagès, de dita vila de Igualada, encara que absents
y a cada hu de aquells assoles qui accepten dita fermansa ab lo càrrech
de aquella, prometent ab dit son principal, sens aquell y assoles, ésser
tinguts y obligats a tot lo que dit son principal ha promès. E per ço,
tant principal com fermanses, ne obliguen tots y sengles béns seus y
de cadahú de ells assoles, ab totes obligations tant axí per part del
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principal com fermanses, e ab scriptura de ters, obligatió de persones
y béns, y de cadahú de ells assoles, ab constitutió de procuradors per
a firmar dita scriptura de ters, y jurament llargament.
Testimonis a la firma de dit Joan Font, principal, són mosèn Onofre Francolí, botiguer de drap y telas de la vila de Igualada, y Antoni
Mestre, sastre de dita vila.
Testimonis a la firma de dit Pere Joan Llorens, fermansa, qui
firma y jura en la vila de Igualada, a vint y sis del mes de mars del
any mil siscents trenta nou, són Barthomeu Torra, boter, y Francesch
Torra, son fill, de dita vila.
Nos Franciscus Matheu, subvicarius et baiulus ville Aqualate, pro
Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Joannes Tries, baiulus dicte ville
pro Universitate dicte ville, dominis comuniter et pro indiviso ville,
ipsius dictis nominibus predictis, convocatione et congregationi offitiorum nominationi ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem nostram, immo verius dicti domini regis et universitatis pariter
et decretum interponimus ut in iuditio et extra robur firmitatis obtineant, et decretum prestamus in manibus et posse Francisci Aldebo,
scriptoris iurati Cristophori Lledo, notarii curie nostre scriba, die XI
mensis octobris anno a Nativitate Domini MDCXXXVIII, presentibus
pro testibus Josepho Vilomara, iuvene padranyalerio, et Petro Joanne
Aldebo, studente, dicte ville.

1639, setembre, 18
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 37v a 38v]

Die dominica decima octava mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo nono
Convocat y congregat lo honrat Parlament dels confrares de la
confraria y ofici de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita vila scituada en
lo terme de dita vila, a ont per a tractar les coses de dita confraria se
acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió
entrevingueren y foren presents los honorables Antoni Francolí y Pere
Bover, cònsols de dita confraria, mosèn Onofre Francolí, Joan Santromà, Jaume Rocha, Jaume Bergadà, Miquel Amigó, mosèn Jaume
Amat, Miquel Santasussanna, Salvador Mas, Francesch Figueres, Joan
Font, Thomàs Matheu, Thomàs Reyadell, Joan Bover, Hierònim Argu-
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llol, Jaume Llorens, Diego Sampsot, Gaspar Mestra, Ramon Ballester,
Francesch Gener, Hiasinto Bioscha, Pere Sendra y mosèn Magí Rafel,
tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més sana
part y més de les dues parts dels confrares de dita confraria, aserca
les coses baix scrites ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de
dita vila, han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament aserca la propositió feta per dits honorables cònsols dient que, de les cent sis lliures deu sous y dos diners que vuy se
troben de cabal en dita confraria sien servits determinar y resòldrer en
què se han de convertir y smersar sols se desca en profit y augment
de la confraria. E fonch per dits honorables confrares determinat ésser
dita quantitat de diner smersada en compra o compres de llana, puix
de aquella los confrares sen poran valer y aprofitar, y la experièntia
ha mostrat ésser en utilitat y profit de dita confraria.
Ítem dit honorable Parlament per lo any pròxim vinent elegí y
anomenà en cònsols de dita confraria als honorables Miquel Santasussanna y Joan Bover; ítem elegí y anomenà en proms, Thomàs Matheu, Ramon Ballester, Gabriel Amat y Hierònim Argullol; ítem per la
dotsena, Antoni Francolí, Pere Bover, Joan Font, Barthomeu Miquel,
Miquel Amigó, Diego Nadal, Pere Sendra y Hiasinto Biosca; ítem en
banderado, Joan Serrals; ítem en verguers, Joseph Sampsot, Gaspar
Matheu, Jaume Ubach y Gaspar Mestre; ítem en venedor de la llana
de la confraria, Jaume Bergadà.
Ítem en comprador de dita llana, Jaume Llorens.
Ítem en oÿdors de comptes, mosèn Jaume Amat y mosèn Magí
Rafel; ítem en llibrater, Joan Santromà; ítem en clavari, mosèn Onofre Francolí; ítem per clavador dels draps, a Antoni Francolí; ítem
per tenir les claus dels stricadors, a dit mosèn Magí Rafel; ítem per
notari i escrivà de dita confraria, Agustí Baró, notari; ítem per veador
de abaxadors, a Joan Novell; ítem per veador de retorsedors, a Lleó
Miquel; ítem per andador, a Francesch Simon; ítem per masips, lo fill
de Antoni Ferrer y Francesch Ferrer.
Als quals y a quiscú dells respectivament en son ofici, dit honorable
Parlament donà y concedí tota la facultat y potestat que a semblants
càrrechs y oficis se acostuma donar y concedir, e tots los demunt dits
y quiscú dells respectivament en son ofici, han acceptat llurs oficis y
càrrechs, prometent y jurant servir bé y llealment, mirant lo profit de
dita confraria y lo dany de aquella evitant.
Testes sunt Thomas Mata et Petrus Ramon, textores pannorum
lanæ, villæ Aqualatæ.
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Ítem lo dit mosèn Onofre Francolí, receptor y clavari dels emoluments de dita confraria, acceptant lo càrrech convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que de les quantitats
de diners que dels emoluments de dita confraria li entraran, pagarà
sempre que per pòlisas li serà manat. E finalment, en dit ofici y càrrech se aurà bé y llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens
dilatió o exceptió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses.
E per maior tuÿtió y seguretat ne dóna en fermansa a dit honorable
Joan Santromà, lo qual accepta lo càrrech de dita fermansa, e per ço
tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus, y de
cadahú de ells asoles, ab totes renuntiations axí per part del principal
com fermansa, scriptura de ters, obligatió de persones y béns y de
cadahú de ells assoles, ab constitutió de procurador per a firmar dita
scriptura de ters, y ab jurament largament.
Testes predicti.
Ítem lo dit Onofre Francolí, receptor y clavari, firma àpocha a
dits honorables Antoni Francolí y Pere Bover, cònsols vells, y a Joan
Font, venedor de la llana de dita confraria en lo any pròxim passat,
presents, de dites cent sis lliures deu sous y dos diners moneda de
Barcelona, que és lo cabal de dita confraria, las quals ha rebudes en
comptants, en presèntia del notari y testimonis, és assaber noranta
dues lliures sinch sous y tres diners per mans de dit Joan Font, y les
restants catorse lliures quatre sous y tres diners, per mans de dits
cònsols vells. E axí renunciant, et cetera, firma àpocha.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Jaume Llorens, comprador de la llana de
dita confraria, acceptant lo dit ofici y càrrech de comprador, convé y
en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell comprarà dita llana a tota utilitat de dita confraria, y que bé y llealment
se aurà en dit ofici y càrrech, y assò promet atténdrer y complir sens
dilatió alguna, ab promesa de restitutió y smenar tots danys y despeses.
E per maior tuÿtió y seguretat ne dóna en fermansa a Jaume Bergadà,
perayre de dita vila de Igualada assí present, lo qual accepte lo càrrech
de dita fermansa, y convé y en bona fe promet que ensemps ab lo dit
son principal, sens ell y assoles, serà tingut y obligat a dits honorables
cònsols y confraria a tot ço y quant dit son principal ha promès. E per
ço atténdrer y complir, tant principal com fermansa ne obliguen tots y
sengles béns llurs e de quiscú dells in solidum, ab totes renuntiations
sòlites, tant per part del principal com fermansa, e ab scriptura de
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ters, obligatió de persones y béns, axí del principal com fermansa, e
in solidum, e ab constitutió de procurador per a firmar dita scriptura
de ters, e ab jurament llargament.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Jaume Bergadà, venedor de la llana de
dita confraria, accepta lo dit ofici y càrrech, y convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell donarà bo, lleal
y vertader compte y rahó del diner que de la venda de dita llana li
entrarà, y que en dit càrrech bé y llealment se aurà, y assò promet
atténdrer y complir sens dilatió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior seguretat ne dóna en fermanses a dits
Antoni Francolí y Pere Bover, assí presents, y a cadahú dells assoles,
qui accepten dita fermansa ab lo càrrech de aquella, prometent que
ab dit son principal, sens aquell y assoles, seran tinguts y obligats a
tot lo que dit son principal ha promès. E per ço, tant principal com
fermansas ne obliguen tots y sengles béns seus y de cadahú de ells
assoles, ab obligations axí per part del principal com fermanses, e ab
scriptura de ters, obligatió de persones y béns y de cadahú de ells
assoles, ab constitutió de procuradors per a firmar dita scriptura de
ters, y jurament llargament.
Testes predicti.
Nos Franciscus Matheus, subvicarius et baiulus regius ville et
subvicarie Aqualate, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Onofrius
Francoli, baiulus dicte ville et universitate ipsius ville Aqualate, domini
comuniter et pro indiviso ville ipsius dictis nominibus predictis convocationi et congregationi et ofitiorum nominationi ceterisque omnibus
et singulis supradictis auctoritatem nostram, immo verius dicto domini
regis et universitatis pariter et decretum interponimus ut in iuditio et
extra robur firmitatis obtineant, quod decretum prestamus in manibus
et posse Francisci Aldebo, notarii curiæ nostre scribæ pro reverendo
rectore, die XX novembris 1639, presentibus pro testibus Laurentio
Pines et Raymundo Busquet, agricolas, Aqualate.

1640, setembre, 2
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 39r a 40v]
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Die dominica secunda mensis septembris, anno a Natitvitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo
Convocat y congregat lo honrat Concell e Parlament dels confrares de la confraria dels perayres de la vila de Igualada en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria,
aont per a tractar les coses de dita confraria se acostuma convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Miquel Santasussanna, Joan Bover, cònsols de
dita confraria, mosèn Jaume Amat, Pere Bover, Thomàs Matheu, Ramon Ballester, Hierònim Argullol, Matheu Capdevila, Francesch Figueres, Jaume Bergadà, Pere Pau Matheu, Gaspar Mestra, Jaume Tarrida,
Jaume Rocha, Jaume Llorens, Hierònim Santacana, Hiasinto Amat,
Joseph Spelt, Joseph Sampsot, Diego Sampsot y Antoni Codina, tots
mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y
més de les dos parts dels confrares de dita confraria, aserca les coses
baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila,
han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament, aserca la propositió feta per dits honorables cònsols dient que de les cent trenta quatre lliures sis sous y sinch diners
moneda barcelonesa, que vuy se troben de cabal en dita confraria sien
servits resoldrer y determinar en què se deuen convertir y smersar.
E fonch per tots los convocats y congregats, unànimes y conformes,
han determinat ésser dita quantitat esmersada y convertida en compra
o compres de llana, conforme fins vuy han acostumat fer.
Ítem dit honorable Parlament, per lo any pròxim vinent, ellegí y anomenà en cònsols de dita confraria a mosèn Onofre Francolí
i Ramon Ballester; ítem elegí y anomenà en proms, Jaume Llorens,
Jaume Rocha, Joseph Spelt, Joan Serrals; ítem per la dotsena, Miquel
Santasussanna, Joan Bover, mosèn Jaume Amat, Hierònim Argullol,
Thomàs Matheu, Hierònim Santacana, Vicens Torras, Gaspar Tugues;
ítem en banderado, Francesch Simon; ítem en verguers, Joan Sabater,
Diego Sampsot, Gaspar Mestra, Gaspar Gibert; ítem en venedor de la
llana de dita confraria, Diego Nadal; ítem en comprador de dita llana,
Jaume Bergadà; ítem en oÿdors de comptes, Francesch Figueres, Joan
Santromà; ítem en libreter, Matheu Capdvila; ítem en clavari, Pere
Bover; ítem en clavador de draps, a Antoni Francolí; ítem per tenir
les claus dels stricadors, Magí Rafel; ítem en notari y escrivà de dita
confraria, Agustí Baró, notari; ítem en veador de abaxadors, Miquel
Amigó; ítem en veador de retorsedors, Miquel Font; ítem en andador,
Jaume Tarrida; ítem en macips, Hierònim Gomar y Joseph Valls.
Als quals y a quiscú dells, respectivament en son ofici y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potes-
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tat quala y quanta a semblants càrrechs y oficis se acostuma donar y
concedir, e tots los demunt dits, y quiscú dells respectivament en son
ofici, han acceptat llurs oficis y càrrechs, prometent y jurant de servir
bé y llealment mirant lo profit y utilitat de dita confraria, y lo dany
que aquella evitant.
Testes sunt Joannes Dulach, padrenyalerius et Raymundus Busquet, agricultor villæ Aqualatæ.
Ítem lo dit Pere Bover, receptor y clavari dels emoluments de
dita confraria, acceptant dit càrrech convé y en bona fe promet a dits
honorables cònsols y confraria, que de les quantitats de diners que
dels emoluments de dita confraria li entraran, pagarà sempre que per
pòlisses li serà manat, e finalment en dit ofici y càrrech se aurà bé y
llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens dilatió o exceptió
alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior tuÿtió
y seguretat ne dóna en fermansa a dit Joan Bover, son germà, assí
present, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa. E per ço tant
principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus y de cada
hu de ells assoles, moblas, et cetera, ab totes renuntiations axí per part
del principal com fermansa, scriptura de ters, obligatió de persones y
béns de cada hu de ells assoles, ab constitutió de procuradors per a
firmar la dita scriptura de ters y ab jurament largament.
Testes predicti.
Ítem lo dit Pere Bover, receptor y clavari firma àpocha a dits honorables Miquel Santasussanna y Joan Bover, cònsols vells, y a Jaume
Bergadà, venedor de la llana en lo any pròxim passat, presents, de dites
cent trenta quatre lliures sis sous y sinch diners moneda barcelonesa,
que és lo cabal de dita confraria, les quals ha rebudes per mans de
dit Jaume Bergadà en comptants, en presèntia del notari y testimonis,
e axí renuntiant et cetera, firma àpocha.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Jaume Bergadà, comprador de la llana de
dita confraria, acceptant lo dit ofisi y càrrech de comprador, convé y
en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell comprarà dita llana a tota utilitat de dita confraria, y que bé y llealment
se aurà en dit ofisi y càrrech, y assò promet atténdrer y complir sens
dilatió alguna ab promesa de restituir y smenar tots danys y despeses.
E per maior tuÿtió y seguretat ne done en fermansa a Jaume Llorens,

138

Montserrat Duran Pujol

perayre de dita vila de Igualada, assí present, lo qual accepte lo càrrech
de dita fermansa y convé y en bona fe promet que ensemps ab lo dit
son principal, sens ell y assoles, serà tingut y obligat a dits honorables
cònsols y confraria a tot ço y quant dit son principal ha promès, e per
ço atténdrer y complir, tant principal com fermansa ne obliguen tots
y sengles béns seus y de cada hu de ells assoles, mobles et cetera, ab
totes renuntiations sòlites tant per part dels principal com fermanses,
e ab scriptura de ters, obligatió de persones y béns axí del principal
com fermansa e in solidum, e ab constitutió de procurador per a firmar
dita scriptura de ters, y jurament largament.
Testes prediciti.
Ítem ab altre acte lo dit Diego Nadal, venedor de la llana de dita
confraria, accepta lo dit ofisi y càrrech y convé y en bona fe promet a
dits honorables cònsols y confraria, que ell donerà bo, lleal y vertader
compte y rahó75 del diner que de la venda de dita llana li entrarà, lo
qual a la fi del any promet restituir y tornar al clavari nou que entrarà
encontinent serà elegit, en presèntia dels confrares de dita confraria que
en la nominatió se trobaran y finalment en dit càrrech promet haverse
bé y llealment, y assò promet atténdrer y complir sens dilatió alguna,
ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior seguretat ne
dóna en fermansa a dit Jaume Bergadà, assí present, qui accepta dita
fermansa, ab lo càrrech de aquella, prometent que ab dit son principal, sens aquell y assoles, serà tingut y obligat a tot lo que dit son
principal ha promès, e per ço tant principal com fermansa ne obliguen
tots y sengles béns seus y de cadahú de ells assoles, ab constitutió de
procuradors per a firmar dita scriptura de ters y jurament llargament.
Testes predicti ad firmam fideiussoris.
Testes vero firmi dicti Didaci Nadal, principalis, qui firmavit et juravit in dictis domibus del stricador, die decima tertia mensis novembris
anno predicto, sunt Augustinus Mas et Bartholomeus Santasussanna,
studentes villæ Aqualatæ.

1640, novembre, 13
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 40r]

75. A continuació, y lealment se aurà, ratllat.
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Die martis decima tertia mensis novembris, anno predicto
MDCXXXX
Convocat y congregat lo honrat Concell o Parlament dels confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria,
aont per a tractar les coses de dita confraria se acostuma convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables mosèn Onofre Francolí y Ramon Ballester, lo
any present y corrent cònsols de dita confraria, Jaume Rocha, Joseph
Spelt, Joan Serrals, Joan Santromà, Pere Matheu, Francesc Simon,
Thomàs Matheu, Antoni Francolí, Miquel Santasussanna, Hierònim
Argullol, Jaume Morros, Jaume Matheu, Pere Pau Matheu, Ramon
Bartrolí, Jaume Tarrida, Gaspar Mestra, Hiasinto Amat, Gaspar Mestra,
Pau Puyol, Joseph Sampsot, Diego Sampsot, Hiasinto Bioscha, Pere
Argullol, Francesch Santasussanna, Gabriel Balle, Hierònim Formigó,
Gaspar Gibert, Gaspar Tugues, Diego Nadal, Joan Bover, Matheu Capdevila y Jaume Bergadà, tots mestres y confrares de dita confraria,
com a maior y més sana part y més de les dos parts del número dels
confrares de dita confraria, tenint consell y la dita confraria representant, aserca les coses baix scrites han resolt y determinat en lo modo
y forma següent:
Acerca la propositió feta per dits honorables cònsols dient que tots
tenen notísia com la present provínsia de Cathalunya, per conservació
de les Constitutions y privilegis de aquella, per llur defensa forsosament ha de sustentar guerra en la qual de necessitat han de assistir
los naturals y habitants de aquella, per lo qual efecte han trobat ésser
expedient fer las llevas dels soldats a sorts, en les quals és ben sert
seran extrets alguns confrares de la present confraria per ésser de las
de maior número de la present vila, y és ben sert que en dites lleves
de soldats hauran de anar alguns confrares de dita confraria que seran
pobres y menesterosos, y faran falta a llur família y sustento de aquella,
y per lo tant apar ésser iust donarlos algun socorro dels emoluments y
diners de maior part dels dits convocats y congregats, que és cosa
vista que los menesterosos mestres de dita confraria dels diners y
emolument de aquella sien socorreguts y afavorits, maiorment en la
necessitat present, y que per lo tant a cada mestre de dita confraria
que personalment anirà en dita guerra, se li sie donat vint sous moneda barcelonesa, y que aquells sien donats a llurs mullers après que
seran partits, y que tant solament los puguen rébrer y sien compresos
los mestres de dita confraria que gaudexen de senyal y no los altres
confrares, privant expressament que los mestres de dita confraria que
no aniran personalment a dita guerra sinó quen llogaran altres en son
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lloch, no puguen gaudir, rébrer ni allegrarsa de dit socorro y aiuda
de vint sous, puix que és ben sert que qui tindrà diner per a llogar li
restarà diner76 per lo sustento de sa muller y família.
Testes sunt Agustinus Mas et Bartholomeus Santasussanna, studentes villæ Aqualatæ.

1641, maig, 26
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. L’objecte
de la reunió és prendre un acord sobre l’arrendament de la casa i
el pati dels estricadors.
[1: fol. 40v a 41r]

Die vigesima sexta mensis may, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo primo
Convocat y congregat lo honrat Concell o Parlament dels mestres
y confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria
en lo terme de dita vila scituada, a ont per a tractar les coses de dita
confraria se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió y
congregatió entrevingueren y foren presents los honorables mosèn Onofre Francolí, Ramon Ballester, lo any present y corrent cònsols de dita
confraria, Jaume Rocha, Salvador Mas, Thomàs Matheu, Joan Bover,
Joan Rocha, Hiasinto Oms, Antoni Codina, Jaume Morros, Hiasinto
Amat, Hierònim Argullol, Francesch Santasussanna, Gaspar Matheu,
Pere Sendra, Vicens Torres, Jaume Bergadà, Joseph Spelt, Hiasinto
Biosca, Hierònim Santacana, Matheu Capdevila, Gaspar Tugues, Joseph
Sampsot, Pere Matheu, Miquel Amigó y Antoni Francolí, tots mestres y
confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y més de les
dos parts del número de confrares de dita confraria, tenint concell y
la dita confraria representant, aserca les coses baix scrites han resolt
y determinat en lo modo y forma que se segueix:
Sobre la prepositió feta per dits honorables cònsols dient que
en lo últim Parlament se tractà de fer arrendament de la casa y pati
dels stricadors de dita confraria a Hiasinto Bioscha, mestre de dita
confraria, donant poder a dits cònsols de tractar-ho y après donarne
rahó en Concell, en virtut del qual poder dits honorables cònsols han
tractat y piloteyat una y moltes vegades dit arrendament, y lo que se ha

76. A continuació, sustento, ratllat.
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tractat és que dit Hiasinto Bioscha ha promès donar de arrendament
dotse lliures barceloneses cada any, y a la fi del temps del arrendament dexar dits stricadors del mateix modo y manera quels troberà,
ab que dita confraria fassa obrar la casa de dits stricadors de modo
que si puga habitar, y se li donen per sos treballs y gasto setse diners
per cada drap que los mestres de dita confraria y altres persones estricaran en dits stricadors, y dels forasters dos sous per cada drap, y
axí que se servescan determinar si convindrà fer dit arrendament. Ha
resolt y determinat la maior part de dits convocats y congregats, que
dits honorables cònsols fassan a dit Hiasinto Badia dit arrendament
per temps de sinch anys, ab lo modo y forma que tenen proposat, ab
facultat que y puguen aiustar altres parts sils aparexerà ésser convenients, per lo qual efecte donen a dits honorables cònsols tot lo poder
necessari y també donen facultat y plen poder a dits honorables cònsols
que junctament ab Thomàs Matheu, Vicens Torres, Jaume Bergadà y
Miquel Santasussanna, mestres y confrares de dita confraria, puguen
obrar la dita casa dels stricadors fent en aquella, a la part de sol ixent,
dues instànties, ço és una cuyna baix y una cambra dalt, y per dita
obra puguen gastar de diners de dita confraria tot lo que convindrà
y a ells los aparexerà.
Testes sunt Benedictis Carner, agricultor et Raymundus Manyosa,
carderius, villæ Aqualatæ.

1641, setembre, 1
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 41r a 42v]

Die dominica prima mensis septembris, anno mdcxxxxi
Convocat y congregat lo honrat Concell y (o) Parlament General
de la confraria y ofisi de perayres de la present vila de Igualada en
la forma acostumada, en la casa dels estricadors de dita confraria
scituada en lo terme de dita vila, aont per a tractar les coses de dita
confraria se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Onofre
Francolí, Ramon Ballester, cònsols de dita confraria, Antoni Francolí, Joseph Espelt, Joan Serrals, Francesch Rossich, Joan Santromà,
Miquel Santasussanna, Francesch Figuera, Salvador Mas, Batista Matheu, Thomàs Matheu, Antoni Codina, Joan Roca, Pere Bover, Joan
Sabater, Thomàs Pobla, Miquel Amigó, Gaspar Mestra, Gaspar Matheu,
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Diego Sampsot, Jaume Tarrida, Jaume Anglès, Vicens Torres, Joan Font,
Hiasinto Bioscha, Joan Bover, Hierònim Argullol, Hierònim Formigó,
Pere Sendra, Gaspar Tugues, Diego Nadal, Francesch Simon, Matheu
Capdevila y Hiasinto Oms, tots mestres y confrares de dita confraria,
com a maior y més sana part y més de les dos part dels confrares de
dita confraria, aserca les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels
magnífics balles de dita vila, han determinat en lo modo y forma que
se segueix:
E primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols dient que de les cent setse lliures set sous y onse diners, dich 116
lliures 7 sous 11, moneda barcelonesa, que vuy se troben de cabal en
dita confraria, sien servits resòldrer y determinar en què se deuhen
convertir. E fonch per tots los convocats y congregats, unànimes y
conformes determinat ésser dita quantitat convertida y esmersada en
compra o compres de llana, conforme fins avuy han acostumat fer.
Ítem ultra dites 116 lliures 7 sous 11, té de cabal dita confraria
4 lliures 14 sous 6, que Diego Nadal, en lo any passat venedor de la
llana de dita confraria, no ha pogudes cobrar de Lleó Miquel, quondam, retorsedor de llana, qui les devie per llana de dita confraria que
havie comprada com consta ab un albarà quen feu, lo qual deute per
ésser dit Lleó Miquel mort no ses cobrat, y no ha de ésser-li passada
en compte, puix no és estat culpa sua de cobrarles y no ha tractada
cosa pròpia. Ha determinat la maior part de dits convocats y congregats que per cobrar dit deute se done, com de present concedexen,
termini de un any primer vinent a dit Diego Nadal, dins lo qual fasse
les forses en cobrarho, y que los senyors cònsols li fassen tot lo costat
que puguen, de tal manera que si la muller de dit Lleó Miquel recusara
pagar, sie posada pena o ban als mestres de dita confraria, conforme
de present posen ban de 20 sous, que no li puguen donar feyna de
retòrser a ella ni a altri qui treballarà en lo seu torn, exhigidora per
quiscun e quiscuna vegada.77
Ítem dit honorable Parlament, per lo any pròxim vinent elegí y
anomenà en cònsols de dita confraria, Jaume Bergadà y Joan Font; ítem
en proms, Joan Santromà, Francesch Rossich, Joan Bover y Francesch
Figueres; ítem per la dotsena, Ramon Ballester, Joan Farrer, Ramon
Bartrolí, Matheu Capdevila, Hierònim Argullol, Jaume Llorens, Ramon Tous y Josep Espelt; ítem en banderado, Jaume Tarrida; ítem en
verguers, Joan Reyadell, Jaume Ubach, Jaume Anglès y Joan Novell;

77. Al marge, escrit sense data ni crida dins del text, dit Diego Nadal ha pagades
dites 4 ll. 14 s. 6, per memòria.
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ítem en venedor de la llana de dita confraria, Thomàs Matheu; ítem
en comprador de dita llana, Jaume Rocha; ítem en oÿdors de comptes,
Crisòstomo Siurana y Pere Bover; ítem en llibrater, Antoni Francolí;
ítem en clavari, Miquel Santasussanna; ítem en notari y scrivà de dit
confraria, Agustí Baró; ítem en veador de abaxadors, Joan Novell; ítem
en veador de retorsedors, Salvador Mas; ítem en andador, Hiasinto
Oms; ítem en masips, Llorens Domingo y Hierònim Soldevila.
Als quals y a quiscú dells, respectivament en son ofici y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat
qual y quanta a semblants càrrechs y oficis és acostumada donar y
concedir, e tots los demunt dits y quiscú dells respective, han aceptat
llur oficis y càrrechs, prometent y jurant servir bé y llealment mirant
lo profit y utilitat de dita confraria, y lo dany del tot evitant.
Testes sunt Pere Parés, bayner, y Francesch Mestra, texidor de
llana, de la vila de Igualada.
Ítem lo dit Miquel Santasussanna, receptor y clavari dels emoluments de dita confraria, acceptant lo dit ofisi y càrrech, convé y
en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria que de les
quantitats de dinés que dels emoluments de dita confraria li entraran,
pagarà sempre que per pòlises li serà manat, e finalment en dit ofisi y
càrrech se aurà bé y llealment, y així ho promet atténdrer y complir
sens dilatió o exceptió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior tuÿtió y seguretat ne dóna en fermansa a Joseph
Spelt, perayre de dita vila, lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa.
E per ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns
seus y de cadahú de ells assoles, ab totes renuntiations axí per part
del principal com fermansa, scriptura de ters, obligatió de persones y
béns y de cadahú de ells assoles, ab constitutió de procurador per a
firmar la dita scriptura de ters, y jurament llargament.
Testes predicti.
Ítem lo dit Miquel Santasussanna, receptor y clavari, firma àpocha
a dits honorables Onofre Francolí y Ramon Ballester, cònsols vells, y
Diego Nadal, venedor de la llana de dita confraria en lo any pròxim
passat, presents, de dites cent setse lliures set sous y onse78 diners
moneda barcelonesa, que és lo cabal de dita confraria, les quals ha
rebudes en comptants en presèntia del notari y testimonis, és assaber
78. A continuació, lliures, ratllat.
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devuyt lliures un sou i sinch diners per mans de dits cònsols vells, y
les restants noranta vuyt lliures sis sous y sis diners per mans de dit
Diego Nadal, y axí renuntiant, etc., firma àpocha.
Testes predicti.
Ítem ab altre acte lo dit Thomàs Matheu, venedor de la llana
de dita confraria, accepte lo dit ofisi y càrrech, y convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell donerà bo, lleal
y verdader compte y rahó del diner que de la venda de dita llana li
entrarà, lo qual a la fi del any promet restituir y tornar al clavari nou
que entrarà encontinent serà elegit, en presèntia dels confrares de dita
confraria que en la nominatió se trobaran presents, y finalment en dit
càrrech promet haverse bé y llealment, y assò promet atténdrer y complir
sens dilatió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per
maior seguretat ne dóna en fermansa a dit Joseph Espelt, assí present,
qui accepta dita fermansa, e per ço tant principal com fermansa ne
obliguen tots y sengles béns seus y de cada hu dells assoles, ab totes
renuntiations axí per part del principal com fermansa, e ab scriptura
de ters, obligatió de persones y béns y de cadahú dells assoles, ab
constitutió de procurador per a firmar dita scriptura de ters, y jurament
llargament. Protesta emperò lo dit Thomàs Matheu, que si per causa
de la guerra lo enemich se acostarà o arribarà a la present vila de tal
manera que los habitants de aquella dexaran ses cases y fugiran, que
en tal cas no vol ésser tingut ni obligat a dites coses.
Testes predicti.
Nos Joannes Tria, conciliarius in ordine primus anno presenti
et currenti universitatis presentis ville Aqualate, et propter carentiam
subvicarii, regens subvicaria dicte ville et provintia presentis Catalonie
Principatus, et Antonius Francoli, baiulus dicte ville pro illius universitate, domini comuniter et pro indiviso ville ipsius dictis nominibus
predictis convocationi et congregationi et ofitiorum nominationi ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem nostram, immo verius
dictis provincie et universitatis pariter et decretum interposimus,79 ut
in iuditio et extra robur obtineant firmitatis, quod decretum prestamus in manibus et posse Francisci Aldebo, notarii curie nostre scribe,
pro reverendo rectore, die XX mensis novembris, anni MDCXXXXI,
presentibus pro testibus Joanne Darder, serrallerio et Joanne Valet,
agricola, Aqualate.
79. Prèviament s’havia escrit i després ratllat interposuerunt.
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1642, setembre, 21
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 42v a 43v]

Die XXI mensis septembris, anno a Nativitate Domini MDCXXXXII
Convocat y congregat lo honorable Concell o Parlament General dels mestres y confrares de la confraria de perayres de la vila de
Igualada en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria en lo terme de dita vila scituada, a ont per a
tractar les coses de dita confraria se acostuma convocar y congregar,
en la qual convocatió et congregatió entrevingueren y foren presents
los honorables Jaume Bergadà, Joan Font, cònsols lo any present y
corrent de dita confraria, Joan Bover, Antoni Francolí, Pere Sendra,
Pere Bover, Miquel Santasussanna, Crisòstomo Siurana, Thomàs Matheu, Bernat Monllor, Hierònim Santacana, Matheu Capdevila, Joseph
Spelt, Vicens Torras, Batista Matheu, Hierònim Argullol, Diego Nadal,
Ramon Ballester, Gaspar Mestra, Joan Serrals, Ramon Tous, Hiasinto
Bioscha y Gaspar Matheu, tots mestres y confrares de dita confraria,
com a maior y més sana part y més de les dos parts dels confrares de
dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, aserca
les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de
dita vila, han determinat en lo modo y forma següent.
E primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols
dient que dels diners que vuy se troben de cabal en dita confraria, que
són sexanta dues lliures y tretse sous moneda barcelonesa, sien servits
determinar y resòldrer en qué se deuhen convertir, e fonch per tots
los convocats, unànimes y conformes determinat ésser dita quantitat
convertida y esmersada en comprar llana, conforme fins avuy se ha
acostumat fer.
Ítem dit honorable Parlament, per lo any pròxim vinent elegí y
anomenà en cònsols de dita confraria als honorables Barthomeu Miquel y Vicens Torra; ítem en proms Miquel Font, Joan Serrals, Batista
Matheu, Diego Nadal; —ítem de la dotsena, Jaume Bergadà, Joan Font,
Matheu Capdevila, Joan Bover, Pere Bover, Salvador Mas, Pau Puyol,
Hierònim Santacana; ítem en banderado, Pere Argullol; ítem en verguers, Thomàs Pobla, Hiasinto Oms, Gaspar Mestre, Josep Sampsot; ítem
en oÿdors de comptes, Joan Santromà y Miquel Santasussanna; ítem en
librater, mosèn Onofre Francolí; ítem en clavari, Antoni Francolí; ítem
en veador de retorsedors, Ramon Ballester; ítem en veador de abaxadors,
Miquel Amigó; ítem en andador, Bernat Monllor; ítem en notari y scriva,

146

Montserrat Duran Pujol

Agustí Baró, notari; ítem en comprador de la llana de dita confraria,
Hierònim Argullol; ítem en venedor de dita llana, Antoni Ferrer; ítem
en llevadors, Pere Joan Matheu y Joan Amigó.
Als quals y a quiscú dells respectivament en son ofici y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat quala y quanta a semblants oficis y càrrechs és acostumada
donar y concedir, e tots los demunt dits y quiscú dells respective
han acceptat llurs oficis y càrrechs, prometent y jurant de servir bé
y llealment mirant lo profit y utilitat de dita confraria, y lo dany de
aquella del tot evitant.
Testes sunt Raymundus Castellvi, auri et argenti faber et Antonius
Codina, minor dierum, lanificis, villæ Aqualatæ.
Ítem lo dit Antoni Francolí, receptor y clavari dels emoluments
de dita confraria, acceptant lo dit ofisi y càrrech, convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que les quantitats de
diners que dels emoluments de dita confraria li entraran pagarà sempre que per pòlises li serà manat, e finalment en dit ofisi y càrrech se
aurà bé y llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens dilatió
o exceptió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per
maior tuÿtió y seguretat ne dóna per fermansa a dit Jaume Bergadà,
lo qual accepte lo càrrech de dita fermansa, e per ço tant principal
com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus y de cada hu de
ells assoles, mobles et cetera, ab totes renuntiations axí per part del
principal com fermansa, sriptura de ters, obligatió de persones y béns
y de cada hu de ells assoles, ab constitutió de procurador per a firmar
la dita scriptura de ters, y jurament llargament.
Testes predictis.
Ítem lo dit Antoni Francolí, receptor y clavari firma àpocha a dits
honorables cònsols vells y a Thomàs Matheu, venedor de la lana de
dita confraria en lo any pròxim passat, presents, de dites sexanta dues
lliures y tretse sous barcelonesos que és lo cabal de dita confraria, les
quals ha rebudes en presèntia del notari y testimonis per mans de dit
Thomàs Matheu, e axí renuntiant, et cetera, ne firma àpocha.
Testes predicti.
Ítem alio instrumento lo dit Hierònim Argullol, comprador de
la llana de dita confraria, accepte lo dit ofici y càrrech y convé y en
bona fe promet a dits honorables cònsols que ell donerà bo y lleal
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compte y rahó del diner que de la venda de dita llana li entrarà,
lo qual a la fi del any promet restituir y tornar al clavari nou que
entrarà encontinent serà elegit, en presèntia dels confrares de dita
confraria que en la nominatió se trobaran presents, y finalment en
dit càrrech promet haverse bé y llealment, y assò promet atténdrer y
complir sens dilatió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses.
E per maior seguretat ne dóna en fermansa a dit Jaume Bergadà,
present y acceptant, et cetera, e per ço tant principal com fermansa
ne obliguen tots y sengles béns seus y de cada hu de ells assoles,
ab totes renuntiations axí per part del principal com fermansa, e ab
scriptura de ters, obligatió de persones y béns, y de cada hu de ells
assoles, e ab constitutió de procurador per a firmar dita scriptura de
ters y jurament llargament.
Testes predicti.
Die XXIII predictis mensis et anni
Ítem lo dit Antoni Ferrer, venedor de la llana de dita confraria.80

1643, setembre, 6
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es
tracta també de la rescissió de l’arrendament dels estricadors.
[1: fol. 43v a 44v]

Die sexta mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo tertio
Convocat y congregat lo honrat Concell o Parlament General dels
mestres y confrares de la confraria dels perayres de la vila de Igualada
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita
confraria en lo terme de dita vila scituada, a ont per a tractar les coses
de dita confraria se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevigueren y foren presents los honorables Barthomeu
Miquel, Vicens Torres, cònsols lo any present y corrent de dita confraria,
mosèn Jaume Amat, Matheu Capdevila, Diego Nadal, Miquel Font, Joan
Santromà, Miquel Santasussanna, Pere Sendra, Joseph Spelt, Hierònim
Formigó, Gaspar Mestre, Francesch Figueras, Gaspar Matheu, Jaume
Rocha, Jaume Bergadà, Antoni Fancolí, tots mestres y confrares de dita
80. El text s’acaba aquí.
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confraria, com a maior y més sana part y més de les dos parts dels confrares de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant,
aserca les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles
de dita vila, han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament han determinat tots los convocats y congregats
que aquelles 54 lliures 15 sous 1 diner, en les quals vuy dita confraria
se troben de cabal, sien esmersades en comprar lana conforme fins
vuy han acostumat fer.
Ítem lo dit honorable Parlament per lo any pròxim vinent elegí
y anomenà en cònsols de dita confraria als honorables Salvador Mas y
Hierònim Argullol; ítem en pròmens, Joan Font, Thomàs Matheu, Barthomeu Miquel y Vicens Torres; ítem en banderado, Gaspar Matheu;
ítem en verguers, Jaume Anglès, Gaspar Tugues, Jaume Tarrida y Bernat
Monllor; ítem per la dotsena, Francesch Figueras, Francesch Rossich,
Jaume Morros, Hierònim Santacana, Joan Bover y Pere Bover; ítem
en llibrater, Miquel Santasussanna; ítem en oÿdors de comptes, mosèn
Onofre Francolí, Matheu Capdevila: ítem en receptor y clavari,
mosèn Jaume Amat; ítem en comprador de la llana, Jaume Bergadà;
ítem en venedor de la llana, Jaume Rocha; ítem en veador de abaxadors, Jaume Novell; ítem en \llevadors o/81 aplegadors del menut, lo
fill de Hierònim Argullol y lo fill den Codina; ítem en andador, Gaspar
Mestra; ítem en senyador de draps al stricador, Antoni Codina.
Als quals y a quiscú dells respectivament en son ofisi y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat
quala y quanta a semblants ofisis y càrrechs és acostumada donar y
concedir, e tots los demunt dits y quiscú dells respective, han acceptat
llurs ofisis y càrrechs, prometent y jurant de servir bé y llealment mirant
lo profit y utilitat de dita confraria, y lo dany de aquella del tot evitant.
Testes sunt Hiasintus Estrada et Josephus Llambert, agricultores
villæ Aqualatæ.
Ítem lo dit mosèn Jaume Amat, receptor y clavari dels emoluments
de dita confraria, acceptant lo dit ofisi y càrrech, convé y en bona fe
promet a dits honorables cònsols y confraria, que les quantitats de diner
que dels emoluments de dita confraria li entraran pagarà sempre que
per pòlises li serà manat, y finalment en dit ofisi y càrrech se aurà bé
y llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens dilatió o exceptió
alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior tuÿtió

81. Afegit a la interlínia.
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y seguretat ne dóna per fermansa a Vicens Torres, confrare y mestre
de dita confraria, lo qual accepta lo càrrech de dita fermansa, e per
ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus
y de cada hu de ells assoles, mobles, et cetera, ab totes renuntiations
axí per part del principal com fermansa, scriptura de ters, obligatió
de persones y béns y de cada hu de ells assoles, ab constitutió de procuradors per a firmar la dita scriptura de ters, y jurament largament.
Testes predicti.
Ítem lo dit mosèn Jaume Amat, receptor y clavari, firma àpocha
a dits honorables cònsols vells y a Joan Ferrer, venedor de la llana de
dita confraria en lo any pròxim passat, presents, de dites sinquanta
quatre lliures quinse sous y un diner, moneda barcelonesa, que és lo
cabal de dita confraria, les quals ha rebudes en presèntia del notari y
testimonis per mans de dit Joan Ferrer, e axí renuntiant ne fa firma
y àpocha.
Testes predicti.
Ítem lo dit Jaume Rocha, venedor de la llana de dita confraria,
accepte lo dit ofisi y càrrech, y convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que ell donerà bo, lleal y verdader compte
y rahó del diner que de la venda de dita llana li entrarà, lo qual a la
fi del any promet restituir y tornar al clavari nou que entrarà encontinent serà elegit, en presèntia dels confrares de dita confraria que en
la nominatió se trobaran presents, y finalment en dit càrrech promet
haverse bé y llealment, y assò promet atténdrer y complir sens dilatió
alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior seguretat ne dóna en fermansa a dit Jaume Bergadà, mestre y confrare de
dita confraria, assí present, qui accepta dita fermansa, e per ço tant
principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus y de cada
hu de ells assoles, mobles, et cetera, ab totes renuntiations axí per part
del principal com de la fermansa, e ab scriptura de ters, obligatió de
persones y béns, y de cada hu de ells assoles, ab constitutió de procuradors per a firmar dita scriptura de ters, y jurament llargament.
Testes predicti.
Ítem per quant la determinació de dita confraria sobre lo banyar
dels draps feta no diu ni declara lo frau o pena, en cas se dega, a qui
deu ésser requerida y guanyada, per tant dit honorable Parlament ha
resolt y determinat que si y aurà frau, la pena o ban sie acquirida, és
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assaber, la meytat a la confraria y laltra meytat als cònsols que a les
hores seran.
Ítem han determinat ques adobe lo cantó de la casa dels stricadors y ques cancelle y annulle lo acte que ha firmat Hiasinto Bioscha
del lloguer de la casa dels stricadors, ab tal que dit Bioscha dexe los
stricadors de draps de la matexa manera los trobà quant se féu dit
acte, y que sie pagat a dit Bioscha de diners de la confraria lo goret
que té fet en lo pati o àmbit de dits stricadors.
Testes predicti.82

1644, setembre, 1
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 45r a 46r]

Die prima mensis septembris, anno a Nativitate Domini mdcxxxxiiii
Convocat y congregat lo honrat Concell o Parlament General dels
mestres y confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita
confraria en lo terme de dita vila construïda y edificada, aont per a
tractar les coses de dita confraria se acostuma convocar y congregar,
en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Salvador Mas, Hierònim Argullol, lo any present y corrent
cònsols de la dita confraria, Matheu Capdevila, Miquel Santasussanna,
Joseph Spelt, Jaume Rocha, Batista Matheu, Vicens Torres, Ramon
Ballester, Pere Pau Matheu, Hierònim Formigó y Gaspar Mestra, tots
mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y
més de les dos parts dels confrares y mestres de dita confraria, aserca
les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífics balles de
dita vila, han determinat en lo modo y forma que se segueix:
E primerament han elegit en cònsols de dita confraria per lo any
primer vinent als honorables Jaume Rocha y Diego Nadal; ítem en
proms, Salvador Mas, Hierònim Argullol, Pere Argullol y Antoni Farrer;
ítem per la dotsena, Miquel Santasussanna, Vicens Torres, Joan Serrals,
Miquel Font, Joan Tugues y Batista Matheu; ítem en banderado, Bernat
Monllor; ítem en verguers, Hiasinto Oms, Jaume Ubach, Thomàs Pobla
82. Al marge, pro decreto.
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y Joan Rocha; ítem en llibrater, Matheu Capdevila; ítem en receptor y
clavari, Jaume Bergadà; ítem en oÿdors de comptes, mosèn Jaume
Amat y Barthomeu Miquel; ítem en comprador de la llana, Thomàs
Matheu; ítem en venedor de la llana, Antoni Codina; ítem en vehador
de abaxadors, Miquel Amigó; ítem en vehador de retorsedors, Ramon
Ballester; ítem en andador, Gaspar Mestra; ítem en penyador de draps,
Pau Puyol; ítem en llevador, Antoni Mas y Francesch Colomer.
Als quals y a quiscú dells, respectivament en son ofisi y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat
quala y quanta en semblants ofisis y càrrechs és acostumada donar y
attribuir, e tots los demunt dits y quiscú dells respective, han acceptat
llurs ofisis y càrrechs, prometent y jurant de servir bé y llealment,
mirant lo profit de dita confraria, y lo dany de aquella del tot evitant.
Ítem lo dit honorable Parlament ha resolt y determinat que lo
cabal de dita confraria que consisteix en sinquanta lliures y nou sous
moneda barcelonesa, sie esmersat en comprar llana si y conforme han
acostumat fer.
Testes sunt Michael Serrals et Thomas Llorens, cultores villæ
Aqualatæ.
Dia decima octava predictis mensis et anni
Ítem ab altre acte lo dit Jaume Bergadà, receptor y clavari dels
diners de dita confraria, acceptant lo dit ofisi y càrrech convé, y en
bona fe promet a dits honorables cònsols y confraria, que les quantitats de diner que dels emoluments de dita confraria li entraran pagarà
sempre que per pòlises le serà manat, y finalment en dit ofisi y càrrech se aurà bé y llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens
dilatió o exceptió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses.
E per maior seguretat ne dóna per fermansa a dit Hierònim Argullol,
mestre y confrare de dita confraria, lo qual accepta lo càrrech de dita
fermansa, e per ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y
sengles béns seus y de cada hu de ells assoles, mobles et cetera, ab
totes renuntiations axí per part del principal com fermansa, scriptura
de ters, obligatió de persones y béns, y de cada hu de ells assoles,
ab constitutió de procuradors per a firmar dita scriptura de ters, y
jurament llargament.
Testes sunt Joannes Sendres, villæ Aqualatæ, et Antonius Bou,
termini Castri Ottinæ, agricultores.
Ítem lo dit Jaume Bergadà, receptor y clavari, firma àpocha a
dits cònsols vells y a mosèn Jaume Amat, receptor y clavari lo any
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proppassat, de dites sinquanta lliures nou sous moneda barcelonesa,
que és lo cabal de dita confraria, les quals ha rebudes per mans de
dit mosèn Jaume Amat, a totes ses voluntats, e axí renuntiant ne fa
y firma àpocha.
Testes sunt proxime dicti.
Ítem lo dit Thomàs Matheu, comprador de la llana de dita confraria, accepte lo dit ofisi y càrrech y convé y en bona fe promet a
dits honorables cònsols, que ell donerà bo, lleal y verdader compte, y
comprarà la llana a tota utilitat de la dita confraria, y bé y llealment
en dit ofisi y càrrech se aurà, y assò promet atténdrer y complir sens
dilatió alguna, ab restitutió de totes missions y despeses, y per maior
seguretat ne dóna per fermansa a Miquel Amigó, abaxador, mestre y
confrare de dita confraria, present, lo qual accepta lo càrrech de dita
fermansa. E per ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y
sengles béns seus y de cada hu de ells assoles, mobles, et cetera, ab
totes renuntiations axí per part del principal com fermansa, scriptura
de ters, obligatió de persones y béns, y de cada hu de ells assoles, ab
constitutió de procuradors per a firmar dita scriptura de ters y jurament llargament.
Testes sunt proxime dicti.

1645, setembre, 3
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Els
cònsols proposen manllevar 100 lliures barceloneses a censal, per
a poder comprar llana i mantenir la botiga.
[1: fol. 46r a 47r]

Die tertia mensis septembris, anno mdcxxxxv
Convocat y congregat lo honrat concell o Parlament General dels
mestres y confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita
confraria en lo terme de dita vila scituada, a ont per a tractar les
coses de dita confraria se acostuma convocar y congregar, en la qual
convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Jaume Rocha, Diego Nadal, cònsols de dita confraria, Barthomeu
Miquel, Francesch Gener, Pere Argullol, Hierònim Argullol, Francesch
Figuera, mosèn Jaume Amat, Joan Santromà, Miquel Santasussanna,
Thomàs Matheu, Joseph Spelt, Francesch Anglès, Jaume Bergadà, Ba-
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tista Matheu, Gaspar Matheu, Antoni Codina, Bernat Monllor, Ramon
Ballester, Gaspar Mestra, Miquel Rocha, Thomàs Pobla, Pere Sendra,
Hiasinto Biosca y Joan Novell, tots mestres y confrares de dita confraria, aserca les coses baix escrites, ab auctoritat y decret dels magnífics
balles de dita vila, han determinat en lo modo y forma que se segueix:
E primerament dits honorables cònsols han proposat que la confraria de present sols té de cabal trenta quatre lliures, setse sous y sis
diners moneda barcelonesa, que no són sufisients per a comprar llana
ni tenir botiga, y de altra part los perayres no poden ser socorreguts ni
afavorits, y axí sils aparexerà bé se poren manllevar cent lliures barceloneses, ab les quals la botiga seria provehida y los mestres socorreguts,
han determinat la maior part dels convocats que manlleven a for de
censal dites cent lliures, y aquelles unit ab lo cabal de dita confraria
sie esmersat en compras de llana a efecte que los mestres millor pugan
treballar y ser socorreguts, y que no pugan servir per altre efecte per
urgent que fos.
Ítem han elegit en cònsols de dita confraria per lo any pròxim
vinent als honorables Jaume Amat y Joan Serrals; ítem en prohoms,
a Jaume Rocha, Diego Nadal, Thomàs Matheu y Francesch Ferrer;
ítem per la dotsena, Barthomeu Miquel, Jaume Tarrida, Gaspar Mestra,
Jaume Bergadà, Bernat Monllor y Joan Sabater; ítem en banderado,
Joan Sendra; ítem en vergués, Francesch Coll, Gaspar Vergés, Jaume Anglès y Hierònim Formigó; ítem en llibrater, Pere Sendra; ítem
en receptor y clavari, Hierònim Argullol; ítem en oÿdors de comptes,
Joan Santromà y Pere Bover; ítem en comprador de la llana, Antoni
Codina; ítem en venedor de la llana, Miquel Amigó; ítem en vehedor
de abaxadors, Joan Novell; ítem en vehedor de retorsedors, Pere Pau
Matheu; ítem en clavador de draps, Miquel Rocha; ítem en notari de
la confraria, Agustí Baró, notari; ítem en andador, Francesch Anglès;
ítem en llevador, Thomàs Novell y Salvador Rigolfes.
Als quals y quiscú dells, respectivament en son ofici y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat
quala y quanta a semblants oficis y càrrechs és acostumada donar y
atribuir. E tots los demunt dits y quiscú dells respective, han acceptat
llurs càrrechs y oficis, prometent y jurant de servir bé y llealment
mirant lo profit de la confraria y lo dany de aquella evitant, y també
assistiran a la bandera sempre que serà menester.
Ítem lo dit Hierònim Argullol, receptor y clavari dels diners de dita
confraria, acceptant lo dit ofici y càrrech convé, y en bona fe promet
a dits honorables cònsols y confraria, que les quantitats de diner que
dels emoluments de dita confraria li entraran pagarà, sempre que per
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pòlises li serà manat, y finalment en lo dit ofici y càrrech se aurà bé y
llealment, y axí ho promet atténdrer y complir sens dilatió o exceptió
alguna, ab restitutió de totes missions y despeses. E per maior seguretat
ne dóna en fermansa a dit Pere Argullol, son germà, mestre y confrare
de dita confraria, lo qual accepta lo càrrech de dita fermansa, e per
ço tant principal com fermansa ne obliguen tots y sengles béns seus
y de cada hu de ells assoles, mobles et cetera, ab totes renuntiations
axí per part del principal com fermansa, scriptura de ters, obligatió
de persones y béns y de cada hu de ells assoles, ab constitutió de
procuradors per a firmar dita scriptura de ters y jurament llargament.
Ítem lo dit Hierònim Argullol, receptor i clavari, firma àpocha
a dits cònsols vells y a Jaume Bergadà, receptor y clavari en lo any
proppassat, de dites trenta quatre lliures setse sous y sis diners moneda
barcelonesa, que és lo cabal de dita confraria, les quals ha rebudes per
mans de Antoni Codina, venedor de la llana en lo any proppassat, de
comptants, en presèntia del notari y testimonis. E axí renunciant ne
fa y firma àpocha, et cetera.
Ítem ab altre acte lo dit Antoni Codina menor de dies, comprador
de la llana de dita confraria, accepte lo dit ofisi y càrrech y convé y
en bona fe promet a dits honorables cònsols que ell donerà bo, lleal
y verdader compte y comprarà la llana a tota tuÿtió de la confraria, y
bé y llealment en dit ofisi y càrrech se aurà, y assò promet attendrer
y complir sens dilatió alguna, ab restitusió de totes missions y despeses. Y per maior seguretat ne dóna per fermansa a Gaspar Matheu,
parayre mestre y confrare de dita confraria, present, lo qual accepta
lo càrrech de dita fermansa.

1646, setembre, 2
Acta d’arrendament a Francesc Roca de la casa que els cònsols de la
confraria tenen a la vila de Igualada per quatre lliures barceloneses anuals.
[1: fol. 47r]

Die secunda mensis septembris mdccxxxxvi
Los honorables Jaume Amat y Joan Sarrals, cònsols de la confraria
de paraires de la present vila de Igualada, en dit nom y tenint facultat
del Concell per temps de tres anys pròxim vinents comptadors del primer dia de maig prop passat en avant, arrenden a Francesch Rocha,
texidor de llana de la dita vila de Igualada habitant, tota aquella casa
que dits cònsols tenen situada en la present vila de Igualada, drets y
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pertinènties de aquella universes. Lo preu són quatre lliures barceloneses
quiscun ant, pagadores ab dos pagues de mitg en mitg any anticipat.
Y per quant aquest any no ha pagat la dita anyada, promet pagar ço
és dues lliures de assí al dia de Tots Sants y les restants dos lliures de
assí a Nadal pròxim vinent, sens dilatió, et cetera, ab salari et cetera,
ab totes obligations llargament. Y dits honorables cònsols prometen
ferly haver y tenir et cetera, llargament y ab jurament.
Testes sunt Gaspar Matheu y Bernat Monllor, paraires de dita
vila de Igualada.

1646, desembre, 2
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. En
aquesta sessió s’acorda augmentar la taxa que paguen els mestres
per cada drap i les taxes d’examen que han de satisfer els que volen
accedir a la confraria.
[1: fol. 47r a 48r]

Dicto die secunda mensis decembris mdcxxxxvi
Convocat y congregat lo honrat Concell o Parlament general dels
mestres y confrares de la confraria de peraires de la vila de Igualada,
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita
confraria en lo terme de dita vila situada, ahont per a tractar les coses
de dita confraria se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables
Jaume Amat y Joan Sarrals, cònsols de dita confraria, Diego Nadal,
Joan Sant Romà, Pere Bover, Miquel Susanna, Joan Farrer, Jaume
Tarrida, Jaume Rocha, Miquel Rocha, Hierònim Argullol, Ramon Ballester, Gaspar Mestre, Bernat Monllor, Gaspar Matheu, Pere Sendra,
Hiacinto Biosca, Batiste Matheu, Jaume Anglès, Hierònim Formigó,
Pere Pau Matheu, tots mestres y confrares de dita confraria, com a
maior y més sana part y més de les dos parts dels confrares y mestres
de dita confraria, acerca les coses baix scrites, ab auctoritat y decret
dels magnífics balles de dita vila, han determinat en lo modo y forma
que se segueix:
Primerament han elegit en cònsols de dita confraria per lo any
pròxim vinent als honorables Miquel Santasussanna y Thomàs Matheu;
ítem en prohoms, lo honorable Jaume Amat, Joan Sarrals, Joan Farrer
y Pere Bover; ítem per la dotsena, Hierònim Argullol, Jaume Bergadà,
Diego Nadal, Joan Santromà, Jaume Tarrida, Ramon Ballester; ítem
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en banderado, Antoni Codina; ítem en vergués, Miquel Rocha, Thomàs
Pobla, Gaspar Mestre, Jaume Ubach; ítem en ohidors de comptes, Joseph Spelt y mosèn Onofre Francolí; ítem en vehedor de abaxadors,
Miquel Amigó; ítem en vehedor de retorsedors, Jaume Rocha; ítem
en penyador de draps, Pere Pau Matheu; ítem en andador, Francesch
Anglès; ítem en llevadors, Francesch March y Hierònim Argullol; ítem
en notari de dita confraria, Agustí Baró; ítem en prior en lloch de
Francesch Figueres, Vicens Torres.
Als quals y quiscú de ells, respectivament en son ofici y càrrech,
dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat quala y quanta en semblants officis y càrrechs és acostumada
donar y atribuhir, e tots los demunt dits y quiscú de ells, respective,
han acceptat llurs càrrechs y officis, prometent y jurant de servir bé y
llealment mirant lo profit de la confraria y lo dany de aquella evitant,
y també acistiran a la bandera sempre que serà menester.
Ítem los dits honorables cònsols han proposat que per quant la
dita confraria se trobe vuy dia present arrohinada y se ha menester
diner per lo sustent de aquella, persò han proposat que puyen la tatxa
del que acostumen pagar los confrares, que sie ara tant als mestres com
no mestres, tres sous per quiscú, y los draps dos sous y deu diners per
drap. Perso vista la propositió per dits honorables cònsols han determinat, tots unànimes y concordes, que pago lo demunt dit, ço és tres
sous per los mestres y no mestres, y dos sous deu diners per cada drap.
Ítem han determinat que lo examen sie de sinch lliures, de tal
manera que tots los que se examinaran pagon 5 lliures, y los fills de
mestres pagon vint y sinch reals per cada hu, diem 2 lliures 10 sous.
Ítem acerca del que han proposat que nos pago ningun salari
als que tenen càrrech de clavari y llibrater, persò tots concordes han
determinat que per aquest any no sels pago cosa alguna puix no han
tingut ningun treball.
Ítem dits ohidors de comptes han passat y vist los comptes del
que se havie gastat y entrat en dita confraria, y han trobat resten debitors dits cònsols, onse lliures catorse sous y vuit diners, y nou sous
y nous de diners vigatans, ab dos sisens falsos, lo quals en presèntia
del notari y testimonis y los honorables cònsols elegits los fan y fermen
àpocha de rebuda de dites quantitats agudes y rebudes realment, y de
fet en contans en presèntia del notari y testimonis, et ideo fiat apocha.
Testes sunt Francesch Rocha, texidor de llana y Isidro Barral,
pagès de83 Montbuy.
83. A continuació, la present vil, ratllat.
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Ítem dits honorables cònsols han proposat que per quant se trobe molt gran dany que alguns donen de les lliuretes y pesades més
alt preu que no se acostume, persò han determinat, a més vots, ques
dono de les lliuretes a sou y de les pesades a nou diners, y que lo que
si donaran més pagon sinch sous de ban, lo ters al acusador y laltra
part als cònsols, y laltra a la confraria.
Magnific Gaspar Valls, subvicarius et baiulus regius ville et subvicaria Aqualate pro Sacra, Christianisima et Regia Magestate et Franciscus Prats, baiulu dicte ville pro illius universitate, dominis comuniter
et pro indiviso ville, ipsius dictis nominibus predictis convocationi et
congregationi et offitiorum nominationi, auctoritatem nostram immo
verius, dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt ut in iuditio et extra robur obtineant firmitatem quod decretum
prestaverunt in manibus et posse Francisci Aldebo, notarii infrascripti
et curie nostre scribe, pro reverendo rectore, die vigesimo mensis decembris, anno a Nativitate Domini mdcxxxxvi, presentibus pro testibus
Michaele Moreu et Joanne Moreu, nuntiis dicte curie.

1647, juliol, 15
Acta de la dotzena del gremi de paraires d’Igualada. Es confirma la taxa
de filar lliuretes i pesades de llana, i s’acorda l’ajuda que es donarà
a Jacint Homs pel furt de draps que va patir.
[1: fol. 48r-v]

Die xv mensis julii, anno MDCXXXXVII
Convocats y congregats los honorables Miquel Santasussanna, Thomàs Matheu, lo any present y corrent cònsols de dita confraria y ofisi
de perayres, Joan Santromà, mosèn Jaume Amat, Joan Serrals, Antoni
Farrer, Batista Matheu, Hierònim Argullol, Hierònim Soldevila, Hiasinto
Oms, Joan Bover, Bernat Monllor, Jaume Tarrida, Diego Nadal y Joseph
Spelt, mestres y confrares de dita confraria, convocats y congregats en
la casa de dit Miquel Santasussanna, cònsol, tenint Parlament com a
maior y més sana part de la dotsena de dita confraria, aserca les coses
baix scrites han determinat en lo modo y forma següent:
Primerament, sobre la propositió feta per dits honorables cònsols
dient que en dies passats resolgueren que, si lo lladre qui avie furtat un
tros de drap que here de dit Hiasinto Oms, quel tenie en lo molí den
Tort, terme de la Torra de Claramunt, here castigat per justísia, que
dita confraria ajudarie a dit Hiasinto Oms en lo gasto de alguna cosa,
y que dit lladre per justísia ere stat condempnat a ser sotat y mercat,
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y la sentèntia esequtada, y axí que se servesca deliberar de la quantitat
de diner que dita confraria ha de contribuir en dit gasto. Han resolt y
determinat la maior part dels convocats que, atesa dita promesa, que
dita confraria ab dit gasto contribuesca en la quantitats de quatre fins
en sinch lliures barceloneses, segons a dits cònsols aparrà.
Ítem sobre lo segon cas proposat que, no obstant la tatxa feta en
filar les lliuretes y pesades de llana molts perayres han excedit donant
més del tatxat, y axí que se servescan donarhi alguna forma que sie útil
y convenient per los confrares de dita confraria, han determinat que
de aquí al devant a les filadores de llana ningun perayre puga pagar
ni donar més de deu diners per pessada de flux, y catorse diners per
lliureta de stam, ab ban de deu sous per quiscun y quiscuna vegada
serà contrafet, aplicadors la meytat a la confraria, y laltra meytat als
cònsols que tinguin obligasió de exequtar dit ban irremisiblement.
Testes sunt Joannes Dulach, padrenyalerius, et Valentinus Canselles, cultor ville Aqualate.

1647, setembre, 29
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 48v a 49r]

Die vigesima nona mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo
Convocat y congregat lo honrat Concell y Parlament General dels
mestres y confrares e la confraria de peraires de la vila de Igualada
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita
confraria en lo terme de dita vila scituada, ahont per a tractar les
coses de dita confraria se acostumen convocar y congregar, en la qual
convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables
Miquel Santasussanna, Thomàs Matheu, cònsols lo any present y corrent de dita confraria, mosèn Onofre Francolí, Joseph Spelt, Hierònim
Argullol, Jaume Bergadà, Joan Serrals, Diego Nadal, Bernat Monllor,
Hiacinto Biosca, Gaspar Mestra, Pere Matheu, Antoni Codina, Jaume
Terrida, Joan Bover, Pere Pau Matheu, Vicens Torra, tots mestres y
confrares de dita confraria, com a maior y més sana part y més de
les dos parts dels confrares de dita confraria, tenint Concell de dita
confraria representant, aserca les coses baix scrites, ab auctoritat y
decret dels magnífichs balles de dita vila, han determinat en lo modo
y forma següent:
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E primerament lo dit honorable Parlament, per lo any pròxim
vinent elegí y anomenà en cònsols de dita confraria als honorables
Jaume Bergadà y a Joseph Spelt; ítem en prohòmens, Miquel Santasussanna, Thomàs Matheu, Batista Matheu y Hierònim Argullol; ítem
en dotsena, mosèn Jaume Amat, Pere Bover, Joan Serrals, Gaspar Mestra, Diego Nadal y Miquel Rocha; ítem en banderado, Joan Ferrer;
ítem en vergués, Hiacinto Biosca, Hiacinto Homs, Hieroni Formigó,
Gaspar Matheu; ítem en oïdors de comptes, mosèn Onofre Francolí y
Joan Santromà; ítem en vehedor de abaxadors, Joan Novell; ítem en
vehedor de retorsedors, \Salvador/84 Mas; ítem en penyador de draps,
Antoni Codina; ítem en andador, Francesch Anglès; ítem en macips,
Francesch Font y Fructuós Ciurana.
Als quals y a quiscú de aquells, respectivament en son ofici y
càrrech, dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat
y potestat quala y quanta a semblants officis y càrrechs és acostumada
donar y concedir, e tots los demunt dits y quiscú de ells respective,
an aceptat dits oficis y llurs càrrechs, prometent y iurant de servir bé
y llealment, mirant lo profit y utilitat de dita confraria y lo dany de
aquella del tot evitant.
Ítem se nota que resta de cabal en mà de dits cònsols, tretse
lliures onse sous y quatre diners, dich 13 lliures 11 sous 4. Ítem de
altre part diners falsos 8 sous.
Testimonis són estats Gaspar Martorell y Francesch Torelló, tots
pagesos de Òdena.

1648, maig, 12
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. El motiu
de la reunió és discutir com resoldre el problema sorgit amb els
molinadors de draps de Capellades.
[1: fol. 49r-v]

Die xii maii mdcxxxxviii
Convocat y congregat lo honorable Concell o Parlament dels mestres y confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada en
la forma acostumada, en la casa de dita confraria anomenada dels
stricadors, aont per a tractar les coses de dita confraria se acostumen
convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevin-

84. Salvador està escrit damunt del de Joan, ratllat.
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gueren y foren presents los honorables Joseph Spelt, lo any present
y corrent cònsol de dita confraria, juntament amb Jaume Bergadà,
absent, mosèn Miquel Santasussanna, Thomàs Matheu, Pere Bover,
Batista Matheu, Diego Nadal, Hierònim Argullol, Gabriel Balle, Pere
Matheu, Joan Serrals, Pere Pau Matheu, Antoni Farrer, Joan Novell,
Joan Bover, Ramon Tous, Jaume Tarrida, Gaspar Mestra, Ramon Ballester, Bernat Monllor, Hierònim Formigó, Isidro Borrull y Francesch
Coll, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més
sana part dels mestres de dita confraria, aserca les coses baix scrites
han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols
dient que los moliners de Capellades no volen molinar los draps sino és
que los danys vingan a càrrech dels perayres de totes pèrdues, axí de
cremar, foradar, furtar los draps, com altres, lo que serie en gran dany
dels mestres de dita confraria, per lo qual efecte los perayres de dita
vila de Capellades són arribats a la present vila y ne han donat rahó
en dit Concell, oferintsi dits parayres de Capellades aiuntarse amb los
confrares de la present confraria y contribuir en los gastos, y axí que
se servescan deliberar lo que més convinga. Han determinat y resolt la
maior part de dits convocats que antes de totes coses se parle a dits
moliners y de paraula dirlos si volen molinar los draps ab la mateixa
forma que han fet fins assí, y quan non vullen fer ques iuntin ab dits
parayres de Capellades y entre tots que veyan com se porà asentar en
bé y utilitat de la confraria y confrares de aquella, y si menester serà
comprar algun molí de enfortir draps, anar a Bacelona a parlar ab los
senyors diputats y arrendadors del dret de bolla, y ab qui convindrà,
y per cada dia aserca les dits coses no haya de iuntar lo Concell han
nomenat a dits Thomàs Matheu, Hierònim Argullol, Joan Serrals y
Antoni Farrer per a que junt ab dits cònsols ho tracten y miren lo que
més convindrà, no podent clourer cosa que no sie ab determinació del
Concell o de la maior part de aquells.
Testes sunt Franciscus Rocha, textor lane Aqualate et Hieronim
Prades, ferri faber ville Sant Quintín.

1648, octubre, 4
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 49v a 50v]

Die quarta mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo octavo
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Convocat y congregat lo honrat Concell o Parlament General dels
mestres y confrares de la confraria de peraires de la vila de Igualada
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita
confraria en lo terme de dita vila scituada, ahont per a tractar les
coses de dita confraria se acostumen convocar y congregar, en la qual
convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables
Jaume Bergadà y Joseph Spelt, cònsols lo any present y corrent de dita
confraria, Miquel Santasussanna, Hierònim Argullol, Thomàs Matheu,
Diego Nadal, Vicens Torra, Joan Bover, Pere Bover, Ramon Ballester,
Antoni Ferrer, Pere Matheu, Pere Pau Matheu, Joan Novell, Gaspar
Mestre, Ramon Thous, Antoni Codina, Hierònim Formigó, Hiacinto
Bioscha y Lluís Santacana, tots mestres y confrares de dita confraria,
com a maior y més sana part y més de les dos parts dels confrares
de dita confraria, tenint Concell de dita confraria representant, aserca
les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels senyors balles de dita
vila, an determinat en lo modo y forma següent:
Primerament lo dit honorable Parlament, per lo any pròxim vinent,
elegí y anomenà en cònsols de dita confraria als honorables Hierònim
Argullol y Pere Pau Matheu; ítem en prohòmens, Jaume Bergadà, Joseph
Spelt, Gaspar \Mestra/85 y Bernat Matheu; ítem en dotsena, Joan Serrals,
Diego Nadal, Thomàs Matheu, Ramon Ballester, Pere Matheu y Hiacinto Ferrer; ítem en banderado, Antoni Ferrer; ítem en verguers, Jaume
Tarrida, Francesch Coll, Miquel Rocha, Jaume Anglès; ítem en oïdors de
comptes, Miquel Santasussanna y Pere Bover; ítem en vehedor de abaxador, Miquel Amigó; ítem en vehedor de retorsedor, Jaume Ubach; ítem
en penyador de draps, Joan Novell; ítem en andador, Miquel Santacana.
Als quals y a quiscú de aquells, respectivament en son ofici y
càrrech, dit honorable Parlament donà y concedí tota aquella facultat
y potestat qual y quanta a semblants oficis y càrrechs és acostumada
donar y concedir, e tots los demunt dits y quiscú de aquells respective,
an acceptat los dits oficis y llurs càrrechs, prometent y iurant de servir
bé y llealment mirant lo profit y utilitat de dita confraria y lo dany de
aquella del tot evitant.
Ítem se nota que resta de cabal en mà de dits cònsols divuit
lliures tretse sous y sis, dic 18 lliures 13 sous 6.
Testimonis Pau \Canal/86 y Pau Bioscha, tots del lloch de Bellvehý.
Magnifici Franciscus Boneu, subvicarius et baiulus regius villæ
Aqualatæ, et subvicarius eiusdem pro Sacra, Christianisima et Regia
85. Mestra està escrit a sobre de Matheu, ratllat.
86. Canal està escrit a sobre de Plana, ratllat.
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Magestate et Didacus Nadal, baiulus dictæ villæ Aqualatæ pro illius
universitate, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis respective nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum
nominationi ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem suam
imo verius dictis domini regis et universitatis pariter et drecretum
imterposuerunt in manibus et posse Josephi Stalella et Balp notarii et
eorum scribæ curiæ, die sexta mensis maii, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo nono, presentibus pro testibus
Petro Bover, agricola, et Anticho Valls, sutore, omnibus villæ predictæ
Aqualatæ.

1649, maig, 16
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per recordar l’obligació que tenen els confrares de molinar els draps en el
molí de Ramon Castellví, i discutir sobre el preu que els tintorers
fan pagar per tenyir els draps.
[1: fol. 50v a 51r]

Die xvi mensis maii, anno a Nativitate Domini mdcxxxxviiii
Convocat y congregat lo honorable Parlament de la confraria de
perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en la casa dels
stricadors de dita confraria aont se acostuma convocar y congregar,
en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents
los honorables Hierònim Argullol, Pere Pau Matheu, lo any present y
corrent cònsols de dita confraria, Diego Nadal, Jaume Bergadà, Joseph
Spelt, Gaspar Mestra, Hiasinto Farrer, Joan Santromà, Joan Bover,
Pere Matheu, Thomàs Matheu, Joan Mas, Ramon Ballester, Antoni Farrer, Joan Serrals, Jaume Tarrida, Joan Novell, Gaspar Matheu, Jaume
Anglès, Antoni Codina, Lluís Santacana, Hierònim Formigó, Thomàs
Pobla, Hiasinto Bioscha y Miquel Rocha, tots mestres y confrares de
dita confraria, tenint Parlament y dita confraria representant, aserca
les coses baix scrites han determinat en lo modo y forma següent:
Primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols
dient que com saben mosèn Ramon Castellví, argenter de la present
vila, ha edificats en lo lloch de les Splugues molins drapers, obligantse
ab acte en molinar tota la roba ques farà en la present vila, y la confraria y mestres de aquella se són obligats en portar tota la roba per
amolinar en los molins de dit mosèn Castellví, pagant de amolinar vint
sous per cada drap, y de altra part se són obligats pagar a dit mosèn
Castellví deu sous per cada drap que aportaran per amolinar en altres
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molins, y ja saben de quanta utilitat és stat lo ferse dits molins puix
los moliners de Capellades no volen enfortir los draps. Y com vuy dit
mosèn Castellví ha donat quexas que molts perayres se van en altres
molins per amolinar dits draps y nos curen pagar dits deu sous per
drap, lo qual ha obligat a fer assentar lo present Parlament per a que
se servescan determinar lo que més convinga. Ha determinat la maior
part de dits convocats que tots los perayres de dita confraria y altres
persones que fan y faran roba tinguen obligatió de anar forsosament a
dits molins de mosèn Castellví per enfortir la roba y no puguen anar
en altres molins sino és amb licèntia de dits honorables cònsols, y en
defecte de aquells dels prohoms de la mateixa confraria, pagant lo die
demanaran dita licèntia quinse reals, ço és vint sous per la confraria
y los deu sous per dit mosèn Castellví, \que ia se li devien/,87 per cada
drap, y los que no demanaran dita llicèntia incidescan en ban de sinquanta sous, ço és 40 sous per la confraria y 10 sous per dit mosèn
Castellví, y que sien exequtats irremisiblement cada vegada que insidiran.
Ítem sobre altra propositió feta per dits honorables cònsols dient que los tintorers de llana cada dia puyan los tintes fent pagar de
tenyir preu excessiu, y que axí se servescan donar hi assiento lo que
més convenient sie per los mestres y confrares de dita confraria, ha
determinat la maior part dels convocats que se arrende un tint per
tenyir llana, si fer se porà, en utilitat de la confraria y confrares de
aquella, dexantho en mans dels dits cònsols y de dits Diego Nadal,
Jaume Bergadà, Joseph Spelt y Joan Serrals per al qual efecte dit
Parlament los dóna y concedeix tot lo poder necessari.
Testes sunt Jacobus Barral, cultor ville Aqualate, et Franciscus
Thomas, parator lane ville de Capellades.

1649, setembre, 5
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es
prenen acords sobre l’arrendament de la casa dels estricadors.
[1: fol. 51r-v]

Die quinta mensis septembris, anno mdcxxxxviiii
Convocat y congregat lo honrat Consell o Parlament General de
dita confraria de perayres en dita casa dels stricadors, en la qual con-

87. Afegit a la interlínia.
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vocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables
Hierònim Argullol, Pere Pau Matheu, cònsols de dita confraria lo any
present, Diego Nadal, Jaume Bergadà, Joseph Spelt, Joan Bover, Joan
Santromà, Miquel Santasussanna, Pere Bover, Batista Matheu, Pere
Matheu, Gaspar Mestra, Jaume Tarrida, Thomàs Matheu, Miquel Amigó,
Ramon Ballester, Joan Serrals, Joan Mas, Joan Novell, Hiasinto Oms,
Antoni Codina, Thomàs Pobla, Lluís Santacana, Joan Ferrer, Gaspar
Matheu, Hiasinto Bioscha y Hierònim Formigó, tots mestres y confrares
de dita confraria, com a maior y més sana part, tenint Concell y la
dita confraria representant, aserca les coses baix scrites, ab auctoritat
y decret dels magnífichs balles de dita vila, han determinat en lo modo
y forma següent:
Primo sobre la renditió de comptes oÿda la relatió feta per dits
honorables Miquel Santasussanna y Pere Bover, oÿdors de comptes, ab la qual ha constat ser entrat a dita confraria, lo any present,
75 lliures, 11 sous 4, y lo gastat són 50 lliures, 7 sous 3, y que resta a
dita confraria 25 lliures 4 sous 1, han determinat ser feta la difinitió
de comptes conforme de present la fan a dits honorables cònsols.
Ítem han elegit en cònsols per lo any pròxim vinent, Joan Serrals
y Pere Matheu; ítem en prohòmens, Hierònim Argullol, Pere Pau Matheu, Antoni Farrer y Hiasinto Oms; ítem per la dotsena, mosèn Miquel
Santasussanna, Jaume Bergadà, Ramon; Ballester, Joan Bover, Thomàs
Matheu y Gaspar Mestra; ítem en banderado, Lluís Santacana; ítem
en verguers, Francesc Argullol, Thomàs Pobla, Jaume Ubach y Joseph
Guilamany; ítem en oÿdors de comptes, lo doctor Pau Matheu y Joseph
Spelt; ítem en veador de abaxadors, Joan Novell; ítem en veador de
retorsedors, Joan Mas; ítem en penyador de draps, Joan Novell.
Los quals y a quiscú dells respective en llurs càrrechs y oficis,
dit honorable Parlament ha donat y concedit tot lo poder necessari,
qual y quant a semblants oficis y càrrechs se ha acostumat donar y
atribuir, y tots los sobredits ho accepten y prometen asistir a la bandera sempre que serà menester, y mirar lo profit de la confraria y lo
dany de aquella evitar.
Testes sunt Jacobus Rossich et Marianus Vacarisses, cultores, in
villa Aqualate habitatores.
Ítem han determinat que si en Rocha vol star de aquí al devant
en la casa dels stricadors, haya de pagar 6 lliures de lloguer cada
any quant no que la lloguen los cònsols a altre texidor de llana, y les
4 lliures que deu enderrerides dits cònsols hagen de cobrar dels pe-
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rayres que li faran texir fins haya pagat, y si dit lloguer88 deudor los
cònsols per negligència dexaran de cobrarlo, dits cònsols ho hayan de
pagar de sos diners propis, y los perayres que li faran texir draps si
nos retindran dits 4 sous per drap fins dites 4 lliures degudes seran
pagades ho hayan de pagar dits perayres de sos diners.
Magnifici domini Franciscus Boneu, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ et subvicariæ eiusdem pro Sacra, Christianisima
et Regia Magestate et Didacus Nadal, bajulus dictæ villæ Aqualatæ
pro illius universitate, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis respective nominibus predictis convocationi et congregationi et
offitiorum nominatione ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem suam, imo verius dictis domini regis et universitatis pariter
et decretum interposuerunt in manibus et posse Josephi Stalella et
Balp, notarii eorum curie scribe, die sabbati undecima mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo
nono, presentibus pro testibus reverendis dominis Bernardo Spiell et
Hieronimo Francoli, presbiteris et benefitiatis in ecclesia parrochiali
presentis villæ Aqualatæ.

1650, febrer, 21
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. En aquesta sessió s’aprova una nova proposta de les taxes a pagar pels
membres amb l’objecte d’aixecar les finances de la confraria; també es parla de concedir un préstec a Ramon Castellví, amo del
molí de les Esplugues, per tal que pugui millorar-lo, i s’estableixen
els pactes del nou arrendament dels estricadors.
[1: fol. 52r a 53r]

Die lune xxi mensis februarii, anno mdcl
Convocat y congregat lo honorable Consell o Parlament de la confraria y ofici de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada,
en la casa dels stricadors de dita confraria, aont se acostuma convocar
y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Joan Serrals, Pere Matheu, cònsols lo any present
y corrent de dita confraria, Joan Santromà, Pere Bover, Diego Nadal,
Hierònim Argullol, Pere Pau Matheu, Antoni Farrer, Jaume Bergadà,
Joan Mas, Batista Matheu, Bernat Monllor, Joan Bover, Joseph Spelt,

88. A continuació, axí lo degué com lo, ratllat.
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Thomàs Matheu, Jaume Tarrida, Joan Novell, Francesch Colomer, Antoni Codina, Lluís Santacana, Gaspar Matheu, Thomàs Pobla, Miquel
Serrals, Miquel Rocha y Joan Amigó, tots mestres y confrares de dita
confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, aserca le coses
baix scrites han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament sobre lo cas proposat per dits honorable cònsols
dient que dita confraria vuy se troba menesterosa y sens cabal ni diner, y per conservar aquella es poria trobar algun expedient que sie al
propòsit en augment de aquella, ya sie crexent los salaris dels exàmens,
dret de plom dels draps y los demés salaris que se acostumen pagar,
o altre expedient que més convenga, ha determinat y resolt la maior
part de dits convocats que per conservatió de dita confraria sien alsats
los salaris dels exàmens y demés de dita confraria en lo modo que
se segueix: primo los fills de mestres per rahó de son examen hayan
de pagar tres lliures; ítem los fills de vila que no són o seran fills de
mestres, si seran casats ab filla de mestre hayan de pagar nou lliures;
ítem los forasters que no seran fills de vila, hayan de pagar de examen
quinse lliures; ítem los dits forasters si seran casats ab filla de mestre,
sols hayan de pagar de examen dotse lliures; ítem los estrangers hauran
de pagar per rahó de examen vint lliures, dic 20 lliures.
Ítem dits estrangers si seran casats ab filla de mestre sols pagaran
de examen desset lliures moneda barcelonesa; ítem per dret de plom de
la confraria, per cada drap los mestres hauran de pagar quatre sous,
dich; ítem los que no seran mestres per dit dret de plom, per drap,
dotse sous, dich 12 sous; ítem del primer drap los que no seran mestres
pagaran vint sous y dotse sous per cada hu dels altres draps; ítem los
confrares \o mestres89 hayan de pagar, cada any, a la confraria, quatre
sous; ítem los que no seran mestres/, vuyt sous cada any.
Ítem per quant los molins de les Splugues són de gran importàntia per la confraria, y convé molt mantenir aquells afavorint y aiudant a mosèn Ramon Castellví, argenter, amo de aquells, ab diner per
a que puga posar ab més comoditat aygua en aquells, ha determinat la
maior part de dits convocats que los mestres que fan roba li bestraguen
sexanta lliures barceloneses, de les quals se poran rescabalar y pagar
de la roba que faran enfortir en dits molins per lo qual efecte han fet
tall o memorial entre los mestres que faran roba ordenant que cada
hu haya de pagar la quantitat tatxada.

89. Afegit a la interlínia.
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Ítem sobre altra cas proposat per dits cònsols que alguns mestres y altres forsosament, los fan pagar dos ploms per drap de lo que
texeixen en la vila de Capellades no duent ne sinó hu de plom, han
determinat ques cuide el diputat local de Vilafrancha y per iustítia se
enllestesca y per dit efecte han fet y firmat procura a dit Joan Mas,
mestre y confrare de dita confraria per què no apar just se pague un
salari dos vegades.
Testes sunt Franciscus Rocha et Franciscus Rocha eius filius textores pannorum lane ville Aqualate.
90

Dicto die
Joan Novell, abaxador de la vila de Igualada, de grat y serta scièntia per temps, és a saber de sinch anys y sis mesos pròxim vinents,
que comensaran a córrer a quatre del mes de mars pròxim vinent,
convé y en bona fe promet a dits honorables cònsols de dita confraria
presents y sdevenidors y a dita confraria que tindrà en condret y conservarà les barres y pati dels stricadors de dita confraria, conservant
aquells a sos gastos y despeses y no de dita confraria, y en particular
posarà o posar farà en dits stricadors sinch pals de fusta bona cada
any, y los primers mesos dos pals, y també haurà de posar y mudar
les barres sempre que convindrà, y posar en aquells tots los claus o
ganxets necessaris, y a la fi de dit temps haurà de deixar dits stricadors
bé y degudament com se pertany, e aquesta promesa fa y fer enténdrer
Joan Novell ab los pactes següents: primo ab pacte y conditió que si los
soldats rompran o spallaran dits stricadors que en tal cas lo gasto de
adobar lo que dits soldats spallaran vindran a càrrechs de dita confraria
y no de dit Joan Novell. Ítem ab pacte y conditió que dits honorables
cònsols per lo salari o gasto de adobar y conservar dits stricadors sien
tinguts y obligats de donar y pagar a dit Joan Novell dos sous y dos
diners moneda barcelonesa per cada drap que fabricaran y faran en dita
vila, axí los mestres com altres, ab lo qual salari dit Joan Novell stiga
obligat a penyar y borronar dits draps, et cum dictis pactis et fiat cum
salario procuratoris intus quinqui et extra decem solidorum restitutioni
expensarum, et fiat cum scriptura tertii, obligationi persone et bonorumn
constitutioni procuratorum ad dictam tertii scripturam firmandum, renuntiationi proprii fori submissionis et juramento largo modo.
Testes predicti.

90. A l’inici de la línia però situat al marge del text hi ha un creu dibuixada, i
a sota mateix dues SS.
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1650, setembre, 11
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 53r-v]

Die xi mensis septembris, anno mdcl
Convocat y congregat lo honrat Concell y Parlament de la confraria
y ofici de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en
la casa dels stricadors de dita confraria aont se acostuma convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Joan Serrals, Pere Matheu, lo any present y
corrent cònsols de dita confraria, Joan Santromà, Diego Nadal,91 priors de dita confraria, Hierònim Argullol, Pere Pau Matheu, lo doctor
Pau Matheu y Granell, Miquel Santasussanna, Jaume Bergadà, Antoni
Farrer, Batista Matheu, Joan Bover, Joan Mas, Thomàs Matheu, Jaume
Tarrida, Ramon Ballester, Joan Novell, Gaspar Mestra, Bernat Monllor,
Isidro Borrull, Antoni Codina, March Codina, Gaspar Matheu, Hiasinto
Biosca y Miquel Serrals, tots mestres y confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dit confraria representant com a maior y més sana
part de les dos parts dels confrares de dita confraria, ab auctoritat y
decret dels magnífichs balles de dita vila, aserca les coses baix scrites
han determinat en la forma y manera següents:
Primo sobre la redditió92 de comptes del diner entrat y gastat a
dita confraria en lo any proppassat, oÿda la relatió feta per dits doctor Matheu, oÿdor de comptes present, ab Joseph Spelt, absent, ab la
qual ha constat ser entrat a dita confraria 142 lliures 4 sous 7, y que
han gastat 83 lliures 9 sous 6, y que resta a dita confraria 58 lliures
13 sous 1, han determinat ser feta la definitió de comptes als cònsols
vells y que lo diner se buyde en mà dels cònsols nous que entraran.
Ítem sobre lo cas proposat per dits honorables cònsols dient que
Batista Matheu y Bernat Monllor, ab licència dels cònsols són anats
a Capellades per enfortir draps podent, aleshores, enfortir-los en los
molins que mosèn Raimon Castellví posseheix en lo lloch de les Splugues, que aleshores tenien aygua, y conforme la ordinatió feta a 16
de maig 1649, deuen 3 lliures ço és 2 lliures 10 sous cadahú, y axí
se servescan determinar si stan obligats a pagar dites 3 lliures o no,
ha determinat la maior part de dits convocats que dita ordinatió sie
posada <en> exequtió y que dits Matheu y Monllor sien exequtats en
la dita pena o ban de 2 lliures 10 sous cadahú.
91. A continuació, lo any present y corrent, ratllat.
92. Sic. Cal entendre que el correcte fóra renditió.
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Ítem sobre altra propositió dient que Joan Amigó quan se examinà y posà mestre tenie tres draps texits, y pretén tant solament
pagar lo salari o dret que deu a dita confraria de dits draps conforme
lo acostumen pagar los mestres, y axí que se servescan determinar lo
quels aparrà ser de iustítia. Ha determinat la maior part de dits convocats que dit Joan Amigó, puix quant se passà mestre ja tenie dits
draps texits, que deu y ha de pagar ço és lo dret dels dos draps com
si no fos mestra y lo altre com a mestre, axí que hauria de pagar a la
confraria deu sous per los dos draps que és lo que acostumen pagar
los que no són mestres.
Ítem han elegit y anomenat en cònsols de dita confraria per lo any
pròxim vinent a mosèn Miquel Santasussanna y Antoni Codina; ítem
en prohoms Joan Serrals, Pere Matheu, Joan Mas y Lluís Santacana;
ítem per la dotsena, Hierònim Argullol, Pere Pau Matheu, Joseph Spelt,
Thomàs Matheu y Jaume Bergadà; ítem en banderado, Joan Amigó;
ítem en verguers, Isidro Borrull, Hierònim Gomar, Llorens Domingo y
Francesch Colomer; ítem en oÿdors de comptes, Pere Bover y Antoni
Farrer; ítem en veador de baxadors, Miquel Amigó; ítem en veador de
retorsedors, Miquel Serrals.
Als quals y a quiscú de ells en llurs càrrechs y oficis dit Concell
ha donat y concedit tot lo poder necessari qual y quant a semblants
càrrechs y oficis fins vuy ses acostumat donar y attribuir, y tots los
sobredits ho accepten y prometen assistir a la bandera sempre que serà
menester, y mirar lo profit de la Confraria y lo dany de aquella evitar.
Testes sunt Jacobus Mata, textor lanæ et Joannes Portus, caldarerius villæ Aqualatæ.
Ítem an altre capítol los dits honorables Miquel Santasussanna
y Antoni Codina, cònsols nous, fan y firmen àpocha a dits honorables
Joan Serrals y Pere Matheu, cònsols vells, presents, de dites sinquanta
vuyt lliures tretse sous y un diner moneda barcelonesa, que són restades
a dita confraria, les quals han rebudes en diner comptant en presèntia
dels notaris y testimonis et ideo et cetera.
Testes predicti.

1651, octubre, 1
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 54r-v]
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Die prima mensis octobris, anno mdcli
Convocat y congregat lo honrat Concell y Parlament de la Confraria
y ofici de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en
la casa dels stricadors de dita confraria aont se aconstuma convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Miquel Santasussanna, cònsol junt ab Antoni
Codina, absent, Jaume Bergadà, Diego Nadal, Jaume Tarrida, Joseph
Spelt, Pere Pau Matheu, Hierònim Argullol, Antoni Farrer, Ramon
Ballester, Joan Novell, Lluís Santacana, Isidro Borrull, Joan Amigó,
Gaspar Matheu, Hiasintho Biosca, Pere Matheu, Miquel Serrals, Joan
Santromà y March Codina, tots mestres y confrares de dita confraria
representant, aserca les coses baix scrites ab auctoritat y decret dels
magnífichs balles de dita vila, han determinat en lo modo y forma
que se segueix:
Primo dit honorable Concell y Parlament elegí y anomenà en
cònsols per lo any pròxim vinent a Joseph Spelt y Joan Mas; ítem en
prohoms, Antoni Codina, Hierònim Argullol, Miguel Amigó y Jaume
Anglès; ítem per la dotsena, Jaume Bergadà, Antoni Farrer, Pere Matheu, Diego Nadal y Joan Bover; ítem en banderado, Isidro Borrull;
ítem en verguers, Thomàs Pobla, Hiasinto Bioscha, Gaspar Matheu y
Miquel Serrals; ítem oÿdors de comptes, Pere Bover, Joan Santromà;
ítem veador de abaxadors, March Codina; ítem en veador de retorsedors, Ramon Ballester.
Als quals i a quiscú de ells en llurs càrrechs i oficis dit Consell
ha donat y concedit tot lo poder necessari qual y quant a semblants
càrrechs y oficis fins vuy ses acosumat donar y attribuir, y tots los
sobredits ho accepten y prometen y iuren assistir a la bandera sempre que serà menester y mirar lo profit de la Confraria y lo dany de
aquella evitar.
Ítem sobre la redditió dels comptes del diner ha entrat y gastat
de dita confraria en lo any pròxim passat, oÿda la relatió feta per
dit Antoni Farrer, oÿdor de comptes, ab la qual ha constat ser entrat
en tot gènero de resibo 225 lliures 9 sous 3 y haver gastat 42 lliures
6 diners, y axí restan en mà dels cònsols 73 lliures 8 sous 9, y axí ser
feta la difinitió dels comptes y ques buyden en mà dels cònsols nous
y que se esmersin en comprar llana junt ab lo diner que tenen los
priors, los quals se restituescan a dits priors, sempre que convindrà,
anomenant per comprador de llana a dit Lluís Santacana.
Testes sunt Michael Mas, lanificius, et Thomas Torres, etiam lanificius villæ Aqualatæ.
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Ítem alio instrumento dit Joseph Spelt, cònsol, firma àpocha a
dits93 cònsols vells y a Diego Nadal, prior, de cent tres lliures divuyt
sous y nou diners moneda barcelonesa, rebudes comptants en presèntia
del notari y testimonis, ço és 73 lliures 8 sous 9 per mans dels cònsols
vells y les restants 30 lliures 10 sous per mans de dit Diego Nadal,
prior, et ideo et cetera.
Testes predicti.

1652, octubre, 6
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. També
es recorden les tarifes i les penes aplicadores a tots aquells que no
compleixin els preus fixats per a filar i cardar la llana.
[1: fol. 54v i 55v]

Die sexta mensis octobris, anno MDCLII
Convocat y congregat lo honrat Concell y Parlament de la confraria
y ofici de perayes de la vila de Igualada en la forma acostumada, en
la casa dels stricadors de dita confraria en lo terme de dita vila scituada, aont se acostuman convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Joseph
Spelt, Joan Mas, lo any present y corrent cònsols de dita confraria,
Hierònim Argullol, Antoni Codina, Miquel Amigó, Jaume Tarrida, Joan
Serrals, Joan Santromà, Pere Bover, Thomàs Matheu, Joan Alsina, Gabriel
Serrahima, Joan Bover, Antoni Farrer, Jaume Bergadà, Diego Nadal,
Lluís Santacana, Joan Novell, March Codina, Ramon Ballester, Pere
Pau Matheu, Isidro Borrull, Gaspar Mestra, Miquel Rocha y Gaspar
Matheu, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior y
més sana part y més de les dos parts dels confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dita confraria representant, aserca les coses baix
acrites, amb auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han
determinat en lo modo y forma que se segueix:
Primo sobre la redditió de comptes del que se ha gastat y entrat
en dita confraria en lo any pròxim passat, oÿda la relatió feta per
Joan Santromà y Pere Bover, oÿdors de comptes, ha constat y consta
ser entrat en tot gènero de resibo, 190 lliures 2 sous 1, y haver gastat
63 lliures 4 sous, y axí resta en mans dels cònsols <126 lliures 18 sous

93. A continuació, Priors, ratllat.
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10>,94 y han determinat ser feta conforme fan de present la difinitió
de dits comptes, y que lo diner se buyde en mà dels cònsols nous, y
que se smerse en comprar llana, anomenant per comprador de dita
llana a Antoni Codina, lo qual dit Concell ha lloat y approbat, lo que
resta a dita confraria de cabal és 126 lliures 18 sous 1 diner.
Ítem dit honorable Concell y Parlament elegí y anomenà en cònsols de dita confraria per lo any pròxim vinent als honorables Thomàs
Matheu y Antoni Farrer; ítem en prohòmens, Joseph Spelt, Joan Mas,
Joan Amigó y Miquel Rocha; ítem per la dotsena, Joan Santromà, Pere
Bover, Jaume Bergadà, Joan Farrer, Isidro Borrull y Jaume Ubach;
ítem en veador de retorsedors, Ramon Ballester; ítem en veador de
abaxadors, Miquel Amigó; ítem en oÿdor de comptes, Miquel Santasussanna y Diego Nadal; ítem en banderado, March Codina; ítem
en verguers, Gabriel Torralsina, Hierònim Santacana, Miquel Mas y
Joseph Guilamany.
Als quals y a quiscú dells en llurs càrrechs y oficis dit Concell ha
donat y concedit tot lo poder necessari tal qual a semblants càrrechs
y oficis fins vuy sés acostumat donar y atribuir, y tots los sobredits
ho accepten y prometen y juren que asistiran a la bandera sempre
que serà menester, y miraran lo profit de dita confraria y lo dany de
aquella del tot evitaran.
95
Ítem per evitar los abusos que los confrares de dita confraria y
altres que fan roba cometen donant, uns més que altres, interès y diner
per lo cardar, filar la llana y texir los draps, per tant dit honorable
Concell y Parlament ha resolt y determinat que ningun mestre ni altra
persona que fassa roba puga ni li sie lísit donar ni pagar directament
ni indirecte per lo texit dits draps, cardar y filar la llana, més preu ni
salari del que se segueix. Primo per lo cardar los pesals de burell de
una tinguda, 10 sous; ítem per los pesals de una y dues tingudes, 12
sous; ítem los pesals de stam, 14 sous; ítem de cardar y filar cada
pesal, 1 lliura 10 sous, donant lo que fa cardar cardes; ítem de texir
los draps a rahó 4 sous per ram; ítem de filar la pesada de flux, 1 sou
4 diners; ítem de filar la lliureta de stam, 1 sou 8 diners, sots pena de
deu sous barcelonesos per quiscun y quiscuna vegada aplicadors a la
matexa confraria.
96
Ítem sens periudisi de la ordinatió feta sobre los aprenents, la
qual volen reste en sa forsa y valor, han determinat que los mestres

94. Escrit a sobre.
95. Dibuixada al marge, a l’inici del paràgraf hi ha una creu.
96. Al marge, a l’inici del paràgraf, hi ha escrit nº 55.
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prendran aprenents dins quinse dies, comptadors del dia los hauran
presos en avant, los hayan de denuntiar als cònsols de dita confraria
sots pena de aver de pagar los amos per los aprenents lo dret de salari
de aprenentatge, y qui no és mestra no puga préndrer aprenent.
Ítem dit Consell y Parlament ha determinat que sie fet lloguer
de la terra dels stricadors a dit Lluís Santacana, per temps de \dos/97
anys per lo preu o valor de 3 lliures lo any, no fent dany al stricar los
draps y dexant lloch per sténdrer los draps dins lo mateix stricador.
Testes sunt Josephus Fabregues, loci ville Nove de Camino et
Jacobus Bernada, mansi vallis del scrit termini dicti loci.
Ítem alio instrumento dits Thomàs Matheu y Antoni Farrer, cònsols
nous, firmen àpocha a dits Joseph Spelt y Joan Mas, cònsols vells, de
dites cent vint y sis lliures devuyt sous y un diner moneda barcelonesa,
dich 126 ll. 18 s. 1 d., que han restat de cabal a dita confraria, rebudes
en diners comptants en presèntia del notari y testimonis et ideo et cetera.
Testes predicti.
Magnifici dominus Jacobus Roig, subvicarius et bajulus regius
villæ Aqualatæ et subvicariæ eiusdem pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thomas Sagues, bajulus dictæ villæ Aqualatæ, pro magnificis
consiliariis et universitate dictæ villæ Aqualatæ, dominis comuniter et
pro indiviso villæ ipsius, dictis respective nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum nominationi ceteribusque omnibus
et singulis predictis auctoritatem suam immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manibus et
posse Josephi Stalella et Balp, notarius eorum curiæ scribæ, die jovis
nona mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio, presentibus pro testibus magnifico Francisco
Matheus, supra scripti et Didaco Nadal, candelario ceræ, omnibus dictæ
villæ Aqualatæ.

1653, juny, 8
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. L’objectiu
de la reunió és la d’acordar una reducció de les taxes pagades
pels confrares, atesa la devaluació que ha sofert la moneda, i
l’aprovació de noves tarifes sobre la base d’aquest canvi.

97. dos, escrit a sobre el mot un, ratllat.
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[1: fol. 55v i 56r]

Die octava mensis junii, anno MDCLIII
Convocat y congregat lo Concell o Parlament de dita confraria
de perayres en dita casa dels stricadors aont se acostuma convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
present los honorables Thomàs Matheu, Antoni Farrer, lo any present y
corrent cònsols de dita confraria, Joan Amigó, Joseph Spelt, Joan Serrals, Joan Santromà, Hierònim Argullol, Miquel Amigó, Antoni Codina,
Gabriel Torralsina, Lluís Santacana, Ramon Ballester, Bernat Monllor,
Jaume Tarrida, Joan Farrer, Gaspar Matheu, Isidro Borrull, Francesch
Colomer, Hiasinto Bioscha, Joan Mas, Pau Matoses, Miquel Serrals y
Hierònim Santacana, tots mestres y confrares de dita confraria, aserca
les coses baix scrites han determinat en lo modo y forma següent:
98
Primo, sobre la propositió feta per dits honorables cònsols dient
que les monedes són estades reduïdes y tornades a son pristino stat,
y per consegüent apar ser just que les manifessures de la roba sien
reduïdes99 y pagades per tots los confrares y mestres a un preu que
sie just y rahó que tots si puguen mantenir, y que axí aserca dites coses se servescan determinar lo que més convinga. Han determinat los
dits convocats y congregats que de aquí al devant les mans, treballs y
manifessures de la roba se pague en lo modo y forma següent. Primo
de cardar la pesal de stam, 8 sous; ítem de cardar lo pesal de flux a
una y dues vingudes, 7 sous; ítem de cardar lo pesal de burell a una
vinguda, 6 sous; ítem de filar la lliura de stam, 1 sou; ítem de filar
la pesada de flux, 10 diners; ítem de texir, dos sous per ram; ítem de
retòrser, un sou també per ram, y que ningún mestre ni altra persona
puga donar ni pagar més ab pena de 2 ll. moneda barcelonesa, aplicadora a la dita confraria, pagadores per los mestres \y altres que faran
roba/100 que contrafaran ço és 1 lliura del filar y cardar, y 2 lliures per
lo qui contrafarà al retòrser y texir, y que sien exequtades101 rigurosament per dits cònsols y per Pere Matheu y Miquel Amigó, persones
electes junt ab los cònsols.
Ítem sobre altra propositió feta dient que los moliners demanen
vint y quatre sous per enfortir cada drap, que és preu excessiu y que
se servescan determinat lo ques deu fer. Ha determinat la maior part
dels convocats que los honorables cònsols y dos confrares ho miren

98. Dibuixada al marge, a l’inici del paràgraf hi ha un creu.
99. Primer hi ha escrit pagades, que ha estat ratllat i substituït per reduïdes.
100. y altres que faran roba, escrit a sobre.
101. A partir d’aquí i fins al primer punt, escrit al marge.
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y tracten de bé a bé, y quen asenten del modo que més convinga en
utilitat dels mestres, les dos persones elegides són los dits Joan Serrals
y Isidro Borrull.
Ítem sobre altra propositió que la confraria té necessitat de fer y
tornar lo un stricador que ses spatllat per a que los mestres sien més
ben servits, y per a pagar los gastos de dit stricador nou se porie carregar als qui faran roba pagant alguna cosa més avant. Ha determinat
la maior part de dits convocats que sie fet dit stricador nou y perquè
la confraria cobre un tant lo gasto, que los qui faran roba de aquí al
devant fins a tant dit stricador sie acabat y no més avant, hagan de
pagar a la confraria ço és los mestres per cada drap que faran, 3 sous,
que són catorse diners més del que ans pagaven, y los que no són
mestres, tretse sous per cada drap, y del primer drap que fabricaran
hayan de pagar lo salari y dret acostumat que és 20 sous.
Testes sunt Franciscus Rocha et Chrisostomus Ravella, textores
pannorum lanæ villæ Aqualatæ.

1653, octubre, 26
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
S’acorda l’arrendament dels estricadors.
[1: fol. 56r i 57r]

Die XXVI mensis octobris, anno MDCLIII
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General de dit ofici
y confraria de perayres en la forma acostumada, en la casa dels stricadors de dita confraria aont se acostuma convocar y congregar, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Thomàs Matheu, Antoni Farrer, lo any present y corrent
cònsols de dita confraria, lo senyor Miquel Santasussanna, Diego Nadal,
Joseph Spelt, Joan Mas, Miquel Rocha, Joan Serrals, Pere Matheu,
Joan Santromà, Antoni Codina, Jaume Bergadà, Pere Pau Matheu,
Francesch Gener, Ramon Ballester, Gaspar Mestra, Lluís Santacana,
Gabriel Torralsina, Joan Ferrer, Isidro Borrull, Joseph Guilamany, Jaume Tarrida, Pau Matoses y Joan Novell, tots mestres y confrares de
dita confraria, com maior y més sana part y demés de les dos parts,
aserca les coses baix scrites ab auctoritat y decret dels magnífics balles de dita vila baix auctoritsants y decretants han determinat en lo
modo y forma següent:
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Primo sobre la redditió de comptes de dita confraria, axí del entrat
com gastat, comprès lo cabal tenia dita confraria, oÿda la relatió feta
per dit senyor Miquel Santasussanna y Diego Nadal, oÿdors de comptes, ha constat y consta ser entrat en tot gènero de recibo, feta rebaxa
de la moneda, 69 lliures 14 sous, y haver gastat102 33 liures 3 sous, y
axí restan en mans dels cònsols 36 lliures 11 sous. Han determinat
y resolt ser feta, conforme de present fan, llarga y bastant difinitió
de dits comptes a dits cònsols y que lo diner se buyde en mans dels
cònsols nous, reste de cabal a dita confraria de moneda forta dites
36 lliures 11 sous.
Ítem dit honorable Parlament y Concell elegí y anomenà en cònsols
de dita confraria, per lo any pròxim vinent, a dits honorables Jaume
Bergadà y Francesch Gener; ítem en pròmens, Thomàs Matheu, Antoni
Farrer, Joan Alsina y Isidro Borrull; ítem per la dotsena, Hierònim
Argullol, Joan Serrals, Miquel Rocha, Diego Nadal, Joan Santromà y
Gaspar Mestra; ítem en veador de retorsedors, Gaspar Matheu; ítem
en veador de abaxadors, Joan Novell; ítem en oÿdor de comptes, Pere
Bover y Joseph Spelt; ítem en banderado, Hierònim Santacana; ítem en
vergués, Thomàs Pobla, Pere Sendra, Joseph Balle y Pere Joan Farrer;
ítem per penyar o stricar los draps al stricador, Hierònim Gomar y
Miquel Serrals.
Als quals y a quiscú de ells respective en llurs oficis y càrrechs, lo
dit honorable Concell y Parlament donà y concedí tota aquella facultat y potestat quala y quanta a semblants oficis y càrrechs fins vuy és
acostumada donar y atribuir, e tots los sobredits acceptant respective
dits oficis y càrrechs, prometen y iuren de asistir a la bandera los que
y han de asistir, sempre que la trauran y també de mirar lo profit de
dita confraria y lo dany de aquella evitar.
Ítem dit honorable Concell y Parlament determinà y resolgué
que per temps de un any pròxim vinent sie fet lloguer a Crisòstomo
Ravella, texidor de llana, de la casa dels stricadors per preu de quatre
lliures moneda barcelonesa.
Testes sunt Chrisostomus Ravella, textor pannorum lanæ et Antonius Borgosa, magister domorum, villæ Aqualatæ.
Ítem alio instrumento, los dits honorables Jaume Bergadà y Francesch Janer, cònsols nous, fan y firman àpocha a dits cònsols vells de
dites trenta sis lliures y onse sous moneda barcelonesa, que són lo
102. A continuació, y axí restan en mans, ratllat.
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cabal de dita confraria, rebudes en diner comptant en presèntia del
notari y testimonis et ideo, et cetera.
Testes predicti.

1654, novembre, 11
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per tractar
sobre el no-compliment, per part dels teixidors i de les filadores,
de les ordinacions del 8 de juny de 1653. També es fixa el preu que
hauran de satisfer els paraires per les feines dels teixidors i de les
filadores.
[1: fol. 57r-v]

Die XI mensis novembris, MDLIIII
Convocat y congregat lo Concell o Parlament de dita confraria
de perayres en dita casa dels stricadors aont se costuma convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Jaume Bergadà, Francesch Gener, lo any
present y corrent cònsols de dita confraria, Ramon Ballester, Thomàs Matheu, Antoni Farrer, Diego Nadal, Isidro Borrull, Joan Mas,
Pere Matheu, Pere Pau Matheu, Hierònim Argullol, Antoni Codina, Pere
Sendra, Joan Bover, Gaspar Mestra, Bernat Monllor, Miquel Amigó,
Jaume Tarrida, Joseph Ballester, Joan Novell, Miquel Rocha, Miquel
Mas, March Codina, Joseph Guilamany, Pau Matoses, Joan Amigó,
Gabriel Torralsina, Gaspar Matheu, Hierònim Santacana y Thomàs
Pobla, tots mestres y confrares de dita confraria, aserca les coses baix
scrites és estat determinat en lo modo y forma següent:
E primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols dient que la ordinatió feta per los confrares y mestres de dita
confraria a 8 de juny 1653, sobre lo pagar les mans de texir, cardar
y filar los draps y demés manifessures, no se observa per quant los
texidors y filadors escedissen y no se acontentan de la tatxa feta en
dita ordinatió lo que se redunda en dany dels mestres de la confraria,
per lo qual efecte los han fet juntar per a que sien servits aserca dites
coses determinar lo que més convinga. Ha determinat la maior part
dels convocats que de assí al devant als texidors per les mans de texir
los draps los sie pagat 2 sous 6 diners y no més per ram \del setsè y
5 sous los vint y dosens/,103 si ja no texiran scopolons, que en tal cas
103. Escrit a sobre, amb aclariment de la quantitat a pagar pels vint-i-dosens
escrit al marge.
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per lo texir dits scopolons sels puga donar de més avant, a coneguda
dels cònsols, axí que lo perayre no puga pagar més de texir dos scopolons del tatxat, sino és ab licèntia demanada y obtinguda de dits
honorables cònsols, del filar la llana los perayres pugan donar catorse
diners per lliureta y un sou per pesada de flux y no més avant, y lo
més avant de dita ordinatió que sie observada, y per quant alguns
perayres no dupten donar estrenes o per altres vias directes o indirectes donar més del tatxat, ha determinat dit Consell y Parlament que
lo mestre o perayre que tal farà incidesca en pena o ban de 3 lliures
moneda barcelonesa per cada vegada que contrafarà y \la meytat per
lo acusador/,104 y encara se ha determinat que nos puga cardar llana
ni pagar manifessures del texir ni aserca dites coses fer pacte algú,
sinó axí lo texir com cardar se haya de pagar ab diner del modo stà
tatxat y no ab pactes ni barates de una cosa ab altra \sots la dita pena
si ja no tindran licèntia dels cònsols/,105 y perquè la present ordinatió
ab maior eficàtia sie observada, han determinat que tots los mestres
y confrares de dita confraria \ altres que fan roba,106 hayan de prestar
jurament a Nostre Senyor Déu y als seus sants quatre Evangelis, de
tenir y observar la present ordinatió y de no contrafer en aquella, sots
la dita pena y jurament, lo desobre tatxat, se entén donant lo amo cardes y si no donaran cardes se pora donar tres sous de més per pesal.
Testes sunt Antonius Amat et Thomas Novell, lanificius villæ
Aqualatæ.

1654, novembre, 22
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
En aquesta sessió s’acorda que la confraria mantingui un llit a
l’Hospital per a ús dels agremiats.
[1: fol. 57v i 58v]

Die xxii mensis novembris, anno predicto mdcliiii
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament de dita confraria
de perayres en la forma acostumada, en dita casa dels stricadors, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents dits

104. Afegit a la interlínia.
105. Afegit a la interlínia.
106. Escrit a sobre.
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honorables Jaume Bergadà, Francesch Gener, cònsols, Diego Nadal, Pere
Matheu, Joan Mas, Antoni Farrer, Isidro Borrull, Hierònim Argullol,
Pere Pau Matheu, Antoni Codina, Miquel Amigó, Joan Bover, Thomàs
Matheu, Joseph Ballester, Pere Sendra, Joan Serrals, Gaspar Mestra,
Lluís Santacana, Ramon Ballester, Joan Novell, March Codina, Pau
Matoses, Joseph Guilamany, Thomàs Pobla, Joan Farrer, Francesch
Argullol, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més
sana part dels mestres de dita confraria, tenint Concell ab auctoritat y
decret dels magnífichs balles de dita vila, han determinat en lo modo
y forma que se segueix:
Primo sobre la redditió de comptes del entrat y gastat en lo any
pròxim passat, oÿda la relatió feta per dit Antoni Farrer, oÿdor de
comptes en lloch de Joseph Spelt, difunt, se ha trobat ser entrat lo any
pròxim passat en tot gènero de resibo, 94 lliures 12 sous 6, y haver
gastat ab est gasto 53 ll 2 sous 4, y axí restan en mans dels cònsols
41 lliures 10 sous 2. Han determinat ser feta, conforme de present fan
a dits honorables cònsols, llarga y bastant definitió de dits comptes a
dits cònsols y que lo diner se buyde en mans dels cònsols nous, y que
de dit diner los cònsols los esmersen en lo que bé los aparexerà ser
més convenient per la confraria.
Ítem han elegit y anomenat en cònsols per dita confraria per lo
any pròxim vinent a dits Diego Nadal y Isidro Borrull; ítem en pròmens,
Jaume Bergadà, Francesch Giner, Lluís Santacana y Pau Matoses; ítem
per la dotsena, Joan Santromà, Ramon Ballester, Pere Matheu, Bernat
Monllor, March Codina, Hierònim Argullol, Thomàs Matheu y Joan
Serrals; ítem en banderado, Thomàs Torra; ítem en verguers, Hiasinto
Oms, Llorens Domingo, Francesch Anglès y Francesch Colomer; ítem
en veador de retorsedors, Gaspar Mestra; ítem en veador de abaxadors,
Miquel Amigó; ítem en penyador de draps ab stricador, Antoni Codina;
ítem en oÿdors de comptes, Miquel Santasussanna y Antoni Farrer.
Als quals y quiscú dells respective en llurs càrrechs y oficis, dit
Concell y Parlament donà y concedí tot lo poder necessari, e tots los
sobredits respective acceptant dits càrrechs y oficis prometen que serviran bé y llealment mirant lo profit de la confraria y lo dany de aquella
del tot evitant.
Testes sunt Joannis Rocha, temini Ottinæ et Bartholomeus Fabregues, loci Ville Nove de Camino, cultores.
Ítem alio instrumento dicti Diego Nadal y Isidro Borrull, cònsols
vuy elegits, fan y firmen àpocha de rebuda a dits cònsols vells de ditas
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quaranta una lliura deu sous y dos diners, dich 41 ll. 10 s. 2, que la
confraria té de cabal, rebudes en diners comptants en presèntia del
notari y testimonis et ideo, et cetera.
Testes predicti.
Ítem aserca dels dos draps de Joan Mas, mestre de la confraria,
cremats al molí de la viuda Torra de Capellades, que pot succehir als
altres mestres, ha determinat dit Consell y Parlament que se informen
si dita Torra starà obligada de justítia a pagar dits draps, y tenint dit
Mas justítia que litigue y gaste lo que convinga, y que dit gasto se
pague dels mestres que fan roba, axí que per dit plet los qui faran
roba per cada drap hayen de pagar sis diners y més si més convindrà.
Ítem han determinat que de mosèn Ramon Castellví se cobre lo
que deu a la confraria ab albarà, y tot lo que sen cobrarà sie smersat
en comprar un llit per lo Hospital de pobres de la present vila, y per
que ab més fasilitat se cobre dit diner, elegexen a Joan Serrals, Hierònim Argullol, Antoni Farrer y Jaume Bergadà, als quals donen tot
lo poder necessari per fer dita cobransa y posarhi les diligènties que
convindran, ab companya dels cònsols y quan nos puga cobrar, dit llit
ques fassa de mà y de bossa.
Ítem sobre la ordinatió feta lo anys passats, ab la qual fou prohibit y vedat que ningún mestre de la confraria puga stricar los draps
en altre stricador sinó ab lo de la confraria, ha determinat dit Concell
y Parlament que dita ordinatió sia exequtada y observada sempre y
quant dits stricadors de la confraria staran adobats y no abans, y que
se adoben dits stricadors de mà y de bossa dels perayres dels draps se
fan lo més prest que poran.
Testes predicti.

1654, desembre, 7
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Torna
a parlar-se del problema dels teixidors, retorcedors i filadores; es
confirma el preu que cal pagar per les feines que aquests facin.
[1: fol. 58v i 59r]

Die vii decembris, anno predicto mdcliiii
Convocat y congregat lo dit Parlament o Concell de dita confraria en dita casa dels stricadors, en la qual convocatió y congregatió
entrevingueren y foren presents los honorables Diego Nadal, Isidro
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Borrull, cònsols, Francesch Gener, Antoni Farrer, Jaume Bergadà, Pau
Matoses, Joan Mas, Hierònim Argullol, Bernat Monllor, Joan Bover,
Ramon Ballester, Antoni Codina, Pere Pau Matheu, Thomàs Matheu,
Jaume Tarrida, Joan Serrals, Joan Amigó, Gaspar Mestra, Joseph Ballester, Hiasinto Oms, Joan Farrer, Joseph Guilamany, Francesch Anglès,
Hierònim Santacana, Francesch Colomer y Ramon Tous, tots mestres y
confrares de dita confraria, aserca les coses baix scrites han determinat
en la forma y modo següents:
107
Primo sobre la propositió feta per dits honorables cònsols dient
que los texidors, retorsedors, filadores \y cardadors/108 se quexan que
no sels pague lo que merexen en sos treballs de treballar del que se ha
resultat y resulte cada dia qüestions, y axí que se servescan determinar
aserca dites coses lo que més convinga. Ha determinat la maior part
de dits convocats que dites manifassures y mans de fer y fabricar los
draps, attesa la reductió o rebaxa de monedes poch ha feta, de aquí al
devant se paguen y pagar hayen del modo següent, ço és a les filadores
a rahó de 8 diners per pesada, y de la lliureta, deu diners; de texir,
dos sous per ram dels setsens, y tres sous y sis dels vint y dosens; de
retòrser, deu diners per ram; de cardar los pesals de stam, vuyt sous,
y a una y dues \de flux/,109 set sous, y de burell sis sous; \y de cardar y
filar 18 sous/,110 y que ningú ne puga donar més sots pena o ban <de>
3 lliures per cada hu, la tersera part al acusador y puix han posada
pena, que sie alsat lo jurament conforme de present lo alsen, y per
exequatar dita pena ademés dels cònsols elegiren a Miquel Amigó y
Gaspar Mestra, donantlos tot lo poder necessari.
Testes sunt Franciscus Galseran, lanificius villæ Aqualatæ et Vincentius Pere, loci Ville Nove de Camino.

1655, agost, 1
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a
tractar de les qüestions que se susciten amb els filadors, dels fraus
que es produeixen i del preu que hi ha pactat per la feina que fan.
També es pren l’acord de carregar els ploms que paguen els que no
estan examinats i les taxes a pagar per cardar les llanes.

107. A l’inici
108. Escrit a
109. Escrit a
110. Escrit a

del paràgraf, al marge, hi ha dibuixada una creu.
sobre.
sobre.
sobre.
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Die prime augusti, MCCLV
Convocat y congregat lo dit Concell i Parlament de la confraria
dels perayres en dita casa dels stricadors, en la qual entrevingueren
y foren present los honorables Diego Nadal, Isidro Borrull, cònsols,
Antoni Farrer, Lluís Santacana, Pau Matoses, Pere Matheu, March Codina, Antoni Codina, Joan Serrals, Ramon Ballester, Hierònim Santacana, Joseph Guilamany, Pere Sendra, Gabriel Torralsina, Antoni Amat
y Joseph Farrer, tots mestres de dita confraria, aserca les coses baix
scrites han determinat ab lo modo y forma que se segueix:
Primo sobre la propositió feta per dits honorables cònsols dient
que ab moltes ordinations és stat tatxat les mans de filar la llana y tots
són stades abusades y no observades, y principalment les rompen los qui
no són mestres de la confraria que fa roba, y que axí sien servits donar
hi algun modo y forma convenient. Ha determinat la maior part dels
convocats que de aquí al devant del filar se done, ço és de les lliuretes,
catorse diners, y de la pesada, un sou y no més, sots pena de 3 lliures
per quiscun y quiscuna vegada, la qual sie irremisiblement exequtada,
y que los qui han demanat plassa se examinen dins vuyt dies, los quals
passats sie per no concedida dita plassa; per exequtar dita pena junt ab
los cònsols elegeixen dits prohoms Argullol \y Gaspar Mestra/.111
Ítem sobre lo segon cas dient que la confraria és pobre y menesterosa, y que apar convenient sercar algun arbitri per a pagar los gastos
que se oferexen, y lo millor arbitre serie carregar los ploms dels draps
que fan los que no són examinats. Ha determinat112 la maior part de
dits convocats que, los qui no són mestres, dels draps que faran de
assí al devant hayan de pagar, per cada drap que fabricaran, per dret
de plom quaranta sous moneda barcelonesa.
Ítem han determinat que no obstant les ordinations fins vuy fetes sobre de pagar les manifessures de cardar la llana, que de aquí al
devant se paguen set sous de cardar los pesals de filar de burells; vuyt
sous los de color, y deu sous los de stam, donant lo homo cardes, y
no dant cardes lo hamo, dos sous més per pesal.
Testes sunt Josephus Morera, termini Ottinæ et Franciscus Amat,
lanificius Aqualatæ.

111. Sobreescrit.
112. A continuació, que, ratllat.
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1655, novembre, 28
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 59v i 60r]

Die xxviii mensis novembris, anno a Nativitate Domini mdclv
Convocat y congregat lo Concell o Parlament del ofici y confraria de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada, en la
casa dels stricadors de la mateixa confraria, scituada en lo terme de
la vila aont se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Diego
Nadal, Isidro Borrull, lo any present y corrent cònsols de la confraria,
Miquel Santasussanna, Joan Santromà, Francesch Gener, Antoni Farrer,
Jaume Bergadà, Pere Matheu, Pau Matoses, Lluís Santacana, Thomàs
Matheu, Antoni Codina, March Codina, Ramon Ballester, Hierònim
Argullol, Miquel Amigó, Gaspar Mestra, Joan Novell, Gaspar Matheu,
Joseph Ballester, Thomàs Torres, Joan Ferrer, Pere Sendra, Julià Monllor, Joseph Ferrer, Joseph Guilamany, Francesch Muntaner, Hiasintho
Bioscha, Thomàs Novell, Joan Mas y Pere Pau Matheu, tots mestres y
confrares de dita confraria, com maior y més sana part y més de les
dos parts dels confrares de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, aserca les coses baix scrites, ab auctoritat y decret
dels magnífichs balles de dita vila baix decretants y auctoritsants, han
determinat y resolt en lo modo y forma que se segueix:
Primo sobre la redditió de comptes del entrat y gastat lo any
pròxim passat, oÿda la relatió en Concell feta per dits113 \Miquel Santasussanna y Antoni Farrer/, oÿdors de comptes, se ha trobat ser entrat
lo any pròxim passat en tot gènero de resibo, noranta sis lliures setse
sous y set diners, y haver distribuït en tot gènero de gasto, trenta set
lliures catorse sous y vuyt diners, y axí queda a la confraria en mans
de dis cònsols, sinquanta nou lliures un sou y onse diners. Han determinat ser feta conforme de present fan a dits honorables cònsols
llarga y bastant difinitió de dits comptes, y que lo diner que resta sie
buydat en mans dels cònsols nous que entraran per a que lo smersen
en augment y utilitat de dita confraria conforme als cònsols, dotsena
y prohoms bé aparexerà.

113. A continuació, Francesch Gener y Joan Mas, ratllat, amb els noms dels
actuals oïdors de comptes escrits a sobre.

184

Montserrat Duran Pujol

Ítem han elegit y anomenat en cònsols per lo any pròxim vinent a
dits Pere Matheu y Pau Mathoses; ítem en prohòmens, Diego Nadal y
Isidro Borrull, Llorens Domingo y Miquel Rocha; ítem per la dotsena,
Joan Serrals, Thomàs Matheu, Hierònim Argullol, Thomàs Torra, Ramon Ballester, Joan Santromà, Jaume Anglès y Lluís Santacana; ítem
en oÿdors de comptes, Francesch Janer y Joan Mas; ítem per veador de
abaxadors, Joan Novell; ítem per veador de retorsedors, Gaspar Mestra;
ítem en banderado, Agustí Figueres; ítem en verguers, Joseph Farrer,
Julià Monllor, Joan Struch y Gabriel Torralsina; ítem per penyar los
draps al stricador, Antoni Codina; ítem clavari, Antoni Farrer.
Als quals y a quiscú de ells respective en llurs càrrechs y oficis,
dit Concell y Parlament donà y concedí tot lo poder necessari que fins
vuy ses acostumat donar y atribuir, e tots los sobredits, respective,
acceptant dits càrrechs y oficis, prometen y iuren que serviran bé y
llealment mirant lo bé y profit de la confraria y lo dany de aquella
del tot evitant.
Ítem dit honorable Concell y Parlament ha determinat ser afegits
y avistats nou diners per cada plom posat als draps y no als que han
de posar plom.
Testes sunt Francisus Miquel, retorsiator lanæ et Petrus Novell,
lanificius villæ Aqualatæ.
Ítem alio instrumento dit Antoni Farrer, clavari, firma àpocha
a dits Diego Nadal y Isidro Borrull, cònsols vells, presents, de dites
sinquanta nou lliures un sou y onse diners moneda barcelonesa, que
la confraria té de cabal, rebudes en diner comptant en presèntia del
notari y testimoni, e axí ne firma àpocha.
Testes predicti.
Magnifici domini Michael Santasusanna, subvicarius et bajulus villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Jacobus Mestra, bajulus dictæ villæ Aqualatæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter
et pro indiviso villæ, ipsius dictis respective nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum nominationi ceterisque omnibus
et singulis predictis auctoritatem eorum, immo verius dictorum domini
regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manibus et
posse Christophori Lledo, auctoritatem regia, notarii publici dictæ villæ
et eorum curie, pro reverendo rectore et notario publico scribe, die
mercurii quinta mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quinquagesimo sexto, presentibus pro testibus honorabile
Jacobus Roig, pharmacopola et Petro Bover, lane paratore Aqualatæ.
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1656, gener, 23
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a discutir sobre l’admissió de fills de mestre que són possessors de la
hisenda del pare sense ésser el fill primer.
[1: fol. 60v]

Die xxiii mensis januarii, anno a Nativitate Domini mdclvi
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament de dit ofici
y confraria de perayres en la forma acostumada, en dita casa dels
stricadors de la matexa confraria, en la qual convocatió y congregatió
entrevingueren y foren presents los honorables Pere Matheu y Pau
Matoses, lo any present y corrent cònsols de dita confraria, Jaume
Bergadà, Diego Nadal, Joan Mas, Francesch Gener, Lluís Santacana,
Hierònim Argullol, Antoni Codina, Pere Pau Matheu, Gaspar Mestra, Thomàs Matheu, Joan Amigó, Joan Ferrer, Joan Novell, Joseph
Ballester, Thomàs Torra, Augustí Figueres, Thomàs Novell, Francesch
Colomer, Hiasintho Bioscha, Julià Monllor, Francesch Argullol, Hiasintho Oms, Gaspar Matheu y Joachim Toralló, tots mestres y confrares de dita confraria, com maior y més sana part dels confrares
y mestres de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, aserca les coses baix scrites han determinat en lo modo y
forma que se segueix:
Primerament sobre la propositió feta per dits honorables cònsols
dient que ab ordinatió feta per la present confraria fonch determinat
que lo fill maior dels mestres gaudís del senyal del pare y no los demés
fills, y com haya succehït que de alguns mestres lo fill maior se mor y
lo fill segon, que possehex la hasienda dels pares, entren gaudir y fruir
del senyal del pare, y axí que se servescan determinar lo ques deu fer
aserca dites coses. Ha determinat la maior part de dits convocats que
lo fill de mestre, qualsevol que sie que possehirà la hasienda del pare,
sie mestre sense subir examen y gaudesca del mateix senyal que antes
gaudia lo pare ab tal que paguen a dita confraria per los gastos de
aquella, trenta sous moneda barcelonesa, y haya de servir de andador
fins aitant y haye altre nou mestre.
Ítem han determinat que lo llit que dita confraria ha ofert per
lo Hospital de pobres de la present vila se fassa lo més prest sie
possible.
Testes sunt Franciscus Rocha, textor pannorum lanæ villæ Aqualatæ et Antonius Barenguer, cultor, in dicta villa habitator.
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En virtut de la qual ordinatió, als 10 de febrer de dit any 1656,
per dits honorables cònsols foren passats mestres y donat lo senyal del
pare com a posessors de la hasienda, de aquells als qui se seguexen:
Primo a Francesch Argullol, posessor dels béns de Pere Argullol,
quondam, son pare, qui era mestre de dita confraria.
Ítem Valentí Matheu, posessor dels béns de Pere Matheu, son pare.
Ítem Fructuós Siurana, posessor dels béns de Crisòstomo Siurana,
quondam, son pare.
Ítem Francesch Font, posessor dels béns de Antoni Font, quondam, son pare.
Ítem Miquel March, posessor dels béns de Francesch March,
quondam, son pare.
Ítem Salvador Rigolfes, posessor dels béns de Salvador Rigolfes,
quondam, pare seu.

1656, desembre, 10
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 61r-v]

Die X mensis decembris, anno MDCLVI
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General de la dita
confraria de perayres en la forma acostumada, en la dita casa del
stricadors, en la qual foren presents los honorables Pere Matheu, Pau
Matoses, lo any present y corrent cònsols de dita confraria, Diego
Nadal, Hierònim Argullol, Isidro Borrull, Llorens Domingo, Joan Mas,
Francesch Gener, Pere Pau Matheu, Jaume Bergadà, Batista Matheu,
Antoni Ferrer, Thomàs Matheu, Jaume Tarrida, Joan Serrals, Antoni
Codina, Ramon Ballester, Joseph Closa, Lluís Santacana, Agustí Mestra, Gaspar Matheu, Miquel Amigó, Joan Novell, Gaspar Mestra, Joseph Ballester, Thomàs Novell, Fructuós Siurana, Thomàs Torres, Joan
Farrer, Salvador Rigolfes, Agustí Figueres, Joseph Guilamany, March
Codina, Joseph Farrer, Francesch Colomer, Miquel Mestra, Lluís Francolí y Antoni Amat, tots mestres y confrares de dita confraria, tenint
Concell y la dita confraria representant com maior part, et cetera, ab
auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han determinat
en lo modo y forma següent:
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Primo sobre la redditió de comptes del114 entrat y gastat en lo
any proppassat, oÿda la relatió feta en Concell per dits Joan Mas y
Francesch Gener, oÿdors de comptes, se ha trobat ser entrat en lo any
proppassat en tot gènero de resibo, cent sinquanta tres lliures setze
sous y nou diners, y haver distribuït en tot gènero de gasto, setanta
una lliura deu sous y sinch diners, axí que queda a la confraria, en
mans dels cònsols, vuytanta dues lliures sis sous y quatre diners. Han
determinat ser feta, conforme de present <és> fet a dits cònsols llarga
y bastant difinitió de dits comptes, y que lo diner que reste sie buydat
en mans115 del clavari nou que entrarà per a que lo smerse en augment
y utilitat de dita confraria, conforme als cònsols, dotsena y prohoms bé
aparexerà, daurant primer, dels diners de la confraria y lluminària, la
imatge de Sant Joan ques al retaule, y lo que restarà reste a coneguda
dels cònsols, dotsena y prohoms, quels smersin en lo quels aparega.
Ítem dit Concell, per lo any pròxim vinent, elegiren y anomenaren per cònsols Antoni Farrer y Miquel Amigó; ítem en prohoms,
Pere Matheu, Pau Matoses, Valentí Matheu y Thomàs Torres; ítem
per la dotsena, Pere Pau Matheu, Joan Serrals, Antoni Codina, Joan
Farrer, Pere Bover, Isidro Borrull, Ramon Ballester, Hierònim Argullol;
ítem en banderado, Miquel Mas; ítem en verguers, Fructuós Siurana,
Francesch Argullol, Lluís Francolí y Joachim Toralló; ítem en veador
de abaxadors, March Codina; ítem en veador de torn, Gaspar Mestra;
ítem en oÿdors de comptes, lo doctor Pau Matheu y Diego Nadal; ítem
en andador, Joseph Closas; ítem en clavari, Thomàs Matheu.
Als quals y quiscún de aquells lo dit honorable Concell donà
y concedí tot lo poder necessari qual y quant fins vuy és acostumat
donar, e tots los demunt dits ho accepten y prometen que acudiran a
la bandera sempre que serà menester y miraran lo bé y profit de dita
confraria y lo dany de aquella evitant.
Ítem dit Concell determinà que aquest any y los altres esdevenidors sie donat de aiuda de costa als cònsols, del gasto dels musichs,
tres lliures, ço es quinse reals a cada cònsol.
Ítem elegiren y anomenaren en penyador de draps al stricador
a Joan Novell, ab tal que dels draps se stricaran fora la vila y terme
no ha cobrar ni haver salari algú sinó que serà en favor de la confraria, los quals draps que se stricaran axí en Capellades, com en altres
parts fora la vila y terme, los amos de aquells los hayan de denuntiar

114. A continuació, any ratllat.
115. A continuació, dels cònsols, ratllat.
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als cònsols encontinent que seran acabats, sots pena de vint sous per
quiscú e quiscuna vegada, aplicadors a la matexa confraria.
Testes sunt Isidrus Bisbal, cultor et Franciscus Rocha, textor lanæ
villæ Aqualatæ.
Ítem alio instrumento dit Thomàs Matheu, clavari, firma àpocha
a dits cònsols vells de dites vuytanta dues lliures sis sous y quatre diners, dich 82 lliures 6 sous 4, que té de cabal dita confraria, rebudes
en presèntia del notari y testimonis et ideo et cetera.
Testes predicti
Jo Thomàs Matheu tinc rebut del prior de Sant Joan 63 lliures,
14 sous 1 diner.116
Magnifici domini Michael Santasussanna, subvicarius et baiulus
villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Josephus
Stalella et Balp, baiulus eiusdem villæ pro universitate dictæ villæ,
dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum nominationi ceterisque
omnibus et singulis presentis auctoritatem eorum, immo verius dictis
domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manibus et posse Christophori Lledo, notarii et eorum curiæ scribe pro
reverendo rectore et notarii publico eiusdem villæ, die vigesima octava
mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo septimo, presentibus pro testibus Gaspare Valls, notarius
et Jacobo Roig, pharmacopola Aqualatæ.

1657, febrer, 2
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es pren
l’acord de retornar a l’ordinació del 1618 respecte a la qüestió que
només el fill major pot heretar els drets del pare com a mestre,
anul·lant així la modificació feta en la sessió del 23 de gener de
1656. També s’aprova rebaixar les taxes que han de pagar els que
no són mestres.
[1: fol. 61v a 62v]

116. Aquest text apareix escrit en un cantó del text, entre dos paràgrafs i en
lletra diferent, possiblement atribuïble al mateix Tomàs Mateu.
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Die II mensis februarii, anno MDCLVII
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament de dita confraria
dels perayres en la forma acostumada, en dita casa dels stricadors aont
se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió
entrevingueren y foren presents los honorables Antoni Farrer, Miquel
Amigó, lo any present y corrent cònsols de dita confraria, Pere Matheu,
Pau Matheu, Thomàs Torra, Jaume Bergadà, Francesc Gener, Antoni
Codina, Batista Matheu, Thomàs Matheu, Joan Serrals, Ramon Ballester,
Lluís Santacana, Gabriel Torralsina, Gaspar Mestra, Joan Novell, Joseph
Farrer, Joseph Guilamany, Joseph Ballester, Isidro Borrull, Joan Amigó,
Hierònim Santacana, Agustí Figueres, March Alsina, Joan Mas, Jaume
Tarrida, Gaspar Matheu, Joan Struch, Hiasintho Bover, Julià Monllor,
Joachim Toralló, Antoni Amat, Thomàs Novell, Francesch Colomer,
Francesch Argullol, Hiasintho Oms, Miquel Mestra y Magí Closa, tots
mestres y confrares de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria
representant com a maior y més sana part del número de confrares
de dita confraria, aserca les coses baix scrites, ab auctoritat y decret
dels magnífichs balles de dita vila y en presèntia y assistènsia dels
magnífichs Gaspar Valls, Jaume Roig, Diego Nadal y Hierònim Argullol,
lo any present y corrent consellers de dita vila, han determinat en lo
modo y forma que se segueix:
117
Primerament sobre la propositió feta en dit Concell per dits
honorables118 cònsols dient que ab determinatió y ordinatió feta per la
dita confraria y confrares de aquella és stat ordenat que tant solament
lo fill maior de mestres de dita confraria gaudesca del senyal de son
pare y sie mestre sens subir examen y no los altres fills, en observansa
de la qual ordinatió a 10 de maig 1618, ab Concell y Parlament tingut per los confrares de dita confraria, fonch deliberat que Francesch
Muset, fill de Joan Muset, mestre, per no ser fill maior del pare no
pugués gaudir del senyal del pare, sinó que havie de subir examen y
pagar per rahó dels draps que farie lo que pagar acostumen los que no
són mestres fins atant que fos passat mestre y hagués subit examen,
la qual ordinatió fonch a 23 de janer 1656, per la matexa confraria
fonch aturada de tal manera que passaren mestres a tots los fills de
mestres que possehexen la hasienda dels pares, encara que no sien fills
maiors, sobre lo que se ha seguit alguna discòrdia entre los confrares

117. Escrit al marge consta nº 62, probablement per marcar que en aquest
full es produeix una modificació dels acords presos en una sessió anterior, acords que
modificaven les ordinacions vigents.
118. A continuació, consellers, ratllat.
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de dita confraria, pretenent alguns que la ordinatió antiga sobredita no
devie ni podie ser revocada ni abusada, maiorment que a la revocació
noy entrevingueren la maior part dels confrares ni menos ere stada
decretada per los magnífichs balles de dita vila; altres pretenien que
dita revocatió de ordinatió ere stada degudament feta.
Per evitar la qual discòrdia han suplicat a dits senyors concellers
fossen servits consensuar pau y concòrdia com a protectors que són de
dita y altres confraries, entrevenir com han entrevingut en lo present
Concell, y juntament han avistat y concordat estes coses en lo modo
següent, és a saber que de aquí al devant se haya de guardar y observar
la dita ordinatió vella, que conté que sols lo fill maior ni altre gaudesca
del senyal del pare, y que la determinatió feta dit die de 23 de janer
1656 sie revocada y haguda per no feta, més que los fills de mestres
que foren passats mestres en virtut de dita ordinatió feta a 23 de janer
1656, que són Francesch Argullol, Valentí Matheu, Fructuós Siurana,
Francesch Font, Miquel March y Salvador Rigolfes, aquest any hayan
de servir los càrrechs que tenen de la confraria, y no puguen assistir
en Concell sino és après la mort dels pares. Ítem han concordat dits
senyors Concellers, que los sobredits sien passats mestres sens subir
examen sinó sols donant dos testimonis cadahú que ab jurament adveren que són àbils, idòneos y sufisients per a ser mestres, y com a
tals mestres donant dits testimonis pugan valerse del senyal dels pares,
tot lo qual per dits honorables cònsols és stat proposat en dit Concell
per a que se servescan determinar lo que més convé en utilitat de dita
confraria. Ha determinat la maior part de dits convocats quels stà bé
tot lo que dits senyors concellers han concordat y avistat y ho llohen
y approven, y que en tot sie guardat y observat lo ordenat y disposat
per dits senyors concellers. Per observatió de les quals coses, attès que
los sobredits Francesch Argullol, Valentí Matheu, Fructuós Siurana,
Francesch Font, Miquel March y Salvador Rigolfes han produïts en
dit Concell dits testimonis, los quals mijansant jurament han adverat
que són àbils y idòneos per ser mestres, los han passat per mestres y
donat lo senyal dels pares ab lo modo y manera sobredits.
Ítem fonch proposat en dit Concell per dits honorables cònsols,
que en dies passats fonch determinat que los qui no són mestres y
fan roba, per lo primer drap hayan de pagar a la confraria 2 lliures,
y dels altres 20 sous per cada drap, que és excés y és causa que no
fan roba y resulta en dany de la confraria, y axí que determinen si
serà de reformar y moderar dit dret. Ha determinat lo dit Concell que
sie moderat lo dit dret de fer roba a 16 sous per lo primer drap, y 8
sous per cada hu dels altres.
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Ítem sobre lo supplicat en dit Concell per dit Francesch Miquel,
retorsedor de llana, demanant que ell y sos fills sien admesos a la
confraria puix dit Francesch Miquel ha servit càrrechs de aquella y se
li ha donat ventall. Ha determinat que dit Francesch Miquel sie acollit
conforme de present lo119 \acullen com si fos fadrí/120 a la confraria,
sens pagar cosa y quant a sos fills que paguen alguna cosa, lo que los
cònsols consertaran.
Testes sunt Josephus Bover, cultor mansi de la Massa termini
Otini, et Franciscus Soler, etiam cultor in termini de Monbui habitator.
Magnifici domini Michael Santasusanna, subvicarius et baiulus
villæ Aqualatæ pro Sacra Cesarea et Regia Magestate, et Josephus Stalella et Balp, baiulus dictæ villæ pro Universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus, presentis
convocationi et ordinationi ceterisque omnibus et singulis presentis
auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manibus et posse Christophori
Lledo, notarii et eorum curiæ scribæ pro reverendo rectore et notario
publico eiusdem villæ, die septima mensis februarii, anno a Nativitate Domini mdclvii, presentibus pro testibus Salvatore March, scriptor
Aqualatæ habitatori et Petro Bover, lanæ paratore dictæ villæ.

1657, desembre, 16
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 62v a 63v]

Die XVI decembris, 1657
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General de la dita
confraria de perayres en la forma acostumada, en la dita casa dels
stricadors, en la qual foren present los honorables Antoni Farrer y
Miquel Amigó, lo any present y corrent cònsols de dita confraria,
Thomàs Matheu, Pau Matoses, Thomàs Torra, Valentí Matheu, lo
doctor Pau Matheu, Diego Nadal, Francesch Janer, Joan Mas, Pere
Pau Matheu, Ramon Ballester, Joan Serrals, Hierònim Argullol, Lluís
Santacana, Jaume Tarrida, Joan Novell, Joseph Ballester, Joseph Farrer,
Salvador Rigolfes, Joan Farrer, Joan Amigó, Agustí Mestra, Hiasintho

119. A continuació, una paraula il·legible perquè està ratllada.
120. Afegit a la interlínia.
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Biosca, Fructuós Siurana, Joachim Toralló, Gaspar Matheu, Antoni
Amat, March Codina, Agustí Figuera, Thomàs Novell, Joseph Closas,
Francesch Colomer, tots mestres y confrares de dita confraria, tenint
Concell y la dita confraria representant com a maior part et cetera, ab
auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han determinat
en lo modo y forma següent:
Primo sobre la redditió de comptes del any entrat y gastat en
lo any propassat, oïda la redditió feta en Concell per dits lo doctor
Pau Matheu y Diego Nadal, oïdors de comptes, se ha trobat ser entrat
en lo any proppassat, en tot gènero de resibo, dos centes vint lliures
onse sous y nou diners, y haver gastat, en tot gènero de resibo, cent
setanta lliures quatre diners, que queda a la confraria, en mans dels
cònsols, sinquanta lliures onse sous y sinch, e més sis robes sis lliures de llana sutga, més dotsa lliures de llana neta. Han determinat
ser feta conforme de present fan a dits honorables cònsols, llarga y
bastant difinitió de dits comptes, y que lo diner que resta sie buydat
en mans del clavari nou que entrar per a que lo esmerse en augment
y utilitat de dita confraria conforme als cònsols, dotsena y proms bé
aparexerà, d<a>urant primer dels diners de la confraria y lluminària
la imatge de Sant Joan, que és al retaule, y lo que restarà reste a
coneguda dels cònsols, dotsena y proms quels smersen en lo quels
aparega.
Ítem dit Concell, per lo any pròxim vinent elegiren y anomenaren
per cònsols Joan Mas y Joan Amigó; ítem en proms, Antoni Farrer
y Miquel Amigó, Joseph Farrer y Salvador Rigolfes; ítem per la dotsena, Jaume Tarrida, Ramon Ballester, Agustí Mestra, Pere Matheu,
Pau Matoses, Joseph Ballester, Hierònim Argullol, Pere Bover; ítem
en banderado, Lluís Francolí; ítem en verguers, Francesch Font, Francesch Formigó, Salvador Sendra, Gaspar Matheu; ítem en veador de
retorsedor, Francesch Colomer; ítem clavari, Joan Serrals; ítem veador
de abaxador, March Codina; ítem oïdors de comptes, mosèn Miquel
Santasussanna y Thomàs Matheu; ítem penyador de draps, Joan Novell;
ítem andador, Joseph Closes.
Sobre la propositió feta en continent ha determinat lo Concell que
sien fets los stricadors, y de tornar los cònsols en lo primer diumenge
de setembre, com se ha acostumat sempre.
Ítem alio instrumento dit Joan Serrals, \cònsol/121 clavari, firma
àpocha a dits cònsols vells de dites sinquanta lliures onse sous y

121. Està escrit a sobre, sense que hi hagi res ratllat.
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sinch, e més de dites sis robes de llana sutga, dotsa lliures de llana
neta, que té de cabal dita confraria, rebudes en presèntia del notaris
y testimonis.
Testes mosèn Christòfol Lledó, notari, y Francesch Rocha, texidor.
Magnifici Michael Massart, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Augustinus Baro, baiulus
dictæ villæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi et ordinationi
ac offitiorum nominatione ceterisque omnibus et singulis auctoritatem eorum, immo verius dictorum domini regis et universitatis pariter
et decretum interposuerunt in manibus et posse Christophori Lledo,
notario publici dictæ villæ et eorum curiæ, pro reverendo Rectore
et notario publico eiusdem villæ scribe, die octava mensis januarii, anno
a Nativitate Domini MDCLVIII, presentibus pro testibus Raymundo
Casanovas, ferri fabro villæ Aqualatæ et Antonius Roig, agricola loci
Villenovæ de Camino.

1658, setembre, 8
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. En
aquesta reunió s’acorda, també, com liquidar a Ramon Castellví el compte del molí de draps, i el pagament a Jaume Miquel
del torn de retòrcer. També s’acorden noves normes per a l’ús de
l’estricador nou i del vell.
[1: fol. 63v a 64v]

Die VIII mensis septembris, anno MDCLVIII
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament General de dita
confraria dels perayres en la forma acostumada, en la dita sala dels
stricadors, en la qual foren presents los honorables Joan Mas, Joan
Amigó, cònsols de dita confraria, Thomàs Matheu, Miquel Santasussannna, Antoni Farrer, Miquel Amigó, Salvador Rigolfes, Joseph Farrer, Francesch Gener, Fructuós Siurana, Pere Matheu, Batista Matheu,
Joan Soldevila, Thomàs Novell, Jaume Tarrida, Hiasinto Pujol, Gaspar
Matheu, Matheu Calsina, Ramon Ballester, Hierònim Argullol, Joan
Serrals, Isidro Borrull, Gaspar Mestra, Joan Novell, Antoni Codina,
Agustí Mestra, Thomàs Torres, Hiasinto Bover, Antoni Amat, Hierònim
Santacana y Julià Monllor, tots mestres y confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dita confraria representant com a maior y més sana
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part et cetera, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila,
han determinat en lo modo y forma següent:
Primo sobre la redditió de comptes de dita confraria, axí del
entrat com gastat lo any passat, oÿda la relatió feta per dits Miquel
Santasussanna y Thomàs Matheu, oÿdors de comptes, se ha trobat aver
entrat a dita confraria o lluminària, ab tot gènero de resibo, compreses
sinquanta lliures onse sous y sinch que restaren a la confraria lo any
passat, cent una lliura quinse sous y dos, dich 101 lliures 15 sous 2,
y aver gastat cent vuyt lliures dos sous y set, dich 108 lliures 2 sous
7, axí que los cònsols són cobradors <de> sis lliures set sous y sinch,
és ver que la dita confraria de present té y li queden una tela burella
de 30 rams, sinch pesals de llana per lo reble, del valor de dita tela
dit Joan Amigó ha de cobrar 1 lliura 19 sous, que ha bestretes per
dita tela, també té nota que de algun deute se han de cobrar 4 lliures
9 sous, que han promès donar per daurar Sant Joan y Sant Maurisi, ha
determinat dit Concell ser feta conforme de present fan, a dits cònsols
\y al clavari/,122 llarga y bastant difinitió de dits comptes.
Ítem sobre la propositió feta per dits cònsols dient que de diner
de la confraria se són pagades lliures per lo torn de retòrser llana que
stà encomanat a Jaume Miquel, y axí que se servescan deliberar de ont
han de recobrar dites 6 lliures. Ha determinat dit Concell o Parlament
que la confraria tingui assegurades dites 6 lliures sobre lo mateix torn
fins atant les haya cobrades dels qui han promès bestràurer per la
compra de dit torn, conforme lo memorial ques en mà dels cònsols.
Ítem per quant la dita confraria lo any passat ha fet un stricador
nou y porà ser que tots los perayres en aquell y no en lo stricador vell
voldran stricar los draps, per tant per evitar tots inconvenients que
de aquí se poden seguir, ha deliberat lo dit Concell que lo perayre o
mestre que no voldrà stricar ab stricador vell y serà causa que lo sòl
se perdrà, que lo tal perda la tanda de stricar.
Ítem per dits honorables cònsols fou proposat que mosèn Ramon Castellví, argenter de la present vila, deu a alguns mestres de la
confraria sexanta lliures que li bestragueren per fer molí draper en lo
lloch de les Splugues, y també alguns mestres de la matexa confraria
li deuhen algunes quantitats per draps que en dit molí han enfortits,
y que serie de utilitat per la confraria y mestres de aquella que dit
mosèn Castellví tornàs dits molins, y porie ser que dit mosèn Castellví los tornarie ab que la confraria lo absolgués de la solutió de dites

122. y al clavari, afegit a la interlínia.
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60 lliures, y ell absolgués als mestres y perayres lo que fins vuy li
dehuen de enfortir draps, per lo que los ha aparegut ferne part al Concell per a que se servescan deliberar sils starà bé o no. Ha determinat
lo dit Concell que los cònsols ho tracten ab dit mosèn Castellví, y que
sempre y quant dit mosèn Castellví aurà posat a punt de enfortir un
noch de dits molins y no abans, li fassen la absolutió y remisió de
dites 60 lliures ab què lo dit molí no sie de districte sinó voluntari.
Ítem ha determinat dit Concell que lo drap sobredit que vuy té la
confraria sie acabat de almoynes entre los confrares, y lo que faltarà
de béns de la confraria a fi i efecte que la confraria comense a tenir
alguna cosa de cabal.
Ítem dit Concell, per lo any pròxim vinent elegí y anomenà en
cònsols de dita confraria als honorables Thomàs Matheu y Thomàs
Torres; ítem en pròmens, Joan Mas, Joan Amigó, Joseph Ballester y
Jaume Tarrida; ítem per la dotsena, Lluís Santacana, Isidro Borrull,
Joachim Toralló, Jaume Bergadà, Joan Serrals y Agustí Mestra; ítem en
clavari, Miquel Santasussanna; ítem en banderado, Hierònim Santacana; ítem en oÿdors de comptes, Antoni Farrer y Francesch Gener; ítem
en verguers, Hiasintho Bover, Francesch Colomer, Francesch Anglès y
Magí Closa; ítem en veador de retorsedors, Salvador Rigolfes; ítem en
penyador de draps al stricador, Joan Novell; ítem en andador, Matheu
Calsina; ítem en veador de abaxadors, Miquel Amigó.
Als quals dit Concell ha donat y concedit tot lo poder necessari,
e los sobredits ho accepten prometent que serviran bé y llealment,
mirant lo profit de la confraria y lo dany de aquella evitant, y axí ho
firmen y juren.
Testes sunt Hieronimus Matari, agricola et Antonius Solsona,
blanquerius, villæ Aqualatæ.
Magnifici Michael Massart, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Augustinus Baro, baiulus
dictæ villæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro
indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi et ordinationi et offitiorum nominationi ceterisque omnibus et singulis
auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manibus et posse Christophori Lledo, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ, pro reverendo
rectore et notario publico eiusdem villæ scribe, die decima mensis
octobris, anno a Nativitate Domini MDCLVIII, presentibus pro testibus magnifico Franciscus Matheu, iurisperitus et Jacobo Golofre,
padrenyalerius villæ Aqualatæ.
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1659, febrer, 24
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a tractar de la renovació dels estricadors vells, de la resolució final dels
comptes amb Ramon Castellví i, finalment, de la venda del torn
de retòrcer llana.
[1: fol. 64v a 65r]

Die XXIIII februarii, MDCLVIIII
Convocat y congregat lo Concell o Parlament de dita confraria de
perayres en la forma acostumada, en dita casa dels stricadors, en la
qual convocatió foren present los honorables Thomàs Matheu y Thomàs Torres, cònsols, Joan Mas, Joan Amigó, Joseph Ballester, Jaume
Tarrida, Ramon Ballester, Hierònim Argullol, Joan Serrals, Salvador
Rigolfes, Antoni Amat, Agustí Mestra, Miquel Mas, Jaume Bergadà,
Lluís Santacana, Gaspar Mestra, Pere Joan Torres, Pere Francesch Siurana, March Codina, Julià Monllor, Joachim Toralló, Gaspar Matheu,
Joan Novell, Batista Matheu, Gabriel Torralsina, Joseph Guilamany,
Miquel March, Francesch Argullol, Francesch Formigó y Francesch
Vidal, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior y més
sana part et cetera, tenint Concell han determinat en la forma y manera
següent:
Primo sobre la propositió feta per dits honorables cònsols dient que en dies passats se juntà la dotsena a fi y efecte de determinar sis farie una passada dels stricadors atès lo stricador vell té
necessitat de adobarse y cada die si ofereix gasto, y com los vots de
dita dotsena quedaren en paritat y axí que se servescan determinar
si dits stricadors se faran nous123 o no; ha determinat la maior part
de dits convocats ques fassa dit stricador conforme stà lo altre, gastant per dit efecte lo que serà menester, axí del que té la confraria de
cabal com lo demés que entrarà a dita confraria de aquí al devant, y
anomena per fer dits stricadors, junt ab los cònsols, a dit Joan Mas,
Joan Amigó y Joan Novell.
Ítem sobre lo segon cas que mosèn Ramon Castellví ha complit
a sa paraula puix ha tornat los nochs al molí de les Splugues, y axí
conforme lo contingut ab altra determinatió, sils apar bé que se li
rompe o torne lo albarà del que deu, ha determinat dit Concell que
se li rompe o torne dit albarà.

123. La numeració salta del foli 64v al foli 66r, però sembla que és un error,
atès que posteriorment la numeració torna a incloure el foli 66r.
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Ítem sobre lo terser cas ha determinat que lo diner que la confraria té sobre lo torn de retòrser llana, que sie venut per los confrares
quey tenen interès, ques dexi al qui lo ha comprat a for de censal.
Testes sunt Josephus Pallisser, padrenyalerius et Petrus Coll, agricola, villæ Aqualatæ.

1659, setembre, 14
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. També
s’acorda canviar les taxes de l’estricador.
[1: fol. 65r-v]

Die decima quarta mensis septembris, anno 1659
Convocat y congregat lo dit Consell o Parlament General de dita
confraria dels perayres, en la forma acostumada, en la dita sala dels
estricadors, en la qual foren presents los honorables Thomàs Matheu y
Thomàs Torres, lo any present y corrent cònsols de dita confraria, Joan
Mas, Joan Amigó, Joseph Ballester, Jaume Tarrida, Hieroni Argullol,
Antoni Ferrer, Fructuós Siurana, Matheu Calsina, Antoni Codina, Pau
Matoses, Agustí Mestre, Ramon Ballester, Miquel Amigó, Joachim Toralló, Joan Novell, Pere Joan Torres, Isidro Borrull, Joan Struch, March
Codina, Hiasinto Bover, Hieroni Santacana, Gabriel Torralsina,124 Joseph
Guilamany, Joseph Susiats, Batista Matheu y Joan Rocha, tots mestres y
confrares de dita confraria, tenint Consell y la dita confraria representant
com a mayor y més sana part et cetera, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament lo dit Consell y Parlament elegí y anomenà en
cònsols de dita confraria per lo any pròxim vinent als honorables Jaume Bergadà y Joseph Ballaster; ítem en proms, los honorables Thomàs
Matheu, Thomàs Torres, Agustí Mestra y Fructuós Siurana; ítem per
la dotsena, los honorables Joan Mas, Joan Amigó, Antoni Ferrer, Pau
Matoses, Miquel Rocha y Pere Joan Torres; ítem per clavari, lo honorable Hieroni Argullol; ítem en oïdors de comptes, los honorables
Miquel Santasussanna y Pere Bover; ítem en banderado, lo honorable
Matheu Calsina; ítem en vergués, los honorables Francesch Vidal, Joan
Struch, Julià Monllor y Jaume Anglès; ítem en veador de retorsador,

124. L’escrivà ha escrit el nom separat: Torra alsina, el transcrivim tot junt d’acord
amb la forma en què apareix en els textos anteriors.
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lo honorable Isidro Borrull; ítem en veador de abaxador, los honorable
March Codina; ítem en penyador de draps, lo honorable Joan Novell;
ítem en andador, lo honorable Joseph Susiats.
Als quals dit Consell ha donat y concedit tot lo poder necessari, e
los sobredits ho acceptan, prometent que serviran bé y llealment mirant
lo profit de la confraria y lo dany de aquella evitant, y axí ho fermen
y juren.
Ítem per quant Joan Novell per temps de deu anys primer vinents
a promès conservar los stricadors y dexarlos de la matexa manera
que vuy se troban, y també a promès ferlos adobar sempre que convingue durant dit termini de deu anys, a determinat lo dit Consell o
Parlament que, de aquí al devant, \dels diners de la confraria/,125 per
cada drap que se estricarà en dits estricadors, sie donat y pagat a dit
Joan Novell un diner més del salari que se acostuma de donar, y lo
dit Joan Novell o ha acceptat ab obligatió de sos béns y ab jurament.
Ítem determinà dit Consell o Parlament, que de aquí al devant
los draps forasters que si estricaran en dits estricadors hayan de pagar
a dita confraria 4 sous per quiscun drap.
Ítem lo dit \Hierònim/126 Argullol, clavari, firma àpocha a dits
cònsols vells de 24 lliures 16 sous 9 moneda barcelonesa, que vuy se
troben de cabal a dita confraria, les quals ha rebudes en diner comptant en presèntia del notari y testimonis et ideo et cetera.
Testes sunt Balthesar Clanxet, textor lane et Franciscus Miquel,
retortor lane, ville Aqualatæ.
Magnifici Michael Massart, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Matheu,
baiulus eiusdem villæ pro Universitate dictæ villæ, dominis comuniter
et pro indiviso villæ, ipsius dictis nominibus predictis convocationi et
ordinationi ac offitiorum nominationis ceterisque omnibus et singulis
auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manibus et posse Christophori
Lledo, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ, pro reverendo rectore et notario publico scribe, die xx mensis septembris, anno domini mdclviiii, presentibus pro testibus reverendo Paulo Spiell et Jacobo
Rosich, presbiteris villæ Aqualatæ.

125. Afegit a la interlínia.
126. Afegit a la interlínia.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

199

1659, setembre, 29
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a tractar del preu que se satisfà als teixidors per la seva feina.
[1: fol. 65v a 66r]

Die vigesima nona mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono
Convocat y congregat lo honorable Concell o Parlament de la
confraria de perayres de la vila de Igualada en la forma acostumada,
en la casa de dita confraria anomenada dels stricadors, ahont per a
tractar les coses de dita confraria se acostuman convocar y congregar,
en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Jaume Bergadà y Joseph Ballester, lo any present y corrent
cònsols de dita confraria, Thomàs Matheu, Thomàs Torras, Agustí Mestra, Hieroni Argullol, Joan Mas, Pere Joan Torra, Hieroni Santacana,
Pau Matosas, Llorens Domingo, Hiasinto Puyol, Ramon Ballester, Lluís
Francolí, Gaspar Mestra, Joan Novell, Joachim Torelló, Miquel Mas,
Francesch Formigó, Hiasinto Bioscha, Joseph Farrer, Francesch Vidal
y Joseph Susiats, tots mestres y confrares de dita confraria, aserca les
coses baix scrites han determinat en lo modo y forma següent:
127
E primerament sobre la propositió per dits honorables cònsols
feta dient que los texidors de llana de la present vila han acostumat
fins vuy texir los draps a rahó de dos sous128 y sis diners per ram, y
ara no volen texir a menos de tres sous per ram, lo que és en gran
dany dels confrares y mestres de dita confraria, y axí se servesquen
aserca ditas cosas deliberar lo que més convinga en bé y utilitat de
dita confraria y dels mestres de aquella. A determinat lo dit Concell
y Parlament que per las mans y treball de texir dits draps ningun
mestre ni confrare, de aquí al devant, gose ni presumesca ni puga
donar més de dos sous y sis diners per ram, y los qui contraferan
insidescan en pena de tres lliures barceloneses per quiscú e quiscuna vegada, la qual irremisiblament sie executada aplicadora per la
matexa confraria.
Testes sunt Isidrus Galceran, cultor et Balthesar Clanxet, textor
lane, ville Aqualate.

127. A l’inici del paràgraf, dibuixada al marge, hi ha una creu.
128. A l’inici de línia, dibuixat al marge, hi figura el signe $.
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1660, desembre, 30
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a
tractar sobre la petició dels diputats del General d’haver de portar
albarans de guia per anar a enfortir a Capellades.
[1: fol. 66r]

Die xxx decembris, mdclx
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament del ofisi de perayres en dita casa dels stricadors, en la qual convocatió foren present
los honorables Jaume Bergadà, Joseph Ballester, cònsols lo corrent
any, Antoni Ferrer, Salvador Rigolfes, Thomàs Matheu, Thomàs Torra,
Fructuós Siurana, Hierònim Argullol, Ramon Ballester, Joan Mas, Isidro
Borrull, Hiasinto Biosca, Joan Amigó, Lluís Santacana, Pau Matoses,
Gaspar Mestra, Miquel Amigó, Pere Joan Torra, Joachim Toralló, Matheu Calsina, Joan Struch, Joan Clos, Hiasinto Bover, March Codina,
Joseph Ferrer, Francesch Colomer, Francesch Argullol, Francesch Vidal
y Joseph Sussiats, tots mestres y confrares de dita confraria, tenint
Concell o Parlament y la dita confraria representant, aserca les coses
baix scrites han determinat en lo modo y forma següent:
Primo sobre la propositió feta en dit Concell per dits honorables
cònsòls dient que en dies passats lo fiscal del deputat local de Vilafrancha
prengué dos draps desta vila en los molins de Capellades ab pretextu
que no aportaven albarà de guia, lo que may ses acostumat perquè may
se ha pres albarà de guia per aportar los draps a enfortir als molins de
Capellades que no és fora collecta, lo que és interès de tots los mestres
de dita confraria, y axí que se servescan deliberar si convindrà que la
confraria gaste per defensar dit negosi, y en cas la confraria haya de
gastar deliberen de ont haurà de exir lo diner, puix la confraria de present
non té, que és pobra. Ha determinat la maior part dels convocats que
la confraria, en aiuda y favor del ques gastarà en la cobransa de dits
draps, pague als amos de aquells 5 lliures y no més, aitant les quals se
poran aver y tràurer dels mestres ab tall a més y menys, o del senyal.
Testes sunt Balthesar Clanxet et Josephus Clanxet, eius filius, textores lanæ, villæ Aqualatæ.

1660, setembre, 19
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs. Es fixen
penes per a aquells mestres que no eixuguin bé els draps o per als
que els pengin directament a l’estricador.
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[1: fol. 66r a 67r]

Die decima nona mensis septembris, anno 1660
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament General de dita
confraria dels perayres en la forma acostumada, en la dita sala dels
estricadors, en la qual foren present los honorables Jaume Bergadà,
Joseph Ballester, lo any present y corrent cònsols de dita confraria,
Antoni Ferrer, Salvador Rigolfes, mosèn Miquel Santasussanna, Agustí
Mestra, Joan Mas, Miquel Mas, Hieroni Argullol, Thomàs Torra, Fruitós129 Siurana, Hiasinto Bover, Pere Pau Matheu, Pau Matoses, Lluís
Santacana, Joan Novell, Joachim Toralló, Joan Struch, Gabriel Torralsina, Isidro Borrull, Gaspar Mestra, Joan Amigó, Antoni Amat, tots
mestres y confrares de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria
representant com a maior i més sana part et cetera, ab auctoritat y
decret dels magnífics balles de dita vila, han determinat en lo modo
y forma següent:
E primerament lo dit Concell y Parlament elegí y anomenà en
cònsols de dita confraria per lo any pròxim vinent als honorables Hierònim Argullol y Fructuós Siurana; ítem per la dotsena,130 mosèn Miquel Santasussanna, Pere Bover, Joan Serrals, Thomàs Matheu, Thomàs
Torra, Salvador Rigolfes; ítem131 en proms, Jaume Bergadà, Joseph
Ballester, Miquel Mas, Matheu Calsina; ítem per clavari, lo honorable
Ramon Ballester; ítem en oÿdors de comptes, los honorables Antoni
Ferrer, Joan Mas; ítem en veador de retorsadors, lo honorable Diego
Nadal; ítem en veador de abaxadors, lo honorable Miquel Amigó; ítem
en andador, Miquel Pallisser; ítem en penyador de draps, Joan Novell;
ítem en banderado, lo honorable Pere Joan Torres; ítem en verguers,
los honorables Joseph Sussiats, Valentí Sampsot, Cosma Montaner y
Balthesar Sendra.
Als quals dit Concell ha donat y concedit tot lo poder necessari,
e los sobredits ho accepten prometent que serviran bé y llealment
mirant lo profit de la confraria, y lo dany de aquella evitant, y axí ho
firmen y juren.
Ítem sobre la redditió dels comptes de dita confraria del que los
cònsols del any pròxim passat han rebut y gastat, atès que de la relatió
feta per mosèn Miquel Santasussanna, oÿdor de comptes, ha constat y
consta que lo any pròxim passat, en tot gènero de resibo, han entrades
129. Susposem que es refereix al que en les actes anteriors apareix esmentat
com a Fructuós Siurana.
130. per la dotsena, escrit a sobre de proms, ratllat.
131. A continuació, per la dotsena, ratllat.
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a dita confraria noranta set lliures sinch sous y nou diners, comprès lo
diner que quedà lo any passat en mans del clavari, y haver gastades y
distribuïdes quaranta tres lliures y set sous, axí que reste de cabal buy,
a dita confraria, sinquanta tres lliures divuyt sous y nou diners. Han
determinat tots los dits convocats y congregats que sie feta, conforme
de present fan y firman a dits cònsols vells, llarga y bastant difinitió
de dits comptes, y també han resolt que lo dit diner sie esmersat en
comprar llana per utilitat de dita confraria y mestres de aquella, y
entretant fins que se esmersarà reste lo diner en mans del clavari.
Ítem per quant la experièntia ha ensenyat que los draps que se
aparellan a tota pressa ixen bruts, lo que redunda no sols en dany dels
mestres però encara en descrèdit de aquells, han determinat los dits convocats y congregats que tots los draps que de así al devant se faran en
dita vila sien visurats per los cònsols y proms de dita confraria, los quals
sils trobaran bruts los puguen fer tornar al molí y qui nols denuntiarà
insidirà en ban o pena de tres lliures barceloneses, aplicadores ço és les
dues parts a la confraria de Sant Joan y la restant tersera part al acusador.
Ítem han determinat que lo hamo dels draps nols pugue penyar
al estricador sinó tan solament la persona quen tindrà lo càrrech, ab
pena de deu sous per quiscú e per quiscuna vegada, y en la matexa
pena insidirà lo que tindrà càrrech de penyar los draps si concentirà
que los hamos los penyen o claven al estricador.
Testes sunt Balthesar Clanxet, textor lane et Josephus Palisser,
agricola, ville Aqualatæ.
Magnifici Franciscus Matheu, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Josephus Padró, baiulus
dictæ villæ pro Universitate dicte villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus presentis convocationi et ordinationi et officiorum nominationi ceterisque omnibus et singulis presentis
auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis
interposuerunt pariter et decretum in manibus et posse Christophori
Lledo, notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum
eiusdem villæ, pro reverendo rectore scribe, die xxviiii novembris mdclx,
presentibus pro testibus magnifico Petro Colom, medicine doctore et
Augustino Figueras, studente Aqualatæ.

1661, setembre, 18
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 67r a 68r]
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Die decima octava mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo primo
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament General de dita
confraria dels perayres en la forma acostumada, en la dita sala dels
estricadors, en la qual foren presents los honorables Hieroni Argullol
y Fructuós Siurana, lo any present y corrent cònsols de dita confraria,
Jaume Bergadà, Joseph Ballester, Miquel Mas, Joan Mas, Antoni Ferrer,
Agustí Mestra, Salvador Rigolfes, Lluís Santacana, Ramon Ballester,
Joan Novell, Thomàs Torra, Antoni Codina, Joachim Toralló, Alexandri
Puig, Hieroni Santacana, Gaspar Mestra, Antoni Amat, Joseph Sussiats, Joan Amigó y Pere Joan Torra, tots mestres y confrares de dita
confraria, tenint Concell y la dita confraria representant com a maior
y més sana part et cetera, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles
de dita vila, han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament lo dit Concell y Parlament elegí y anomenà en
cònsols de dita confraria per lo any pròxim vinent als honorables Joan
Serrals y Agustí Mestra; ítem per la dotsena, Ramon Ballester, Pera
Matheu, Joan Mas, Antoni Ferrer, Miquel Mas, mosèn Miquel Santasussanna; ítem en proms, Hierònim Argullol, Fructuós Siurana, Pera
Joan Torra y Lluís Francolí; ítem per clavari, Jaume Bergadà; ítem en
oÿdors de comptes, lo doctor Pau Matheu y Granell, y Thomàs Torra; ítem en veador de retorsador, Alexandri Puig; ítem en veador de
abaxadors, Francesch Argullol; ítem en andador, Antoni Vidal; ítem en
penyador de draps, Joan Novell; ítem en banderado, lo honorable Cosma
Montaner; ítem en verguers, los honorables Joseph Closas, Francesch
Formigó, Miquel Paliser y Joan Struch; ítem en prior, Josep Ballester.
Als quals dit Concell ha donat y concedit tot lo poder necessari, e los sobredits o accepten prometent que serviran bé y llealment,
mirant132 lo profit de la confraria y lo dany de aquella evitant, y axí
o firmen y juren.
Ítem sobre la redditió de comptes de dita confraria del que los
cònsols del any pròxim passat han rebut y gastat, atès que de la relatió
feta per los honorables Antoni Ferrer y Joan Mas, oÿdors de comptes,
ha constat y consta que lo any pròxim passat, en tot gènero de resibo,
han entrades a dita confraria cent y deset lliures tretse sous y set diners, comprès lo que quedà lo any passat en mans del clavari, y haver
gastades y distribuïdes sixanta tres lliures quinse sous y sis diners, axí
que resta de cabal vuy a dita confraria, sinquanta tres lliures divuyt
sous y dos diners, han determinat tots los dits convocats y congregats,
132. mirant, repetit.
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que sia feta, conforme de present fan y firman a dits cònsols vells,
llarga y bastant difinitió de dits comptes y també han resolt que lo
diner que resta de dita confraria resta en mà del clavari.
Ítem lo dit Concell ha determinat que fesen uns taulons o quadros
per adornar la capella de Sant Joan, axí sia en la vila de Igualada o en
la ciutat de Barcelona, ahont se troberan ab menos comoditat.
Testes sunt Jacobus Miquel, retortor lanæ et Balthesar Clanxet,
textor lanæ, villæ Aqualatæ.
Magnifici Franciscus Matheu, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Michael Sanctasusanna,
baiulus dictæ villæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus, presentis convocationi et
congregationi et offitiorum nominationi ceterisque omnibus et singulis supradictis auctoritatem eorum, immo verius dicti domini regis et
universitatis interposuerunt pariter et decretum in manibus et posse
Christophori Lledo, notario infrascrito et curiæ dictis magnificorum
baiulorum pro reverendo rectore et notarii publico scribe, die xvii mensis
novembris, anno a Nativitate Domini mdlxi, presentibus pro testibus
magnífico Michaele Massart, cive honorati Barchinone, Aqualatæ populato et Antonio Farrer, lanæ paratore Aqualatæ.

1662, octubre, 8
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 68r-v]

Die VIII mensis octobris, anno a Nativitate Domini MDCLXII
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament de dita confraria
de perayres en la forma acostumada, en la sala de dita casa dels stricadors, en la qual entrevingueren y foren presents los honorables Joan
Serrals, Agustí Mestra, lo any present y corrent cònsols de dita confraria,
Hierònim Argullol, Fructuós Siurana, Miquel Santasussanna, Thomàs
Torres, Jaume Bergadà, Joan Mas, Antoni Ferrer, Joseph Ballester, Joan
Struch, Pere Matheu, Lluís Santacana, Joseph Rigolfes, Alexandri Puig,
Diego Nadal, Ramon Ballester, Joan Novell, Pau Matoses, Miquel Amigó,
Isidro Borrull, Miquel Mas, Miquel Serrals, Joachim Toralló, Francesch
Formigó, Joseph Guilamany y Antoni Miquel, tots mestres y confrares
de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, aserca
les coses baix scrites ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de
dita vila, han determinat en lo modo y forma que se segueix:
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Primo sobre la redditió de comptes de dita confraria, del que
dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat, atès que de
la relatió feta per lo dit Thomàs Torres, oÿdor de comptes, junt ab
Antoni Ferrer, elegit per absèntia del doctor Pau Matheu, ha constat
y consta que lo any passat, en tot gènero de resibo, han entrades a
dita confraria 116 lliures 2 sous 9, compreses 2 lliures 14 sous 6 de
ròssechs cobradores, ço és de Barthomeu Brugueres, 1 lliura 12 sous;
de Joachim Miquel, 16 sous, y de Julià Monllor, 6 sous 6, y també
comprès lo diner que quedà lo any passat de cabal en mans del clavari,
y haver gastades y distribuïdes 84 lliures 9 sous 7, axí que vuy resta
de cabal a dita confraria trenta una lliura, tretse sous y dos, dich 31
lliures 13 sous 2, compresos dits ròssechs. Han determinat tots los dits
convocats y congregats que sia feta, conforme de present fan y firman133
a dits cònsols, llarga y bastant difinitió de dits comptes, y també han
determinat que lo diner que resta sie buydat en mans del clavari.
Ítem dit Concell o Parlament elegí y anomenà en cònsols de dita
confraria per lo any pròxim vinent, als honorables Joan Mas y Lluís
Santacana; ítem en pròmens, Joan Serrals, Agustí Mestra, Salvador
Rigolfes y Francesch Montaner; ítem per la dotsena, Miquel Amigó,
Ramon Ballester, Fructuós Siurana, Jaume Bergadà, Thomàs Matheu,
mosèn Miquel Santasussanna, Diego Nadal y Miquel Mas;134 ítem en
clavari, Hierònim Argullol; ítem en oÿdors de comptes, Antoni Ferrer
y Joan Ferrer; ítem en veador de retorsedors, Jaume Tarrida; ítem en
veador de abaxadors, March Codina; ítem en andador, Joseph Rigolfes;
ítem en penyador de draps, Joan Novell; ítem en banderado, Joseph
Sussiats; ítem en verguers, Antoni Vidal, Francesch Argullol, Jaume
Anglès y Francesch Colomer.
Als quals y a quiscú de aquells respective en llurs oficis y càrrechs, dit Concell donà y concedí tot lo poder necessari, e los sobredits
ho accepten y prometen y juren que serviran bé y llealment mirant lo
profit de dita confraria, y lo dany de aquella evitant.
Testes sunt Balthesar Clanxet et Josephus Clanxet, eius filius, textores lanæ villæ Aqualatæ.
Ítem alio instrumento lo dit Hierònim Argullol, clavari, firma àpocha a dits cònsols vells y al clavari del any proppassat, de trenta una
lliura tretse sous y dos diners, moneda barcelonesa, que han quedat
de cabal a dita confraria, rebudes ço és vint y vuyt lliures devuyt sous
y vuyt diners per mans de dits cònsols y clavari del any passat a totes
133. fan y firman, repetit.
134. Els dos darrers noms sembla que han estat afegits posteriorment.
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ses voluntats, y les restants dues lliures catorse sous y sis diners, ha
de cobrar dels ròssechs sobredits, et ideo fiat apocha et cetera.
Testes predicti.
Magnifici Franciscus Matheu, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thomas Matheu, baiulus eiusdem
villæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ,
ipsius dictis nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum
nominationi ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem eorum,
immo verius dictis domini regis et universitatis interposuerunt pariter
et decretum in manu et posse Christophori Lledo, notarii publico villæ
Aqualatæ et curie dictis magnificorum baiulorum, pro reverendo rectore
scribe, die xxii octobris, mdclxii, presentibus pro testibus Petrus Bover, lanæ
paratore et Michaele Sanctasussanna, botiguerio natu minore, Aqualatæ.

1663, setembre, 1
Acta d’admissió de Joan Casanoves com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 8r]

Vuy que comptam al primer de setembra 1663, los honorables Joan
Mas, Lluís Santacana, cònsols, Thomàs Matheu, Joan Serrals, Augustí
Mestra, Hieroni Argullol, Valentí Sociats, Joan Novell, Ramon Ballester, Pau
Matoses, Miquel Amigó, Thomàs Torra, Hieroni Tugas, Fructuós Ciurana
y Jaume Bergadà. En dies passats havia demanat plasa Joan Casanoves
als dits honorables cònsols, conforme és acostumat en dita vila, y haverli
donada plasa y diada per assò asenialada per assò lo dit present, per ésser
examinat per dits senyors cònsols y pròmens y dotsena, ab lo modo y
forma que se acostuma, interrogantlo, ferli triar llana, parallar y fer altres
solempnitats que requereix y acostumades per dit ofici. Deliberen y determinen que lo dit Joan Casanoves sie admès en dita confraria segons que
ara de present lo admeten y acullen en dita confraria y ofici per mestra
de aquella, lo qual an trobat àbil, idòneo y suficient per dit ofici, y aixís
ara de present li diuen y notifiquen, conforme los altres mestres se obliguen y són obligats en les coses devall scrites, és a saber que a de tenir
y servar les ordinations que dita confraria y ofici té y està continuat en
lo llibre de aquella, y a de pagar, quiscun any, com los altres.
Testimonis, Llorens Llentas y Mariano Novell.
Joan Casanovas, lo senyal a de fer és “+c”.135
135. La creu sobrepassa la lletra c.
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1663, octubre, 6
Acta d’admissió de Miquel Puig com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 8v]

Die VI mensis octobris, anno MDCLXIII
Los honorables Joan Mas, Lluís Santacana, cònsols de dita confraria dels perayres, Diego Nadal, Thomàs Matheu, Joan Serrals, Salvador Rigolfaes, Miquel Santa Sussanna, Agustí Mestra, Jaume Bergadà,
Joseph Ballester, Thomàs Torra, Miquel Mas, Ramon Ballester, Joan
Novell, Miquel Amigó y Joseph Sussiats y Joan Casanovas, tots mestres y confrares de dita confraria, convocats y congregats en la casa
de dita confraria anomenada dels stricadors. Han passat mestra del
dit ofici de perayre a Miquel Puig, perayre de dita vila, attès lo han
trobat àbil, idòneo y suficient, y ha respost a les preguntes, ha cardat
llana y també a la perxa fiat large, e lo dit Miquel Puig ho accepte136.
Testes sunt Balthesar Clanxet, textor pannorum lane villæ Aqualatæ et Josephus Closa, parator dictæ villæ.

1663, octubre, 7
Acta del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’elecció de nous
càrrecs i a passar comptes de l’exercici que acaba.
[1: fol. 68v a 69r]

Die dominica septima mensis octobris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio
Convocat y congregat lo dit Concell o Parlament de dita confraria
de perayres en la forma acostumada, en la sala de dita casa dels stricadors aon se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió y
congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Joan Mas
y Lluís Santacana, lo any present y corrent cònsols de dita confraria,
Joan Serrals, Agustí Mestra, Salvador Rigolfes, Hierònim Argullol, Antoni Ferrer, Jaume Bergadà, Joseph Ballester, Thomàs Torres, Hierònim
Tugues, Ramon Ballester, Alexandri Puig, Matheu Calsina, Joseph Sussiats, Lluís Francolí, Fructuós Siurana, Joan Novell, Joachim Toralló,
Joseph Rigolfes, Antoni Miquel y Miquel Puig, tots mestres y confrares
de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, aserca
136. Al marge, hi ha escrit Px, suposem que indica el senyal que se li ha atorgat
per posar als draps que fabricarà.
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les coses baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de
dita vila, han determinat en lo modo y forma següent:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat, attès
que de la relatió en dit Concell feta per Antoni Ferrer y Joan Ferrer,
oÿdors de comptes, \absent dit Joan Ferrer/,137 ha constat que en lo
any pròxim passat, en tot gènero de recibo, han entrades a dita confraria, comprès lo diner que lo any passat quedà en mans dels clavaris,
120 lliures 4 diners, y haver gastades y distribuïdes 101 lliures 4 sous
3, axí que vuy resta de cabal a dita confraria devuyt lliures setse sous
y un diner, dich 18 lliures 16 sous 1, han determinat tots los convocats y
congregats que sie, conforme de present fan, difinitió llarga y bastant
a dits cònsols y que lo diner entre en mans del clavari nou.
Ítem dit Concell y Parlament elegí y anomenà en cònsols de dita
confraria per lo any pròxim vinent, als honorables Jaume Bergadà y
Miquel Mas; ítem en pròmens, Joan Mas, Lluís Santacana, Joachim
Torelló, Hierònim Santacana; ítem per la dotsena, Thomàs Matheu,
Hierònim Argullol, Joan Serrals, Joseph Ballester, Lluís Francolí, Hiasinto Bover, Ramon Ballester y Antoni Ferrer; ítem per notari y scriva
de dita confraria, Agustí Baró, notari; ítem clavari, mosèn Miquel Santasussanna; ítem oÿdors de comptes, Diego Nadal y Fructuós Siurana;
ítem en banderado, Joseph Rigolfes; ítem en verguers, Pere Sendra,
Joan Casanovas, Hierònim Tugues y Balthesar Sendra; ítem per veador
de retorsedors, Miquel Rocha; ítem per veador de abaxadors, Miquel
Amigó; ítem en penyador de draps, Joan Novell; ítem en andador,
Miquel Puig.
Als quals y a quiscú de ells respective en llurs oficis y càrrechs,
dit Concell donà y concedí tot lo poder necessari, e los sobredits ho
accepten y prometen y juren que serviran bé y llealment mirant lo
profit de dita confraria, y lo dany de aquella evitant, y los que tenen
càrrechs de la bandera assistiran sempre que la trauran.
Testes sunt Franciscus Baró, studens villæ Aqualatæ et Jacobus
Riera, padrenyalerius in dicta villa habitator.
Die XXI mensis octobris, anno predictis
Ítem ab altre acte lo dit mosèn Miquel Santasussanna, clavari,
firma àpocha a dit Joan Mas y Lluís Santacana, cònsols presents, de
dites devuyt lliures setse sous y un diner moneda barcelonesa, que
137. Afegit a la interlínia.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

209

han quedat de cabal a dita confraria, rebudes comptants a totes ses
voluntats, et ideo, et cetera.
Testes sunt reverendo Augustinus Figueres, presbiter et Augustinus
Figueres, parator lanæ villæ Aqualatæ.
Magnifici Franciscus Matheu, consiliarius in ordine primo anno
currentis universitatis villæ Aqualatæ, et eo nomine exercens offitium
subvicarii et baiuli deffunctum subvicarii et baiuli pro Sacra, Cesarea
et Regia Magestate, et Gaspar Valls, baiulus dictæ villæ pro universitate
dictæ villæ dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus, presentis convocationi et congregationi et offitiorum nominationi
ceterisque omnibus et singulis predictis auctoritatem eorum, immo verius
dictis domini regis et universitatis interposuerunt pariter et decretum
in manu et posse Christophori Lledo, notarii publici villæ Aqualatæ et
curiæ dictis magnificorum baiulorum, pro reverendo rectore scribe, die
VII decembris, MDCLXIII, presentibus pro testibus Didaco Nadal, lanæ
paratore villæ Aqualatæ et Joanne Farga (...), agricola villæ Aqualatæ.

1663, desembre, 7
Acta d’admissió de Gaspar Figueres com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 8v]

Die VII mensis decembris, anno MDCLXIII
Los honorables Jaume Bergadà, Miquel Mas, cònsols de dita confraria dels perayres, Ramon Ballester, Joan Mas, Lluís Santa Cana,
Hieroni Santacana, Miquel Santasussanna, Hieroni Argullol, Thomàs
Matheu, Antoni Ferrer, Pau Matosas, Lluís Francolí, Miquel Rocha,
Diego Nadal, Joseph Ballester, Miquel Amigó, Joan Novell, Hiasinto
Bover, Joseph Rigolfes, Fructuós Siurana, tots mestres y confrares de
dita confraria, convocats y congregats en la casa de dita confraria
anomenada dels stricadors, han passat mestra del dit ofici de parayre
a Gaspar Figueres, perayre de dita vila, attès lo han trobat àbil, idòneo
y suficient, y ha respost a les preguntes, ha cardat llana y també a
la perxa, y passarà per tot allà ahont són passats los altres confrares.
E lo dit Gaspar Figueres ho accepte.138

138. Al marge, hi ha escrita una J amb una creu amb punts ens els quatre angles,
que suposem que indica el senyal que se li ha atorgat per posar als draps que fabricarà.
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Testes sunt Joannes Mas, fisicus et Balthesar Clanxet, textor lanæ
villæ Aqualatæ.

1664, gener, 25
Acta d’admissió de Josep Estruch com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 9r]

Die XXV mensis januarii, anno a Nativitate Domini DCLXIIII
Los honorables Jaume Bergadà, Miquel Mas, cònsols lo any present
y corrent de dit ofici y confraria de perayres, Ramon Ballester, Hierònim
Santacana, Joachim Toralló, Hierònim Argullol, Jaume Serrals, Thomàs
Matheu, Pau Matoses, Lluís Francolí, Joseph Rigolfes, Miquel Rocha,
Gaspar Figueres, Diego Nadal, Joseph Ballester, Miquel Amigó, Hiasinto
Biosca, Joan Novell y Fructuós Siurana, tots mestres y confrares de dita
confraria, convocats en la sala de la casa dels stricadors, han examinat
y passat per mestre de dit ofici de parayre a Joseph Struch, perayre
de dita vila, tots lo han trobat àbil, idòneo y sufisient, y li són stades
fetas las preguntas ordinàrias, y ha cardat a la banca y a la perxa.
E lo dit Joseph Struch ho accepte,139 fiat ut in aliis.
Testes sunt Balthesat Clanxet, textor lane et Marianus Novell,
abaxiator pannorum villæ Aqualatæ.

1664, maig, 17
Acta d’admissió de Josep Samsot com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 9r]

Die xvii mensis maii, anno predicto mdclxiiii
Per dits honorables Jaume Bergadà, Miquel Mas, cònsols lo present y corrent any de dita confraria de perayres, Ramon Ballester, Joan
Mas, Lluís Santacana, Joachim Toralló, Hierònim Santacana, Miquel
Santasusanna, Hierònim Argullol, Thomàs Torres, Pau Matoses, Thomàs
Matheu, Lluís Francolí, Miquel Amigó, Diego Nadal, Fructuós Siurana,
Joan Novell, Joseph Rigolfas y Hiasinto Bonet y Joseph Struch, tots
139. Al marge, hi ha escrit ST, que suposem que indica el senyal que se li ha
atorgat per posar als draps que fabricarà.
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mestres y confrares de dita confraria, convocats y congregats en la
forma acostumada en la sala de la casa dels stricadors, et cetera, han
examinat y passat mestre de dit ofici de perayres a Joseph Sampsot,
perayre de dita vila, atès lo han trobat hàbil, idòneo y suficient, y li
són estades fetas las preguntas ordinàrias, y ha cardat a la banca y a
la perxa, e lo dit Joseph Sampsot ho acepte,140 fiat ut in aliis.
Testes sunt Balthesar Clanxet, textor pannorum lanæ Aqualatæ et
Michael Planes, cultor loci de Monbuy.

1664, novembre, 16
Acta de la reunió del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a l’aprovació dels comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 69r a 70v]

Die decima sexta mensis novembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto
Convocat y congregat lo Concell o Parlament de dita confraria
de perayres en la forma acostumada, en la sala de dita casa dels stricadors aont se acostuma convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Jaume
Bergadà y Miquel Mas, lo any present y corrent cònsols de dita confraria, Ramon Ballester, Joan Mas, Lluís Santacana, Hieroni Santacana,
Jotxim141 Torelló, Thomàs Torra, Pau Matosas, Hieroni Argullol, Diego
Nadal, Fructuós Siurana, Thomàs Matheu, Salvador Rigolfes, Alexandri
Puig, Lluís Francolí, Francesch Anglès, Joseph Ballester, Joseph Rigolfes,
Joan Novell, Agustí Mestra, Antoni Miquel, Joseph Sussiats, Pere Joan
Torra, Gaspar Figueras, Francesch Montaner, Joseph Galimany, Isidro
Borrull y Joseph Sampsot, tots mestres y confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dita confraria representant, aserca les coses baix
scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han
determinat en lo modo y forma següent:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat, attès
que de la relatió en dit Concell feta per Diego Nadal y Fructuós Siurana,
oÿdors de comptes, ha constat y consta que en lo any pròxim passat,
en tot gènero de resibo, han entrades a dita confraria comprès lo diner
140. Al marge, hi ha escrit SN, que suposem que indica el senyal que se li ha
atorgat per posar als draps que fabricarà.
141. Sic.
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que lo any passat quedà en mans del clavari, cent tres lliures setse sous
y set diners, y haver gastades y distribuïdes quaranta duas lliures sis
sous y un diner, axí que vuy resta de cabal a dita confraria, sixanta
una lliura tretse sous y sis diners, han determinat tots los convocats
y congregats que sie feta, conforme de present fan, difinitió llarga y
bastant a dits cònsols, y que lo diner entre en mà del clavari nou.
Ítem dit Concell y Parlament elegí y anomenà en cònsols de dita
confraria per lo any pròxim vinent als honorables Fructuós Siurana y
Lluís Francolí; ítem en pròmens, Jaume Bergadà, Miquel Mas, Joseph
Rigolfes, Hiasinto Bover; ítem per la dotsena, Ramon Ballester, Hieroni
Argullol, Pere Bover, Joan Serrals, Diego Nadal, Thomàs Matheu, Jotxim
Torelló y Lluís Santacana; ítem per notari y scrivà de dita confraria,
Agustí Baró, notari ítem clavari, Joan Mas; ítem oÿdors de comptes,
mosèn Miquel Santasussanna y Joseph Ballester; ítem en banderado,
Gaspar Figueres; ítem en verguers, Miquel Puig, Valentí Sampsot, Joseph Struch y Antoni Miquel; ítem per veador de retorsador, Thomàs
Torra; ítem en penyador de draps, Joan Novell; ítem en vehador de
abaxador, Miquel Amigó; ítem en prior, Agustí Mestra.
Als quals y a quiscú de ells respective en llurs officis y càrrechs,
dit Concell donà y concedí tot lo poder necessari, e los sobredits ho
accepten y prometen y juren que serviran bé y llealment mirant lo
profit de dita confraria y lo dany de aquella evitar, y los que tenen
càrrechs de bandera assistiran sempre que la trauran.
Testes sunt Balthesar Clanxet, textor lanæ villæ Aqualatæ et Josephus Martorell, cultor termini de Odena.
Ítem ab altre acte lo dit Joan Mas, clavari, firma àpocha de rebuda a dits Jaume Bergadà y Miquel Mas, cònsols vells, presents, de
dites sexanta una lliura tretse sous y sis diners moneda barcelonesa,
que an cadat de cabal a dita confraria, les quals ha rebudas en diner
comptant en presèntia del notari y testimonis, y axí ne firma àpocha.
Testes predicti.
Magnifici Michael Massart, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Petrus Bover, baiulus eiusdem
villæ Aqualatæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro
indiviso villæ ipsius dictis nominibus presenti convocationi et congregationi et offitiorum nominationi ceterisque omnibus et singulis presentis
auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse Christophori Lledo,
notarii publico villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum, pro
reverendo rectore et notario publico scribæ, die vigesima nona mensis
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aprillis, anno Domini mdclxv, presentibus pro testibus Francisco Ventallols, agricola et Valentino Farrer, corderius, villæ Aqualatæ.

1665, novembre, 21
Acta d’admissió de Francesc Galseran com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 9v]

Die xxi mensis novembris, anno a Nativitate Domini anni mdclxv
Per los honorables Fructuós Siurana, Lluís Francolí, lo any present
y corrent cònsols del dit ofici y confraria de perayres de la present vila
de Igualada, Pere Bover, Francesch Gener, Miquel Mas, Pau Matoses,
Agustí Mestra, Thomàs Matheu, Hierònim Argullol, Joan Serrals, Joan
Mas, Ramon Ballester, Thomàs Torres, Miquel Amigó, Diego Nadal,
Joseph Ballester, Joan Novell, Joachim Toralló, Gaspar Figueras y Joan
Sampsot, mestres y confrares de dita confraria, convocats y congregats,
en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de la
mateixa confraria, et cetera. Han pasat per mestre y confrare de dita
confraria a Francesch Galseran, perayre de dita vila, atès lo han trobat
hàbil, idòneo y suficient, y li son stades fetas las preguntas ordinàrias,
també ha cardat a la banca y a la perxa, e li han donat senyal “G.A.”.142
E lo dit Francesch Galseran ho accepte, fiat ut in aliis.
Testes sunt Marianus Novell, abaxiator pannorum et Ventura Magens, parator lanæ villæ Aqualatæ.

1666, desembre, 27
Acta d’admissió de Jacint Trullàs com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[2: fol. 9v a 10r]

Die XXVII mensis decembris, anno a Nativitate Domini MDCLXVI
Per dits honorables Fructuós Siurana, Lluís Francolí, cònsols,
Thomàs Matheu, Antoni Ferrer, Joan Mas, Diego Nadal, Pere Roura,
Joseph Rigolfes, Miquel Mas, Hiasinto Bover, Gaspar Figueres, Francesch Galseran, Joan Serrals, Ramon Ballester, Joseph Ballester, Agustí
Mestra, Pau Matoses, Gaspar Mestra, Joan Novell y Joachim Toralló,
142. El senyal està escrit al marge.
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tots mestres y confrares de dita confraria, convocats y congregats, en
la forma acostumada, en la casa aont habita Hiasinto Trullàs, perayre,
situada en la vila de Igualada, en lo carrer darrera la iglésia, han pasat
per mestra y confrare de dita confraria a dit Hiasinto Trullàs, attès lo
han trobat hàbil, idòneo y suficient, y li són estades fetas las preguntas
ordinàrias, y també ha cardat a la perxa y bancha, y li <han> donat
senyal,143 e lo dit Hiasinto Trullàs ho accepte, fiat ut in aliis.
Testes sunt discretus Josephus Stalella et Balp, notario et Josephus
Nadal ac Joannis Font, paratores lanæ villæ Aqualatæ.

1666, desembre, 27
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i al nomenament de nous càrrecs.
[1: fol. 70v a 71r]

Die xxvii mensis decembris, anno a Nativitate Domini mdclxvi
Convocat y congregat lo Concell General o Parlament de la confraria dels perayres en la forma acostumada, en la sala de la casa dels
stricadors de dita confraria, aont se acostuma convocar y congregar,
en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Fructuós Siurana, Lluís Francolí, cònsols de dita confraria,
Thomàs Matheu, Antoni Ferrer, Jaume Bergadà. Joan Mas, Miquel
Mas, Pau Matoses, Joseph Rigolfes, Hiasinto Bover, Agustí Mestra,
Hierònim Argullol, Miquel Mestra, Thomàs Torra, Ramon Ballester,
Gaspar Mestra, Diego Nadal, Joan Novell, Pere Joan Torres, Gaspar
Figueras, Joachim Toralló, Antoni Miquel, Balthesar Sendra, Joseph
Ballester, Joseph Guilamany, Hiasinto Oms, Jaume Tarrida, Francesch
Anglès y Hiasinto Trullàs, tots mestres y confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dita confraria representant, aserca les coses baix
scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han
determinat ab lo modo y forma que se segueix:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria del
que dits cònsols lo any pròxim passat han rebut y pagat, attès que de la
relatió en dit Concell feta per dits Antoni Ferrer, elegit per mort de mosèn
Miquel Santasussanna, y Joseph Ballester, oÿdors de comptes, ha constat
y consta que en lo any passat dits honorables cònsols, ab tot gènero de
resibo, han rebudes ils han entrades sent quaranta quatre lliures nou

143. El senyal, escrit al marge, consisteix en un cercle amb una creu al mig.
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sous y sinch diners, dich 144 ll. 9 s. 5, y haver gastades y pagades sinquanta sis lliures set sous y vuyt diners, dich 56 ll. 16 s. 8, axí que dits
honorables cònsols són restats debitoris y tornedors, vuytanta set lliures
dotse sous y nou, dich 87 ll. 12 s. 9, les quals restan de cabal a la dita
confraria. Han determinat tots los convocats y congregats que sie feta,
conforme de present se fa, llarga y bastant difinitió de dits comptes, axí
los cònsols com clavaris y que lo diner entre en mans del clavari nou.
Ítem dit Concell o Parlament elegí y anomenà en cònsols de dita
confraria per lo any pròxim vinent, als honorables Hierònim Argullol
y Pere Joan Torra; ítem en pròmens, Fructuós Siurana, Lluís Francolí,
Agustí Figueres, Joseph Sampsot; ítem per la dotsena, Ramon Ballester,
Francesch Gener, Antoni Ferrer, Pau Matoses, Joan Serrals, Gaspar
Figueres, Diego \Nadal/,144 Joseph Ballester, Thomàs Matheu, Lluís Santacana, Miquel Mas; ítem per notari y scrivà de dita confraria, Agustí
Baró, notari; ítem clavari, Jaume Bergadà; ítem oÿdors de comptes, Joan
Mas y Thomàs Torra; ítem veador de retorsador, Jotxim Toralló; ítem
veador de abaxador, Miquel Amigó; ítem en penyador de draps, Joan
Novell; ítem en banderado, Miquel Puig; ítem en verguers, Francesch
Galsaran, Miquel Pallisser, Hierònim Tugues y Balthesar Sendra; ítem
andador, Hiasinto Trullàs; ítem en prior de Sant Joan, Hiasinto Oms.
Ítem als quals y a quiscú de ells respective en llurs officis y càrrechs, dit Concell donà y concedí tot lo poder necessari, e los sobredits
ho acceptan y prometen y juren que serviran bé y llealment mirant
lo profit de dita confraria y lo dany de aquella evitar, y los que tenen
càrrechs de bandera assistiran sempre que la trauran.
Testes sunt Balthesar Clanxet, textor lanæ et Jacobus Miquel,
retortor lanæ villæ Aqualatæ.
Magnifici Michael Massart, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thomas Matheu, baiulus
eiusdem villæ Aqualatæ pro Universitatem dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi et congregatoni et offitiorum nominationi omnibusque aliis et
singulis presentis auctoritatem eorum, immo verius dicti domini regis
et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse
Christophori Lledo, notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum
baiulorum, pro reverendo rectore et notario publici scribe, die decima
tertia mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
sexagesimo sexto, presentibus pro testibus magnifico Onofrio de Montserrat, domicello et Josephus Stalella et Balp, notario villæ Aqualatæ.
144. Escrit a sobre.
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1666, març, 4
Acta d’admissió de Francesc Delmases com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 10r]

Die quarta mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo sexagesimo sexto
Per los honorables Hierònim Argullol, Pere Joan Torres, cònsols lo
any present y corrent de dita confraria, Antoni Ferrer, Jaume Bergadà,
Joan Mas, Fructuós Siurana, Lluís Francolí, Agustí Mestra, Hiasinto
Oms, Agustí Figueres, Joan Serrals, Francesch Gené, Ramon Ballester, Gaspar Figueres, Joseph Sampsot, Pau Matoses, Lluís Santacana,
Thomàs Torres, Diego Nadal, Joan Novell, Joachim Toralló, Joseph
Ballester, Miquel Puig y Hiasinto Trullàs, tots mestres y confrares de
dita confraria, convocats y congregats, en la forma acostumada, en la
casa dels stricadors de dita confraria. Han passat per mestra y confrare
de dita confraria a Francesch Delmases, fadrí perayre de dita vila de
Igualada, atès lo han trobat hàbil, idòneo y suficient, y li són estades
fetas las preguntas ordinàrias, y també ha cardat a la perxa y bancha,
y li han donat senyal.145 E lo dit Francesch Delmases ho accepte, fiat
ut in aliis.
Testes sunt Josephus Struch, parator lanæ et Balthesar Clanxet,
textor lanæ villæ Aqualatæ.

1667, febrer, 2
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i al nomenament de nous càrrecs.
[1: fol. 71v a 72v]

Die secunda mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo sexagesimo septimo
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General dels confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria scituada en lo terme de dita vila, ahont per a tractar les coses y negosis
de aquella se acostumen convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Hierònim

145. El senyal és D.L.
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Argullol, Pere Joan Torres, cònsols de dita confraria, Pere Bover, Thomàs Torres, Fructuós Siurana, Lluís Francolí, Agustí Figueres, Joseph
Sampsot, Agustí Mestra, Hiasinto Oms, Diego Nadal, Thomàs Matheu,
Pau Matosas, Joseph Rigolfes, Miquel Mas, Jaume Bergadà, Hierònim
Tugas, Joseph Ballester, Matheu Calsina, Joachim Toralló, Gaspar Mestra, Joseph Susiats, March Codina, Antoni Miquel, Hiasinto Trullàs,
Joseph Guilamany, Alexandre Puig, Gaspar Figueras y Joan Struch,
tots mestres y confrares de dita confraria, com ha mayor y més sana
part del número de confrares de dita confraria, tenint Concell y la
dita confraria representant, sobre les coses baix scrites, ab auctoritat y
decret dels magnífichs balles de dita vila baix decretants y autoritsants,
an determinat en lo modo y forma que se segueix:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat, attès
que de la relatió en dit Concell feta per dit Thomàs Torres, oÿdor de
comptes ha constat y consta que dits cònsols en lo any pròxim passat, ab tot gènero de resibo, han exhigides y cobrades ils ha entrades,
cent sinquanta duas lliuras, dich 152 ll., y haver gastades y pagades, cent
trenta quatre lliures y onse sous, dich 134 ll. 11 s., axí que dits cònsols són tornadors <de> deset lliures y nou sous, ha determinat lo dit
Concell ésser feta, conforme de present fan y firman a dits cònsols y
al clavari, llarga y bastant difinitió de dits comptes, y que lo diner que
sobra que són ditas deset lliures nou sous, sien buidades en mans del
clavari que entrarà, y ademés de dita quantitat, la dita confraria ha
de cobrar, o per millor dir los cònsols que entraran han de cuidar de
cobrar, primo de Balthesar Clanxet, tres lliures que deu per lo lloguer
de la casa de dits stricadors; ítem de Antoni Steva, duas lliuras per lo
que acostuman de pagar per aprendre de cardar; ítem de Francesch
Dalmases, altres duas lliuras, que també deu per la matexa rahó de
aprendrer de cardar.
Ítem lo dit Concell o Parlament elegí y anomenà en cònsols de
dita confraria per lo any pròxim vinent a Thomàs Matheu y Agustí
Figueres; ítem en proms, Hierònim Argullol, Pere Joan Torres, Francesch Argullol y Gaspar Figueres; ítem en oÿdors de comptes, Antoni
Ferrer y Thomàs Torres; ítem en clavari, Jaume Bergadà; ítem per la
dotsena, Pere Bover, Joan Serrals, Ramon Ballester, Diego Nadal, Pere
Matheu, Fructuós Siurana, Lluís Francolí, Joseph Rigolfes, Alexandre
Puig, Miquel Rocha, Miquel Puig y Lluís Santacana; ítem en veador
de abaxadors, March Codina; ítem en veador de retorsadors, Hierònim
Tugues; ítem en penyador de draps, Joan Novell; ítem en banderado,
Agustí Miquel; ítem en verguers, Onofre Bioscha, Francesc Puyol, Joseph
Struch y Hierònim Santacana; ítem en andador, Francesch Dalmases;
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ítem en notari de la confraria, Agustí Baró, notari; ítem en prior de
dita confraria, a Joan Mas.
Als quals y a quiscú dells respective en llurs officis y càrrechs,
lo dit Concell y Parlament donà y concedí tot lo poder necessari tal
qual fins vuy és acostumat donar y concedir. E tots los demunt dits,
acceptant llurs officis y càrrechs, prometen y juren que assistiran a la
bandera sempre que serà manester, y també serviran bé y llealment
mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella del tot evitant.
Testes sunt Franciscus Rocha, magister domorum et Balthesar
Clanxet, textor lanæ, villæ Aqualatæ habitatores.
Ítem an altra acta lo dit Jaume Bergadà, clavari, firma àpocha
de rebuda als dits cònsols vells de ditas diset lliures nou sous, moneda barcelonesa, que an restat de cabal a la dita confraria, las quals
ha rebudas en diner comptant en presèntia del notari y testimonis, et
ideo, et cetera.
Testes predictis.
Manifici Jacobus Roig, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ pro
Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Augustinus Baró, baiulus eiusdem
villæ pro universitate dicte villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ
ipsius, dictis nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum nominationi omnibusque aliis et singulis presentis auctoritatem eorum, immo verius dicti domini regis et universitatis pariter et
decretum interposuerunt in manu et posse Christophori Lledó, notarii
publici villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum dictæ villæ, pro
reverendo rectore et notario publico scribæ, die septima mensis martii,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo,
presentibus pro testibus magnifico Michaele Massart, cive honorato
Barchinone, Aqualatæ populato et Petro Bover, lanæ paratore, Aqualatæ.

1668, febrer, 19
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. S’acorda, entre d’altres
coses, dedicar una part dels recursos a vestir el llit de l’Hospital i
a comprar una pica d’escaldar llana.
[1: fol. 72v a 73v]

Die decima nona mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo
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Convocat y congregat lo Concell o Parlament General dels confrares de la confraria de perayres de la vila de Igualada, en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria scituada en lo terme de dita vila, ahont per a tractar les coses y negosis
de aquella se acostumen convocar y congregar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Thomàs
Matheu, Agustí Figueres, lo any present y corrent cònsols de dita confraria, Hierònim Argullol, Pere Joan Torres, Pere Bover, Antoni Ferrer,
Joan Mas, Agustí Mestra, Thomàs Torres, Lluís Francolí, Antoni Miquel,
Gaspar Figueres, Matheu Calsina, Pau Matoses, Diego Nadal, Joseph
Sussiats, Joachim Toralló, Joseph Sampsot, Bernat Monllor, March Codina, Hiasinto Trullàs, Miquel Mestra, Joseph Guilamany y Francesch
Dalmases, tots mestres y confrares de dita confraria, com ha mayor y
més sana part del número de confrares de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, sobre les coses baix scrites, ab
auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila baix decretants
y auctoritsants, an determinat en lo modo y forma que se segueix:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat, attès
que de la relatió en dit Concell feta per dits146 Antoni Ferrer y Thomàs
Torras, oÿdors de comptes, ha constat y consta que dits cònsols en lo
any pròxim passat, ab tot gènero de resibo, han exigides y cobrades,
sexanta vuyt lliures deu sous y onse diners, dich 78 ll. 10 s. 11, axí
que dits cònsols són tornadors <de>147 vint y tres lliures deset sous y
sinch diners,148 ha determinat lo dit Concell ésser feta, conforme de
present fan y firman a dits cònsols y al clavari, llarga y bastant difinitió
de dits comptes, y també han determinat que dit diner que resta sie
gornit de roba lo llit que dita confraria té al Hospital de pobras de
dita vila de Igualada, comprant llansols, màrfega, matallàs y flasada
per dit llit, conforme bé aparexerà als cònsols de dita confraria, y a
dits Hierònim Argullol y Diego Nadal, a coneguda dels quals o dexan.
Ítem sobre la prepositió en dit Concell per dits honorables cònsols feta, sobre lo comprar de Joseph Fàbregas de Vilanova del Camí,
una pica per scaldar la llana dels confrares de dita confraria, y també
sobre lo tenir en custòdia la bandera de dita confraria dins la capella
de Nostra Senyora del Roser de dita vila, attès que alguns bandarados
no tenen bastan lloch per a tenirla, y axí mateix si Francesch Dalmases
146. A continuació, honorables Concells, ratllat.
147. Omès.
148. En aquesta acta no es deixa constància, potser per error de l’escrivà, de la
quantitat esmerçada en pagaments. Aquesta quantitat seria de 54 lliures 13 sous 6 diners.
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haurà de pagar duas lliures per no haver stat apranent. Ha determinat
la mayor part de dits convocats que compren la dita pica a dit Joseph
Fàbregas, o altra que més convinga y ab més comoditat se puga trobar,
y també que posen en custòdia y guarda la dita bandera dins de la
capella de Nostra Senyora del Roser, y si convindrà compren una caxa
per tenir la roba del llit del Hospital, y que dit Francesch Dalmases
deu pagar las ditas duas lliuras per rahó que no ha stat apranent lo
temps que diuen les ordinations de dita confraria, suposat que los
altres mestras també les han pagadas.
Ítem lo dit Concell o Parlament elegí y anomenà en cònsols de
dita confraria per lo any pròxim vinent, a Thomàs Torra y Gaspar
Figuera; ítem en proms, Thomàs Matheu, Agustí Figuera, Alexandri Puig, Joseph Rigolfes; ítem per la dotsena, Joan Serrals, Ramon
Ballasté, Pau Matoses, Gaspar Mestra, Miquel Rocha, Miquel Mas,
Pera Matheu, Lluís Santacana, Fructuós Siurana, Diego Nadal, Antoni
Farrer, Matheu Calsina; item en oÿdors de comptes, Pere Bover, Pere
Joan Torras; ítem en banderado, Hiasinto Trullàs; ítem en verguers, Joan
Casanovas, Francesch Mestre, Francesch Galseran, Valentí Sampsot;
ítem en veyador de retorsadors, Miquel Amigó; ítem en veyador de
abaxadors, Antoni Miquel; ítem en andador, Francesch Dalmases; ítem
en penyador de draps, Joan Novell; ítem en notari, Agustí Baró; ítem en
prior de la confraria, Hierònim Argullol.
Als quals y a quiscú de ells, respective en llurs officis y càrrechs,
lo dit Concell y Parlament donà y concedí tot lo poder necessari tal
qual fins vuy és acostumat donar y concedir. E tots los demunt dits
acceptan llurs officis y càrrechs, prometen y juren que assistiran a la
bandera sempre que serà manester y també serviran bé y llealment
mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella del tot evitant.
Testes sunt Josephus Riba, textor lanæ villæ Aqualatæ et Joannes
Manent, parator lanæ villæ de Capellades.
Ítem alio instrumento dicti Thomàs Torra et Gaspar Figueras
firmarunt apocham dictis consolibus et clavario, anni proxime preteriti de dictis viginti tribus libris decem et septem solidis et quinque
denariis, in bona pecunia numerata, in notarii et testium infrascriptum
presentiam et ideo, et cetera. Fiat apocha et cetera.
Testes predictis.
Magnifici Jacobus Roig, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Josephus Padro, baiulus eiusdem villæ pro universitate dictæ villæ dominis comuniter et pro indiviso
villæ ipsius dictis nominibus, predictis convocationi et congregationi
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et offitiorum nominationi omnibusque aliis et singulis presentis auctoritatem eorum immo verius dictis domini regis et universitatis pariter
et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, notarii
publici villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum dictæ villæ,
pro reverendo rectore et notario publico scribæ, die vigesima septima
mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
sexagesimo octavo, presentibus pro testibus reverendo Josephus Mestra, presbitero et in ecclesiæ parrochiali presentis villæ beneficiato et
magnifico Josephus Bover, legum bacallauro presentis villæ Aqualatæ.

1669, març, 31
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. S’acorda fixar l’amplada
dels draps setzens en 6 pams.
[1: fol. 73v a 74v]

Die xxxi et ultima mensis marcii, anno a Nativitate Domini mdclxix
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General dels confrares de la confraria y ofisi de perayre de la vila de Igualada, bisbat
de Vich, en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de la matexa confraria en lo terme de dita vila scituada, aont
per a tractar les coses y negosis de aquella se acostumen convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren
presents los honorables Thomàs Torres, Gaspar Figueres, cònsols de
dita confraria, Thomàs Matheu, Alexandre Puig, Pere Bover, Pere Joan
Torres, Joan Mas, Hierònim Argullol, Fructuós Siurana, Lluís Francolí,
Francesch Argullol, Miquel Mas, Pau Matoses, Diego Nadal, Jaume
Tarrida, Ramon Ballester, Joachim Toralló, Joseph Ballester, Jaume
Monllor, Antoni Miquel y Miquel Mestra, tots mestres y confrares de
dita confraria, tenint Concell o Parlament, y la dita confraria representant, aserca les coses baix scrites ab auctoritat y decret dels magnífichs
balles de dita vila baix decretants y auctoritsants, han determinat ab
lo modo y forma que se segueix:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat,
en tot gènero de resibo y gasto, attès que de la relatió en dit Concell
feta per dits Pere Bover y Pere Joan Torres, oÿdors de comptes, ha
constat y consta dits cònsols haver rebut setanta nou lliures un sou y
set diners, dich 79 ll. 1 s. 7, y haver gastades y pagades sexanta vuy
lliures deu sous y vuyt diners, dich 68 ll. 10 s. 7, y ser dits cònsols
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tornadors a dita confraria <de>149 deu lliures deu sous y onse, dich 10 ll.
10 s. 11, ha determinat lo dit Concell ésser feta, conforme de present
fan y firman a dits cònsols, llarga y bastant difinitió de dits comptes,
ab què lo diner que sobra buyden y lliuren en mans dels cònsols nous.
Ítem lo dit Parlament o Concell ha elegit y nomenat per lo any
pròxim vinent, per los oficis y càrrechs de dita confraria, les persones
següents: primo en cònsols als honorables Joseph Ballester y Alexandre
Puig; ítem en proms, Thomàs Torres, Gaspar Figueres, Joseph Sussiats
y Hiasinto Trullà; ítem per la dotsena, Pere Matheu, Diego Nadal, Pere
Joan Torres, Ramon Ballester, Joan Serrals, Joan Mas, Pau Matoses,
Antoni Ferrer, Joseph Rigolfes, Lluís Santacana, Pere Bover y Lluís
Francolí; ítem per oÿdors de comptes, Fructuós Siurana y Agustí Figueras; ítem per veador de retorsedors, Miquel Mas; ítem per banderado,
Francesch Mestra; ítem en verguers, Jaume Monllor, Hierònim Tugues,
Miquel Pallisser y Joseph Susanna; ítem per veador de abaxadors, March
Codina; ítem per clavar los draps al estricador, Joan Novell; ítem en
andador, Francesch Dalmases; ítem per notari de la confraria, Agustí
Baró; ítem per prior150 de la confraria de Sant Joan, Thomàs Matheu.
Als quals y a quiscú de ells, respective en llurs oficis y càrrechs, lo
dit Concell o Parlament donà y concedí tot lo poder necessari tal qual
fins vuy és acostumat donar y concedir, e tots los sobredits acceptant
llurs ofisis y càrrechs prometen y juran que assistiran a la bandera
sempre que serà menester, y també serviran bé y llealment mirant lo
profit de dita confraria, y lo dany de aquella del tot evitant.
Ítem sobre la propositió en dit Concell per dits cònsols feta dient
que la experièntia ha amostrat que los draps setsens ques fan y fabrican en dita vila tenint de ample més de sis pams no són vendables
perquè restan clars, y per dita causa los mercaders recusan comprarlos
per enbarcarlos y passarlos en terras llunys y apartades, y fentlos de
amplària de sis palms són més closos y vendables y sen trau millor
lo preu, lo que ha aparegut proposarho al present Concell per a que
se servescan mirar per lo bé y profit dels perayres y determinar lo
que més convinga. Ha deliberat lo dit Concell, que de aquí al devant
los dits draps setsens se fassan y fabriquen de amplària de sis palms
y no més avant, per ser profit y utilitat dels perayres per les rahons
proposades ab que vinga bé als perayres de la vila de Capellades y tots
fassen la roba de una matexa amplària.

149. Omès.
150. A continuació, Thom, ratllat.
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Testes sunt Joannes Tort, studens villæ Apiariæ et Raymundus
Janer, etiam studens villæ Aqualatæ.
Ítem ab altre acte los dits Joseph Ballester y Alexandre Puig, cònsols nous, firman àpocha a dits Thomàs Torres y Gaspar Figueres,
cònsols vells presents, de dites deu lliures deu sous y onse diners, moneda
barcelonesa, que han quedat a dita confraria de dits comptes, les quals
han rebudes en diner comptant en presèntia del notari y testimonis, y
axí ne firmen àpocha.
Testes predicti.
Magnifici Jacobus Roig, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et151 Augustinus Baro, baiulus
eiusdem villæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro
indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocationi et congregationi et offitiorum nominationi omnibusque aliis et singulis predictis
auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo,
notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum dictæ
villæ pro reverendo rectore et notario publico scribæ, die decima nona
mensis aprillis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono, presentibus pro testibus Francisco Boyer, sartore, et
Jacobo Vidal, juvene pharmacopula presentis villæ Aqualatæ.

1670, maig, 25
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. Es fixa la taxa a pagar
pels que fabriquen draps i no són d’Igualada.
[1: fol. 75r a 76r]

Die XXV mensis maii, anno a Nativitate Domini MDCLXX
Convocat y congregat lo Consell o Parlament General dels confrares de la confraria y offici de parayres de la vila de Igualada, bisbat
de Vich, en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricados de
la matexa confraria en lo terme de dita vila situada, aont per a tractar
les coses y negosis de aquella se acostumen convocar y congregar, entrevingueren y foren presents los honorables Thomàs Matheu, Hierònim
Argullol, Thomàs Torras, Miquel Amigó, Joseph Rigolfas, Antoni Ferrer,
151. A continuació, Josephus Pr, ratllat.
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Pere Joan Torras, Lluýs Francolí, Joseph Susanna, Valentí Matheu,
Francesch Gomar, Diego Nadal, Joseph Sampsot, Francesch Argullol,
Miquel Mestra, Joseph Struch, Lluýs Santacana, Agustí Figueras y Joachim Toralló, tots mestras y confrares de dita confraria, com a major
y més sana part del número de confrares de dita confraria, tenint Concell o Parlament y la dita confraria representant, aserca les coses baix
scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila baix
decretants y auctoritsants, han determinat ab lo modo y forma següent:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols en lo any pròxim passat han rebut y gastat,
en tot gènero de resibo y gasto, attès que de la relatió en dit Consell
feta per los oÿdors de comptas ha constat y consta dits cònsols haver
rebut 66 ll. 14 s. 10, y haver gastades y pagadas 51 ll. 4 s. 4, y ser dits
cònsols tornadors a dita confraria <de>152 15 ll. 10 s. 6. Ha determinat lo dit Consell ésser feta conforme de present fan y firman a dits
cònsols, llarga y bastant difinitió de dits comptas ab què lo diner que
sobra buyden y lliuren en mà dels cònsols nous.
Ítem la dita confraria o Parlament ha elegit y anomenat, per
lo any pròxim vinent, per los officis y càrrechs de dita confraria, les
persones següents: Joan Serrals, Joseph Rigolfas, cònsols;153 Joseph
Ballester, Alexandri Puig, Antoni Mas, Miquel Puig, proms; per la
dotsena de dita confraria, Joachim Toralló, Hieroni Argullol, Fructuós Ciurana, Lluís Santacana, Pere Bover, Diego Nadal, Miquel Mas,
Agustí Figueras, Matheu Calsina, Pera Joan Torras, Antoni Ferrer y
Gaspar Figueras; Francesch Argullol, vehedor de retorsedor; Joseph
Struch, banderado; Nicolau Pujadas, Baltasar Sendra, Miquel March,
Miquel Mestra, verguers; Miquel Amigó, vehedor de abaxadors; Miquel
Mestra, penjador de draps, al qual li assigna per salari sis diners
per cada drap; Francesch Gomar, andador; Agustí Gelabert, notari
de dita confraria.
Als quals y a quiscú de ells, respective en llurs officis y càrrechs, lo
dit Consell o Parlament donà y concedí tot lo poder necessari, tal qual
fins vuy és acostumat donar y concedir, e tots los sobredits acceptant
llurs officis y càrrechs prometan y juran que assistiran a la bandera
sempre que serà menester, y també serviran bé y llealment mirant lo
profit de dita confraria y lo dany de aquella del tot evitant.

152. Omès.
153. En aquesta acta els noms dels càrrecs se citen successivament, agrupant-los
en funció del lloc que ocuparan durant l’any amb un claudàtor.
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Ítem la dita confraria ha determinat que totas las personas forasteras y que no seran mestras de la dita confraria, si fabrican draps
hayan de pagar un sou per cada154 drap que fabricaran, aplicador al
cos de dita confraria.
Ítem ab altre acte los dits cònsols nous firman àpoca als dits
cònsols vells presents, de ditas 15 ll. 10 s. 6, les que han quedat a dita
confraria de dits comptas, les quals han rebudas en diner comptant,
la presèntia de notari y testimonis, y axí ne firman àpoca.
Testes sunt Baltasar Clanxet et Raymundus Clanxet, retortores
lanæ villæ Aqualatæ.
Scriba Augustinus Gelabert, notarius.
Magnifici Josepho Argullol, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Josephus Boneu, baiulus villæ
Aqualatæ pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso
villæ ipsius dictis nominibus presentis convocationi et congregationi et
offitiorum nominationi omnibusque aliis et singulis presentis auctoritatem eorum, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter
et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, notarii
publici villæ Aqualatæ et curiæ magnificorum baiulorum dictæ villæ,
pro reverendo rectore et notario publico eiusdem villæ scribæ, die xii
julii mdclxx, presentibus pro testibus magnifico Michaele Massart, cive
honorato Barchinone et Jacobo Roig, pharmacopula Aqualatæ.

1670, febrer, 17
Acta d’admissió de Francesc Gomar com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 10v a 11r]

Die decima septima mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo, in villa Aqualatæ, diocesis Vicensis
En presèntia de mi, Agustí Gelabert, per las autoritats apostòlica
y del Rey nostre senyor, que Déu guarde, notari públic en la vila de
Igualada, bisbat de Vich populat, scrivà fels negosis de la confraria dels
parayres de dita vila, y també en presèntia dels testimonis avall scrits.
Los honorables Joseph Ballaster y Alexandri Puig, lo present y corrent
any cònsols de dita confraria, Thomàs Torra, Gaspar Figueras, Joseph
154. cada, repetit.
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Sussiats, Hyacinto Trullàs, Thomàs Matheu. Hyeroni Argullol, Joan
Serrals, Diego Nadal, Pera Bover, Joseph Rigolfas, Pera Joan Torras,
March Cudina, Toni Ferrer, Pau Matosas, Joan Novell, Lluýs Francolí
y Francesch Dalmasas, tots confrares de dita confraria de parayres,
convocats y congregats, en la forma acostumada, en la sala de la casa
de Jaume Gomar, texidor de lli, situada en dita vila de Igualada, en
lo carrer Nou. Han passat mestre y confrare de dita vila a Francesch
Gomar, jove parayre de dita vila, attès lo han trobat hàbil, idòneo y
sufficent, y li han fetas las preguntas acostumadas y també ha cardat
a la banca y a la perxa, y li han donat senyal.155 Y lo dit Francesch
Gomar ha acceptat y jurat.
Testes sunt Franciscus Mateu, textor lini et Petrus Joannes Llussià,
sartor, omnes dictæ villæ Aqualatæ.

1671, maig, 31
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 76r a 77v]

Die xxxi et ultima mensis maii, anno a Nativitate Domini mdclxxi
Convocat y congregat lo Consell o Parlament General dels confrares de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada, bisbat
de Vich, en la forma acostumada, en la casa dels stricadors y de la
mateixa confraria en lo terme de dita vila scituada, ahont per a tractar
las cosas y negocis de aquella se acostuman convocar y congregar, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Joan Serrals, Joseph Rigolfes, cònsols de dita confraria,
Thomàs Matheu, Joseph Ballester, Gerònim Argullol, Fructuós Siurana,
Antoni Mas, Joseph Sosiats, Francesch Argullol, Miquel Mestre, Joseph
Guilamany, Miquel Pallisser, Francesch Gomar, Lluís Santacana, Alexandre Puig, Valentí Mateu, Jaume Terrida, Antoni Ferrer, Lluís Francolí,
Gaspar Mestra, Thomàs Novell, Joachim Toralló, Joan Ferrer, Antoni
Codina, Miquel Amigó, Jacintho Trullàs, Jaume Monlló, Antoni Miquel,
Thomàs Torra, tots mestres y confrares de dita confraria \com a major
y més sana part del número dels confrares de dita confraria/,156 tenint
Concell o Parlament y la dita confraria representant, aserca les cosas
baix scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila
155. Com a senyal li donen AR, amb les dues lletres enganxades pel llom.
156. Afegit, amb crida, a l’inici del foli.
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baix decretants y autorizants, han determinat en lo modo y forma que
se segueix:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols en lo any pròxim passat de son consolat han
rebut y gastat, en tot gènero de resibo y gasto, attès que de la relatió
en dit Concell feta per los hoïdors de comptes ha constat y consta dits
cònsols haver rebut y cobrat setanta duas lliures y quinse sous, dich 72 ll.
15 s., y axí mateix haver gastades y pagades aquells sinquanta duas
lliuras quinsa sous y deu diners, dich 52 ll. 15 s. 10 d., y axí apar ser
dits cònsols tornadors a dita confraria <de> dinou lliures dinou sous
y dos diners, dich 19 ll. 19 s. 2, \als cònsols que lo present Consell
General elegirà/,157 ésser los an aquells feta conforme de present fan y
firman, llarga y bastant diffinitió de dits sos comptes de dit son any
de consolat.
Ítem lo dit Parlament o Consell ha elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent per los officis y càrrechs de dita confraria las personas
avall scrites y següents: primo en cònsols, als honorables Antoni Farrer
y Antoni Mas; ítem en proms, a Joan Serrals, Joseph Rigolfes, Joseph
Struch y Jacinto Bover; ítem en banderado, a Miquel Pallisser; ítem en
verguers, a Gerònim Tugues Valentí Samsot, Jaume Monlló y Joseph
Siurana; ítem en oïdors de comptes, a Pere Bover y a Joan Ferrer;
ítem per veador de retorsedor, a Miquel158 Puitg; ítem per veador de
abaxadors, a Joan Novell; ítem en penyador de draps, a Antoni Codina,
an al qual se li assigna per salari sis diners per cada drap; ítem en
andador, a Francesch Gomar; ítem per la dotsena, a Gerònim Argullol,
Thomàs Mateu, Joseph Ballester, Alexandre Puig, Diego Nadal, Gaspar
Figueres, Pere Joan Torra, Lluís Santacana, Lluís Francolí y a Agustí
Mestra; ítem per prior de la confraria de Sant Joan, a Fructuós Siurana; ítem per notari de la present confraria, a Agustí Baró, notari.
Als quals sobredits y a quiscú de ells respective en llurs officis
y càrrechs, lo dit Consell y Parlament donà y concedí tot lo poder
necessari tal qual fins vuy se és acostumat donar y concedir. E tots
los sobredits, acceptant llurs officis y càrrechs, prometen y juran que
asistiran a la bandera sempre que serà manester, y també serviran bé
y lealment mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella del
tot evitant.
Ítem la dita confraria ha determinat que aquellas vint y sinch
lliures que se ha promeses donar y pagar a la obra de la Iglesia de la
157. Afegit, amb crida, al marge.
158. A continuació, Putg, ratllat.

228

Montserrat Duran Pujol

present vila, aquellas per occórrer major necessitat a la present confraria, sian gastades en fer dos matalasos, dos llansols, dos coxineras
y algun tocado per adornar lo llit que la present confraria té en lo
Hospital de la present vila, y tot lo que de aquellas sobrarà, sia gastat
en fer uns pàlits per lo adorno de la present confraria.
Ítem ab altre acte los honorables Antoni Farrer y Antoni Mas,
cònsols nous, en lo present Concell elegits y anomenats, firman àpocha
als dits Joan Serrals y Joseph Rigolfes, cònsols vells presents, de ditas
dinou lliuras, dinou sous y dos diners barcelonesos, y són per consemblants ne són estats dits cònsols vells tornadors a dita confraria per
lo sobradit passament de comptes de dit any de son consolat, rebudas
de comptants en presèntia del substitut jurat del notari infrascrit y
testimonis avall scrits. Et ideo in testimonium, et cetera.
Testes infrascripti.
Ítem ab altre acte Thomàs Torra, prior vell, firma àpocha a Thomàs Mateu, prior vell de la present confraria,159 present, de vint y
vuyt lliures vuyt sous barcelonesos, y ditas són per concemblants ne
tenia y de diners de dita confraria, las quals ha rebudes de comptants
en presèntia del substitut jurat del notari infrascrit y testimonis avall
scrits. Et ideo in testimonium, et cetera.
Testes sunt Josephus Roca, padrenyalerius et Josephus Jordi,
corderius, omnes villæ Aqualatæ, diocesis Vicensis, ac Petris Girona,
scriptor pro nunc in dicta villa habitator, qui in his vice et loco ac ut
substitutus domesticus infrascripti notario presentis interfuit.
Scribæ dictæ confratriæ Augustinus Baró, auctoritate regia, notario
publico dictæ villæ Aqualatæ.
Magnifici Josepho Argullol, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ,
Vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thoma
Matheu, baiulus pro Universitate dictæ villæ, dominis comuniter et
pro indiviso villæ ipsius \dictis nominibus/160 predictis convocatione et
congregatione et offitiorum nominatione omnibusque aliis et singulis
predictis auctoritatem \eorum/161 immo verius dictis domini regis et
universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse Gas-

159. Sembla que hi hagi un error de l’escrivà atès que qui hauria de signar
l’àpoca fóra el prior nou, que és Fructuós Siurana, però no consta cap tipus d’esmena.
160. Escrit a sobre.
161. Escrit a sobre.
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paris Aldabo, auctoritate regia, notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ
dictorum magnificorum baiulorum et scribæ, die quinta mensis junii,
anno a Nativitate Domini MDCLXXI, presentibus pro testibus Joanne
Balle, corderio et Josephus, calligario Aqualatæ.

1671, agost, 16
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a discutir sobre la
petició de Miquel Tort que la confraria li faci fermança d’un censal
de 100 lliures que necessita per bastir un molí de draps amb dos
batans. La confraria hauria d’obligar, per fer aquesta fermança, la
casa i els estricadors.
[1: fol. 77v a 78r]

Die XVI mensis augusti, anno a Nativitate Domini MDCLXXI
Convocat y congregat lo Consell o Parlament General dels confrares de la conffraria y offici de parayres de la vila de Igualada, bisbat
de Vich, en la forma acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de
la mateixa confraria en lo terme de dita vila situada, ahont per a tractar les coses y negosis de aquella se acostuman convocar y congregar
y Consell tenir y representar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Antoni Farrer, Antoni Mas,
cònsols de dita conffraria, Joseph Rigolfes, Joseph Struch, Francesch
Mestra, Thomàs Torra, Fructuós Siurana, Alexandri Puig, Geroni Argullol,
Pere Joan Torra, Joan Struch, Francesch Gomar, Augustí Mestra, Lluís
Francolí, Jaume Monlló, Valentí Mateu, Diego Nadal, Pau Matosas, Gaspar Mestra, Antoni Miquel, Joseph Sampsot, Francesch Argullol, March
Codina, Joachim Toralló, Miquel Mestre, Miquel March, tots mestres y
confrares de dita confraria, tenint Consell eo Parlament y la dita confraria representant, acerca las cosas baix scritas, ab auctoritat y decret
dels magnífichs batllas de dita vila baix auctorizants y decretants, han
proposat y deliberat en lo modo y forma avall scrit y següent:
Proposan al present Conssell los honorables cònsols de la present
confraria que en dias pasats Miquel Tort, moliner de draps de la Torra
de Claramunt se conferí en presèntia de dits cònsols representant en
aquells que ell, dit Tort, volia fer fer o fabricar un molí de draps ab
dos batans sobre lo molí del Turó, en la riera de Carme, per la qual
fabrica fahedora diu a manester cent lliures a for de censal, y no
troba qui li vulla dexar aquellas sens que la present confraria no li
fassa fermansa y obligar la casa y stricadors de la present confraria.
E com dita fàbrica fahedora de dit molí redundia en grat profit y utilitat
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dels confrares de dita confraria per rahó dels draps se fabrican en la
present vila, y per ço ha aparegut representar lo sobre dit al Consell
perquè si a aquell aparexerà ésser lo sobre dit de convenièntia acceptar
la dita oferta de dita fàbrica fahedora de dit molí, y per consegüent
fer fermansa al dit Tort per las ditas 100 ll., obligant dita confraria la
dita casa y stricadors de dita confraria, y altrament perquè lo present
Consell deliberi acerca lo sobre dit fahedor.
E lo dit Consell attesa y hoïda la sobre dita prepositió per los
dits cònsols desobre feta, ha deliberat la major part de aquell que se
accepia la dita oferta de dita fàbrica fahedora de dit molí y per consegüent que la present confraria fassa fermansa al dit Tort per las ditas
100 ll. diu ha menester per fer dita fàbrica, y que per dita fermansa
oblíguia la present confraria la dita casa y stricadors de dita confraria.
Testes sunt Antonius Mussoleres, agricola et Josephus Roca, padrenyalerius, omnes presentis villæ Aqualatæ.
Scribæ dictæ confatria Augustinus Baro, notario publico Aqualatæ,
diocesis vicensis.

1671, agost, 18
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada per a tractar novament
de la petició feta per Miquel Tort. S’acorda que siguin els mestres de
la confraria els que aportin la quantitat que aquest demana; també s’aprova el nou arrendament dels estricadors.
[1: fol. 78v a 80v]

Die XVIII mensis augusti, anno a Nativitate Domini MDDCLXXI
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels confrares de
la confraria de offici de parayres de la present vila de Igualada, bisbat
de Vich, ab so de trompeta y en la forma acostumada, en la sala dels
stricadors de la mateixa confraria en lo terme de dita vila situada,
ahont per tractar las cosas y negocis de aquella se acostuman convocar y congregar y Consell tenir y representar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren present los honorables Antoni
Farrer, Antoni Mas, cònsols lo any present de dita confraria, Francesch
Rigolfes, Jacinto Bover, Joseph Struch, Pere Bover, Diego Nadal, Joseph
Ballester, Joseph Guillamany, Francesch Anglès, Miquel Pallisser, Miquel
Puig, Mateu Calsina, Valentí Sampsot, Antoni Miquel, Nicolau Pujades,
Francesch Gomar, Balthesar Sendra,162 Joseph Mateu, Lluís Francolí,
162. A continuació, Joseph Ballest, ratllat.
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Thomàs Matheu, Joachim Toralló, Jaume Monlló, Joan Casanovas, Thomàs Pobla, Miquel Mestra, Francesch Mestre, Gaspar Mestre, Francesch
Font, Francesch Argullol, Joseph Closas, Jacinto Trullàs, Joseph Farrer,
Francesch Galceran, Miquel March, Antoni Codina, Joseph Sampsot,
Fructuós Siurana, Geroni Tugas, Thomàs Torras y Joseph Susanna, tots
mestres y confrares de dita confraria, com a major y més sana part
del número dels mestres confrares de dita confraria, aguda rahó dels
absents impedits u altres en dit Conssell y convocatió intrevenir no
volent, tenint Conssell eo Parlament y la dita confraria representant,
acerca les coses baix scritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs
batlles de dita vila baix decretants y auctorizants, han proposat y deliberat en lo modo avall scrit y següent:
Proposan al present Conssell los honorables pròmens y mestres
confrares de la present conffraria que, attès y conciderat ab altre Conssell tingut y representat lo dia de despusahir, que comptàvem als 16
del present y corrent mes, la present confraria y mestres confrares de
aquella resolgué y deliberà que, attès y conciderat Miquel Tort, moliner
de draps, oferia fer un molí de draps ab dos batans sobre lo molí del
Turó en la riera de Carme, y per dita fàbrica avia manester préndrer
eo manllevar 100 ll. a for de censal, y per consegüent la present confraria eo mestres confrares de aquella li fes fermansa per ditas 100 ll.,
y per dita fermansa obligàs la present confraria la casa y stricadors
de la present confraria, attès dita fàbrica de dit molí fahedor redunda
en gran profit y utilitat dels mestres confrares de dita confraria per
rahó dels draps se fabrican en la present vila, com dites y altres coses
llargament en dit Conssell és de vèurer al qual se ha relatió. E com
per posar en executió lo dit Conssell eo deliberatió de aquell necessita per fer dita fermansa eo obligatió fer un sindicat a persona certa,
\mestre/163 confrare de la present confraria, perquè en nom de aquella
puga fermar lo dit acte de censal fahedor, y per ço com dit effecte proposa al present Conssell lo sobre dit perquè anomena persona a qui se
dega fer lo dit sindicat, o altrament si al present Consell no aparexerà
fer lo dit sindicat y fermansa, vèurer si entre los mestres de la present
confraria, o en part de aquell, se porà trobar vullan dexar las ditas
cent lliuras a censal, en nom de la confraria, al dit Tort, obligantlo
que dins sinch anys del dia ques firmarà lo acte comptadors haja de
quitar las ditas 100 ll. que los confrares faran per a dexarli en nom
de la confraria, y al dia de la quitatió restituhir lo diner als mestres
confrares, lo diner que cadahú de ells aparexerà y constarà aver dexat
a la present confraria, y axí mateix pagar an aquells lo interès per la
163. Escrit a sobre.
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part auran dexada o bestreta, y en cas lo dit censal se perdés de tal
manera que fos imposibilitat cobrar aquell del dit Tort eo dels seus,
que axí mateix la present confraria haja de refer y tornar als dits mestres confrares la quantitat constarà auran dexada y pagar lo interès de
aquella, a cada hun confrare164 la part per ells prestadora, y altrament
deliberia lo present Conssell acerca del sobredit lo fahedor.
E lo Consell, attesa y hoïda la dita prepositió per los dits senyors
cònsols desobre feta, ha deliberat que en ninguna manera fasa la present confraria lo sindicat sobre anomenat per no haver de arribar la
dita confraria a obligar per cosa tan tènua la casa y stricadors de
la present confraria, sinó que lo present Conssell miria y regonega los
ànimos dels mestres conffrares de la present confraria si ab aquells, o
en part, se trobaran vullan dexar a la present confraria las ditas 100 ll.,
y trobades esmersar y dexar aquellas al dit Tort a dit for de censal
en nom de la confraria, y fer y obligar al dit Tort com està proposat.
Estant en tot y per tot la present confraria, com se deu, en refer y
esmenar y tornar als mestres confrares la quantitat que cadahú de
ells auran dexada a la present confraria per dit effecte, y axí mateix
pagarlos lo interès a cadahú de ells per la part auran dexada fins lo
dia sels restituhirà la quantitat per ells dexada.
E lo dit Conssell, attesa y hoïda la dita deliberatió ha mirat los
ànimos dels mestres confrares de dita confraria, com axí és estat desobre
deliberat, per vèurer si ab aquells, o en part, se trobaran volguessen
dexar las ditas 100 ll. a la present confraria per lo effecte sobredit, y
mirat los ànimos de aquells, se ha trobat voler dexar las personas avall
scritas las quantitats avall scrites y següents: primo Thomàs Mateu ha
offer dexar, ab la conditió proposada y deliberada, a la present confraria, quatre dobles, dich 22 ll.; ítem Antoni Mas, ab la mateixa conditió
ha offer dexar a la dita confraria, 11 ll.; ítem Fructuós Siurana, ab la
mateixa conditió proposada, ha offer dexar a dita confraria, 11 ll.; ítem
Joseph Rigolfes, ha offer dexar a la dita confraria, 5 ll. 10 s.; ítem la
viuda Mas ha offer dexar a dita confraria, 5 ll. 10 s.; ítem165 Joachim
Toralló, dos lliuras, dich 2 ll.
Ítem Jaume Monlló, dos lliuras, dich 2 ll.; ítem Lluís Francolí, dos
lliures deu sous, dich 10 ll. 10 s.; ítem Francesch Mestre, dos lliures
deu sous, dich 10 ll. 10 s.; ítem Miquel Pallisser, una lliura, dich 1 ll.;
ítem Jacinto Trullàs, 2 ll.; Joan Serrals, parayre, offereix bestràurer y
dexar ditas 100 ll., com ab la present las dexa.166
164. A continuació, per, ratllat.
165. A continuació, Miquel, ratllat.
166. Totes les ofertes anteriors a la de Joan Serrals, que ofereix cobrir la totalitat de la suma demanada per Tort, sembla que quedin anul·lades atès que el notari o
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Las quals quantitats ha deliberat lo present Conssell aquellas arrapleguian los dits cònsols, y després aquellas dexian a for de censal
\pensions de la confraria al/167 dit Tort, \com stà dit/,168 per la fàbrica
del molí fahedor y lo interès de aquellas corresponga y pàguia la dita
confraria als sobredits mestres confrares que las sobre ditas quantitats
han ofertas desobre dexar, y axí mateix dins los dits sinch anys sels
haja de tornar la quantitat, i cada confrare desobre anomenat per ells
desobre dita offerta dexar, com axí és estat proposat y deliberat.
Ítem axí mateix ha deliberat lo present Conssell acerca del proposat
per dits honorables cònsols, en segon lloch feta, que se arrendàs eo
llogàs la casa y stricadors per temps de sinch anys, del dia present en
avant comptadors, a Miquel Amigó, a rahó de 3 ll. cada any, y que axí
mateix lo dit Amigó haja de complir y servar los pactes si y conforme
als demés sels és acostumat llogar y arrendar.
Testes sunt magnificus Michael Massart, civis Barchinonæ honoratus, in presenti Aqualatæ villæ populatus et Emanuel Camps, corderius
dictæ villæ.
Magnifici Josepho Argullol, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ,
diocesis Vicensis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thoma
Matheu, baiulus pro universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro
indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et congregatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem eorum,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Christophori Lledo, auctoritate regia,
notarii publici villæ Aqualatæ, vice loco et nomine Gasparis Aldabo,
eadem auctoritate regia notarii publici dicte villæ Aqualatæ et curiæ
dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima quinta mensis
octobris, anno a Nativitate Domini mdclxxi, presentibus pro testibus
Jacobus Roca et Joannes Roca, agricole termini Castri Ottinæ.

1672, maig, 29
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. Es fixa la pena a pagar
per tots aquells que fabriquin draps que els falti alguna via.

escrivà les ha ratllades totes. Del text que segueix no se’n desprèn que només s’accepti
l’oferta de Joan Serrals.
167. Escrit a sobre.
168. Escrit a sobre.
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[1: fol. 81r a 82r]

Die vigesima nona mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo secundo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels confrares de
la confraria de Sant Joan de offici de perayres de la vila de Igualada,
bisbat de Vich, ab so de trompeta y en la forma acostumada, en la
sala de la casa dels stricadors de la matexa confraria en lo terme de
dita vila scituada, ahont per a tractar les cosas y negocis de aquella
se acostuman convocar y congregar y Consell tenir y representar, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Antoni Ferrer y Antoni Mas, cònsols lo any present y corrent de dita confraria, Diego Nadal, Joseph Rigolfes, Joseph Struch,
Pere Bover, Joan Farrer, Thomàs Torras, Fructuós Siurana, Hierònim
Argullol, Thomàs Matheu, Joseph Ballester, Lluís Francolí, Valentí
Matheu, Joseph Sussanna, Gaspar Figueres, Joseph Sussiats, Miquel
Pallisser, Agustí Mestra, Miquel Mestra, Joaquim Toralló, Pere Joan
Torras, Gaspar Mestra, Jaume Gomar, Antoni Miquel, Jaume Mollor,
Joseph Guilamany, Francesch Argullol, Alexandri Puig y Magí Ortines,
tots mestres y confrares de dita confraria, aguda rahó dels absents impedits y altres en dit Concell y convocatió entrevenir no volent, tenint
Concell eo Parlament y la dita confraria representant, acerca les cosas
baix scritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila
baix decretants y auctoritsants, han proposat y deliberat en lo modo
avall scrit y següent:
E primerament sobre la redditió de comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols en lo any pròxim passat de son consolat han
rebut y gastat, en tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió
en dit Concell feta per los oÿdors de comptes ha constat y consta dits
cònsols haver rebut y cobrat vuytanta sis lliures dotse sous y dos, y axí
mateix haver gastades y pagades trenta nou lliures sis sous y quatra
diners, conforme de present fan y firman llarga y bastant diffinitió de
dits sos comptes de dit son any de consolat.
Ítem lo dit Parlament eo Concell ha elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent, per los officis y càrrechs de dita confraria, las personas
avall scritas y següents: primo en cònsols, als honorables Hierònim
Argullol y Joaquim Toralló; ítem en proms, Antoni Farrer, Antoni Mas,
Joseph Sussiats y Francesch Mestra; ítem per dotsena, Joan Serrals, Joseph Rigolfes, Gaspar Mestra, Joseph Ballester, Nicolau Pujades, Thomàs
Matheu, Agustí Mestra, Joan Farrer, Gaspar Figueras y Jaume Tarrida;
ítem en banderado, Joan Casanovas; ítem en verguers, Joseph Janer,
Francesch Gomar, Francesch Galseran y Pera Sendra; ítem en veador
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de abaxadors, Antoni Miquel; ítem en veador de retorsadors, Valentí
Matheu y Jaume Mollor; ítem en penyador de draps, Miquel Pallisser;
ítem en oÿdors de comptes, Hiasinto Bover y Thomàs Torra; ítem en
andadors, Magí Ortines y Antoni Steva.
Als quals y sobre dits y a quiscú de ells repective en llurs officis y
càrrechs, lo Concell o Parlament donà y concedí tot lo poder necessari
tal qual fins vuy se és acostumat donar y concedir, e tots los sobre dits
acceptan llurs officis y càrrechs, prometen y juren que acistiran a la
bandera sempre que serà manester, y també serviran bé y llealment
mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella del tot evitar.
Ítem ab altre acte los dits honorables Hierònim Argullol y Joaquim
Toralló, cònsols \nous/169 lo any present y corrent, firmen àpocha als
dits Antoni Farrer y Antoni Mas, cònsols vells, de quaranta set lliures
sis sous y quatra, que restan a dita confraria, rebudas de comptants en
presèntia del notari y testimonis, y axí los ne firman àpocha de rebuda.
170
Ítem lo dit Concell tenint discrepants entesa y oÿda altra prepositió per dits senyors cònsols en dit Concell feta, ha deliberat y resolt
que tots y qualsevol drap que los mestres confrares de dita confraria
faran y fabricaran de assí al devant ques fàltia, en aquels o algú de
aquells, més de mitja via en cada drap, hayan de pagar deu reals, y
si faltara una via entera, trenta reals,171 aplicadors a dita confraria,
y assò per quiscuna vegada y per quiscun mestra serà trobat fer lo
contrari, y si passarà de dita via no pugan los dits mestras, o lo qui
dits draps en dita forma fabricaran, aplegar aquells sens que primer
nos sien presents los cònsols que vuy són y per temps seran de dita
confraria, y que sia a deliberatió dels que deliberan los canvis o prims.
Testes sunt Josephus Noguera et Matheus Sendra, agricultores
villæ Aqualatæ.
Magnifici Josepho Argullol, subvicarius et baiulus presentis villæ
Aqualatæ, Vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et
Didacus Nadal, baiulus pro universitate dictæ villæ, domini comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et
congregatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem eorum,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, auctoritate regia et
notarii publici dictæ villæ Aqualatæ, et curiæ dictorum manificorum
baiulorum scribæ, die quinta junii, anno a Nativitate Domini MDCLXXII,
169. Escrit a sobre.
170. A l’inici del paràgraf, al marge, hi ha dibuixades una creu i un asterisc.
171. A continuació, y sis pa, ratllat.
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presentibus pro testibus Hyacinto Mercader, agricola termini Ottinæ et
Francisco Pomes, molinerio molendini dels Moratons.

1672, maig, 26
Acta d’admissió d’Antoni Esteve i Magí Ortines com a mestres del gremi
de paraires d’Igualada.
[3: fol. 11r-v]

En presèntia de mi, Agustí Baró, per la autoritat real notari públich de la present vila de Igualada y scrivà dels negocis de la present
confraria avall scrit y en presèntia dels testimonia scrits. Los honorables Antoni Farrer y Antoni Mas, lo present y corrent any cònssols
de la present confraria, Diego Nadal, Jacinto Bover, Joseph Rigolfes,
Joseph Struch, Pere Bover, Gerònim Argullol, Joseph Ballester, Lluís
Francolí, Gaspar Figueres, Lluís Santacana, Joan Ferrer, Miquel Pallisser, Thomàs Matheu, Agustí Mestre, Pere Joan Torra, Alexandri Puig,
Francesch Gomar y Thomàs Torra, tots mestres confrares de dita confraria, convocats y congregats en la forma acostumada y en la casa
de la present confraria, tant com a major y més sana part, et cetera.
Han examinat y passat mestre y confrare de dita conffraria a Antoni
Esteve172 y Magí Ortines,173 joves parayres de dita vila, attès los han
trobats àbils y sufficients, y fetas las preguntas y serimònias que se
acostuman fer per semblants exàmens, y los han donat senyal a quiscú.
Y los dits Antoni Esteve y Magí Ortines, examinats y mestres de
nou eligits y passats, acceptan lo càrrech de mestre y confrare de dita
confraria y prometen que bé y llealment exherciran lo càrrech de dit
offici, y que estaran als manaments dels senyors cònsols, que vuy són
y per temps seran, en quant a cosas de dit offici y confraria tocaran
las cosas útils procurant y las inútils evitant, y axí mateix estaran y
ajudaran a pagar los mals y càrrechs de dita confraria y faran tot ço
quant los altres mestres conffrares de la present conffraria han acostumat
fer y pagar y estar. Y per atténdrer y cumplir las sobre ditas cosas los
dits Antoni Esteve y Magí Ortines ne obliguen als dits senyors cònsols
y mestres confrares de dita conffraria, que vuy són y per temps seran,
tots y sengles béns llurs y del altre de ells assoles, mobles e immobles,
haguts y per haver, drets y actions qualsevol, renunciant a qualsevol
dret y lley que valer y ajudar los pugués. Y axí ho firmen y juren llargament y serviran de andadors fins hi age nou mestre.
172. Senyal ES.
173. Senyal OR.
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Testes sunt Josephus Llambert, textor lanæ et Olegarius Poch,
agricola, omnes presentis villæ Aqualatæ.

1673, juny, 4
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 82r a 83r]

Die IIII mensis junii, anno a Nativitate Domini MDCLXXIII
Convocat y congregat lo Conssell eo Parlament dels conffrares
de la conffraria del offici de mestres parayres de la present vila de
Igualada, ab so de trompeta, ab la forma acostumada en la sala de la
casa dels stricadors de la mateixa conffraria, en lo terme de dita vila
situada, ahont per a tractar los negocis de aquella se acostuman convocar y congregar y Conssell tenir y representar, en la qual convocatió
y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Hierònim
Argullol y Jacinto174 Toralló, cònsols lo present y corrent any de dita
conffraria, Antoni Mas, Jaume Tarrida, Jaume Monlló, Valentí Mateu,
Francesch Galceran, March Codina, Joseph Rigolfes, Lluís Santacana,
Pere Joan Torras, Gaspar Figueras, Joseph Ballesté, Francesch Mestra,
Joseph Giné, Joseph Sociats, Lluís Francolí, Miquel Mestra, Francesch
Gomar, Thomàs Torra, Fructuós Siurana, Francesch Argullol, Thomàs
Matheu, Miquel Puig y Antoni Esteve, tots mestres y confrares de dita
conffraria, tant com a major y més sana part y més de las dos parts
dels mestres confrares de dita conffraria, haguda rahó dels absents y
altres en dit Conssell y convocatió entrevenir no podent, tenint Conssell eo Parlament y la dita conffraria representant, acerca de las coses
avall scrites han proposat y deliberat las cosas avall scritas y sagüents:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que los cònsols en lo dit son any de consolat han rebut y gastat en
tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió en dit Conssell feta
per los hoïdors de comptes ha constat y consta dits cònsols haver rebut
cent onsa lliuras sinch sous y quatre diners, y axí mateix aver aquells
gastat \y pagat/,175 per cosas de dita conffraria, sexanta set lliuras vuyt
sous y un diner, axí queda y resta per dita conffraria la quantitat de
quaranta tres lliuras diset sous y tres diners, axí que lo dit Conssell
ha deliberat los dits cònssols aver de restituhir y entregar, als cònssols
174. Qui va ésser nomenat cònsol, segons l’acta anterior, era Joaquim Toralló.
175. Escrit a sobre.
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que avall se elegiran, la dita quantitat y ferlos àpoca de rebuda y, per
consegüent, ferlos absolutió, diffinitió y remissió de dits comptes com
ab tenor del present sels fa y firma, y ab jurament llargament.
Ítem lo dit Conssell ha elegit y anomenat per cònssols de dita
conffraria per lo any pròxim vinent que comensarà lo dia present, y
axí mateix per los officis avall scrits, las personas avall scrites: primo en cònsols, als honorables Joseph Ballesté y Francesch Mestra;
ítem en proms, a Hierònym Argullol, Joachim Toralló, Joseph Giné y
Joan Casanoves; ítem per la dotsena, Antoni Farrer, Diego Nadal, Joan
Serrals, Gaspar Figueras, Joan Farré, Thomàs Mateu, Gaspar Mestra,
Thomàs Torra, Pere Joan Torra, Agustí Figueras, Joseph Rigolfes y
Jaume Monlló; ítem en banderado, a Joan Amigó; ítem en verguers,
Joseph Closas, Francesch Pujol, Joseph Susanna y Joan Alsina; ítem
en veador de abaxador, a March Codina; ítem en veador de retorsedor,
a Joseph Sampsot y a Jacinto Trullàs; ítem en penyador de draps, a
Valentí Mateu; ítem en ohidors de comptes, a Fructuós Siurana y a
Antoni Mas; ítem en andadors, a Magí Ortines y a Antoni Esteva.
An als quals sobredits y a quiscú de ells en llurs respective officis y càrrechs, lo dit Conssell y Parlament ha donat y concedit tot lo
poder necessari y tal qual fins vuy se és acostumat donar y concedir,
e tots los sobredits respective anomenats han acceptat llurs officis y
càrrechs, y han promès y jurat que acistiran a la bandera sempre que
serà manester, y axí mateix serviran bé y llealment llurs officis respective
mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella del tot evitant.
Ítem ab altre acte o capítol los dits honorables Joseph Ballester y
Francesch Mestre, cònssols novament elegits, han firmat àpoca a dits
Hierònym Argullol y Joachim Toralló, cònssols vells, de las sobreditas
quaranta tres lliuras diset sous y tres diners, per consemblants que
passats los sobredits comptes del entrat y axit de dit any de llur consolat són estats y dita conffraria tornadors, las quals han rebudes de
comptants en presèntia del notari avall scrit y testimonis avall scrits,
y axí ho fan, firmat y jurat en dit nom.
Testimonis a las sobreditas cosas són Joseph Roca, padrenyaler
de Igualada y Jaume Joan Jaume, texidor de lli del lloch de Vilanova
del Camí, del bisbat de Barcelona.
Magnifici Josepho Argullol, subvicarius et baiulus presentis villæ
Aqualatæ, vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et176
Jacobus Roig, baiulus pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter

176. Didacus Nadal, ratllat.
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et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et
congregatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem suam,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, auctoritate regia,
notarii publici dictæ villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum
baiulorum scribæ, die septima quarta mensis novembris, anno a Nativitate Domini mdclxxviii, presentibus pro testibus Anthonio Balthasar,
agricola et Michaelle Torra, fabro lignario Aqualatæ.

1674, maig, 27
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 83v a 84r]

Die xxvii mensis maii, anno a Nativitate Domini mdclxxiiii
Convocat y congregat lo Conssell eo Parlament dels confrares de la
conffraria del offici de mestres parayres de la present vila de Igualada,
ab so de trompeta, ab la forma acostumada en la sala dels stricadors
de la mateixa confraria, en lo terme de dita vila situada, ahont per a
tractat los negotis de aquella se acostuma convocar y congregar y Consell
tenir y representar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren
y foren presents los honorables Joseph Ballaster y Francesch Mestra,
cònssols lo present y corrent any de dita confraria, Joachim Toralló,
Joseph Sociats, Thomàs Torra, Fructuós Siurana, Antoni Mas, Gaspar
Figueras, Valentí Mateu, Mateu Calsina, Francesch Monlló, Lluís Francolí, Joan Struch, Francesch Argullol, Agustí Mestra, Gaspar Mestra,
Francesch Gomar, Joseph Janer, Antoni Esteve, Gaspar Mateu y Magí
Ortines, tots mestres y conffrares de dita conffraria, tant com a major
y més sana part y més de las dos parts dels mestres confrares de dita
confraria, aguda rahó dels absents y altres en dit Consell y convocatió
entrevenir no podent, tenint Conssell eo Parlament y la dita confraria
representant, acerca de las cosas avall scritas han proposat y deliberat
las cosas avall scritas y següents:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita conffraria,
del que los dits cònsols en dit son any de consolat han rebut y gastat,
en tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió en dit Conssell
feta per los hoïdors de comptes ha constat y consta dits cònsols haver
rebut cent tres lliuras sis sous y quatra diners, y axí mateix aver aquells
gastat y pagat per coses de dita conffraria, quaranta quatre lliuras dos
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sous y sis diners, axí que lo dit Conssell ha deliberat los dits cònsols
haver de restituhir y entregar als cònsols que baix se elegiran la dita
quantitat, y ferlos àpocha de rebuda y per conssegüent ferlos absolutió,
difinitió y remitió de dits comptes, com ab thenor del present sels fa
y firma, y ab jurament llargament.
Ítem lo dit Conssell ha elegit y anomenat per cònssols de dita
conffraria, per lo any pròxim vinent que comensarà lo dia present, y
axí mateix per los officis avall scrits, las personas avall scritas: primo
en cònssols, Thomàs Torra y Mateu Calsina; ítem en proms, Joseph
Ballaster, Francesch Mestra, Joan Amigó y Jaume Monllor; ítem en
banderado, Valentí Borrull; ítem en verguers, Valentí Sampsot, Joseph
Mateu, Francesch Galseran y Francesch Formigó; ítem en dotsena,
Joan Serrals, Agustí Mestra, Lluís Santacana, Joseph Rigolfes, Gaspar
Figueras, Thomàs Mateu, Geroni Argullol, Lluís Francolí, Joan Casanoves, Joseph Farrer; ítem en hoïdors de comptes, Antoni Ferrer, Joan
Farrer; ítem en veadors de taxidors, Joan Segura y Antoni Miquel; ítem
en vehedors de retorsedor, Francesch Argullol; ítem en vehador de
abaxadors, Miquel Amigó; ítem en penyador de draps, a Joan Novell;
ítem en andadors, Antoni Esteve y Magí Ortines.
An als quals sobre dits y quiscú de ells en llurs repective officis
y càrrechs, lo dit Conssell y Parlament ha donat y concedit tot lo poder necessari y tal qual fins vuy se és acostumat donar y concedir, e
tots los sobre dits respective anomenats, que presents són estats, han
acceptat llurs officis y càrrechs y han promès y jurat que acistiran a la
bandera sempre que serà manester, y axí mateix serviran bé y llealment
llurs officis respective mirant lo profit de dita confraria y lo dany de
aquella del tot evitant.
Ítem ab altre acte o capítol, los dits honorables Thomàs Torra
y Mateu Calsina, cònssols novament elegits, han firmat àpoca a dits
Joseph Ballester y Francesch Mestre, cònsols vells, de las sobreditas
sinquanta nou lliuras tres sous y deu diners, per consemblants que,
passats los dits comptes del entrat y aixit de dit any de llur consolat,
són estats a dita conffraria tornadors, las quals han rebudas de comptants en presèntia del notari avall scrit y testimonis avall scrits, y axí
ho firmen y juran llargament.
Testes sunt Jacobus Robi, passamanerius et Stephanus Llensana,
agricola, villæ Aqualatæ
Scribæ dictæ confatriæ Petrus Girona, auctoritate regia, notarius
publicus villæ Aqualatæ, hac et presenta propria scribens manu.
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Magnifici Josephus Argullol, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Christophorus Lledo,
baiulus pro universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso
villæ ipsius dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione et officiorum nominatione omnibusque aliis et singulis predictis
auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo,
auctoritate regia, notarii publici dictæ villæ Aqualatæ et curiæ dictis
magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima tertia mensis junii, anno
a Nativitate Domini MDCLXXIIII, presentibus pro testibus Josephus
Dulach, serrallerio et Thoma Matheu, paratore dictæ villæ Aqualatæ.

1675, maig, 3
Acta d’admissió de Francesc Vilarrúbia i Llorens Llentes com a mestres
del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 11v a 12r]

Die tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo septuagesimo quinto
En presèntia de mi, Agustí Baró, notari per la autoritat real, notari
públich de la vila de Igualada y scrivà dels negocis de la confraria de
perayres de la vila de Igualada, essent present los honorables Thomàs
Torras y Matheu Calsina, lo any present cònsols de dita confraria de
perayes, y Thomàs Matheu, Joan Serrals, Joseph Ballesté, Fructuós Siurana, Joachim Toralló, Lluís Santacana, Gaspar Figueras, Juan Amigó,
Luís Francolí, Antoni Mas, Agustí Mestra, Jaume Molló, Joseph Farrer,
Agustí Figueres, Miquel Amigó, Joan Novell, Joseph Rigolfas, Francesch
Mestra, Francesch Argullol, Valantí y Antoni Esteva, tots mestres y
confrares de dita confraria, convocats y congregats, en la forma acostumada, en la casa del reverent Berna<..>,177 prevere y beneficiat de la
iglésia parrochial de dita vila de Igualada, situada en la plasa del Blat
de dita vila, tant com a mayor y més sana part, et cetera.
Han examinat y passat mestra y confrare de dita confraria a
Francesch Vilarúbia y Llorens Llentes, perayres de dita vila, attès los
han trobats àbils y suficients, y fetas las preguntas y serimònias que
se acostuman fer per semblants exàmens, y los han donats senyal a
quiscú.178 Y dits Francesch Vilarúbia y Llorens Llentes exhersiran lo
177. La part final del nom resulta il·legible per causa de l’estat del paper.
178. Ni en el text ni en el marge hi ha anotats els senyals que els atorguen.
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càrrech de dit offici, y estaran als manaments de dits senyors cònsols
que vuy són y temps seran en quant a cosas de dit offici y confraria
tocaran, las cosas útils procurant y las inhútils evitant, y axí mateix
estaran y ajudaran a pagar los mals y càrrechs de dita confraria y
faran tot ço quant los altres mestres confrares de la present confraria
han acostumat fer y pagar y estar. Per estar y attendrer y cumplir las
sobra ditas cosas, los dits Francesch Vilarúbia y Llorens Llentes, ne
obliguen als dits senyors cònsols y mestres confrares de dita confraria,
que vuy són y per temps seran, tots sengles béns llurs y del altre de
ells assoles, mobles e inmobles, haguts y per haver, drets y accions
qualsevol, renunciant a qualsevol dret y lley que volen ajudar los pugue, y axí ho firmen y juren llargament y servint de andadors fins hi
age nou mestra.
Testes sunt Petrus Rubi, agricola, et Franciscus Torallo, parator
lanæ villæ Aqualatæ.

1675, juny, 15
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. En aquesta reunió es
torna a tractar de les penes que cal imposar als mestres que fabriquen draps que els falten vies.
[1: fol. 84v a 86r]

Die dominica XV mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo septuagesimo quinto
Convocat y congregat lo Consell o Parlament dels confrares de la
confraria de mestres parayres de la vila de Igualada, bisbat de Vich,
ab so de trompeta, ab la forma acostumada, en la sala de la casa dels
stricadors de la mateixa confraria sitada en lo terme de dita vila, ahont
per tractat los negosis de aquesta se acostuma convocar y congregar,
Concell tenir y representar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Thomàs Torras y Matheu
Calsina, cònsols lo present y corrent any de dita confraria, Anthoni
Ferrer, Joan Ferrer, Joseph Susiats, Joachim Toralló, Fructuós Siurana,
Joseph Rigolfas, Anthoni Mas, Lluís Santacana, Lluís Francolí, Gaspar
Figueres, Valentí Mateu, Francesch Vilarrubia, Joan Novell, Francesch
Argullol manor, Agustí Figueres, Joan Struch, Francesch Argullol major,
Jacintho Trullàs, Pere Joan Torras, Llorens Llentes, Joseph Susanna,
Miquel Rocha, Antoni Miquel, Joan Segura, Valentí Borrull y Francesch
Mestra, tots mestres y confrares de dita confraria, \com una major y
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més sana part y més de les dos parts/,179 aguda rahó dels absents y
altres en dit Consell y convocatió entrevenir no podents, tenint Consell
eo Parlament y la dita confraria representant, aserca les coses devall
scritas proposades, han deliberat les coses havall scritas y següents:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols, en son any de consolat proppassat han rebut
y gastat en tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió en dit
Consell feta per los oÿdors de comptes ha constat y costa dits cònsols
haver rebut cent vint y sis lliures quinse sous y un diner, moneda
barcelonesa, dich 126 ll. 15 s. 1, y haver gastades y pagades quaranta
duas lliures y set diners, dich 42 ll. s. 7 d., axí que queden dits cònsols devent a dita confraria franques y seguidores, vuytanta quatre
lliures quatorse sous y sis diners, dich 84 ll. 14 s. 6, de les quals ha
determinat lo dit Consell, ésser feta com ab lo present fan y firman
a dits cònsolls llarga y bastan absolutió, deffinitió y remissió de dits
comptes, pagades y restituhides eo entregades primer als cònsols que
vui per lo any present se elegiran y anomenaran, les dites 84 ll. 14 s.
6, y no abans.
Ítem lo dit Parlament o Consell han elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent, per los officis y càrrechs de dita confraria, les personas
següents: Pere Joan Torra, Jacintho Trullàs, cònsols; Thomàs Torras,
Matheu Calsina, Francesch Argullol, menor, y Joseph Siurana, proms;
Francesch Gomar, banderado; Anthoni Esteva, Magí Ortines, Gaspar
Sendra, Miquel Mestra, verguers; Joan Serrals, Agustí Mestra, Joseph
Rigolfas, Alexandri Puig, Francesch Mestra, Joseph Ballester, Lluís Francolí, Anthoni Ferrer, Diego Nadal, Augustí Figueres, Anthoni Mas, Miquel
Rocha, dotsena; Thomàs Matheu, Fructuós Siurana, oÿdors de comptes;
Joan Amigó, veiador de retorsedor; March Codina, Valentí Samsot,
veiadors de texidors; Miquel Amigó, veiador de baxador; Joan Novell,
penjador de draps; Francesch Vilarrobí, Llorens Llentes, andadors.180
Als quals y a quiscú dells respective en llurs officis y càrrechs, lo
dit Consell o Parlament donà y concedí tot lo poder necessari tal qual
fins vuy és acostumat donar y concedir, e tots los sobredits acceptants
llurs officis y càrrechs, prometen y juren que asistiran a la bandera
sempre que serà menester, y també serviran bé y lealment abrasant y
mirant lo profit de dita confraria y lo dany evitant del tot.

179. Escrit a sobre.
180. Novament els noms que ocupen cada un dels càrrecs estan agrupats amb
una clau.
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Ítem sobre la propositió en dit Consell per dits cònsols feta
dient que la experièntia ha amostrat que alguns mestres de la present
vila no dubten en fer y fabricar, y fer fer y fabricar faltanthi algunes
vias, lo que redunda en gran dany, lo que ha aparegut propositió al
present Consell per que se miren tots lo profit de dita confraria. E lo
dit Consell ha determinat lo següent: que si acàs se trobaran alguns
draps fabricats que en aquells hi falten una via, que caiguen en ban
y pena de una lliura y si falten duas vias, caiguen també en ban y
pena de tres lliures, y si passen de duas vias en amunt, que caygue en
pena y ban de deu lliures, moneda barcelonesa, y àrbitre dels cònsols
que en aquella occasió se trobaran, la qual pena, en tal cas sen hage
de fer tres parts iguals aplicadores, ço és una part per la confraria, la
segona part per los cònsols seran en aquella occasió, y la restant per
los veadors de texidors que també aleshores seran.
E més lo dit Consell eo Parlament ha resolt que, com vuy die
present se troben en dita confraria vuytanta quatre lliures quatorse
sous y sis diners, moneda barcelonesa, que són les que han entradas
los cònsols del any proppassat, aquells se smersen en lloch (suto) y
segur, a coneguda dels cònsols y proms de dita confraria.
E més lo dit Consell o Parlament ha resolt que com en la \dita/182
confraria se trobe algun càlser que no està ab la deguda custòdia, que
aquella se entregue al prior de la dita confraria per a que lo tanque dins
la caixa de dita confraria y en bona custòdia lo tinga, de tal manera
que en cas aquell se perde tinga de venir en gastos de dita confraria,
no perdentse per la poca custòdia de dit prior.
181

Ítem ab altre acte los dits Pere Joan Torra y Jacintho Trullàs,
cònsols nous, a dits Thomàs Torras y Matheu Calsina, cònsols vells,
presents, de ditas vuytanta quatre lliuras quatorse sous sis diners, moneda barcelonesa, que han quedat ha dita confraria de dits comptes,
les quals han rebudes en diners comptants en presèntia del substitut
del notari infrascrit y testimonis, y axí ne firman àpocha.
Testes sunt Raymundus Gostemps, agricola, termini de Odena
et Thomàs Pobla, retortiator, villæ Aqualatæ, ac Josephus Rossines,
notarius dictæ villæ vitam degens qui et cetera.
Magnifici Paulus Mestra, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thoma Matheu, baiulus pro

181. A l’inici del paràgraf hi ha dibuixada una creu.
182. Escrit a sobre.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

245

universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione et offitiorum
nominatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem suam,
immo verius dictorum domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse183 Gasparis Aldabo, regia auctoritate,
notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima quinta mensis junii, anno a Nativitate
Domini mdclxxv, presentibus pro testibus Marcho Gaudier, architectore
et Raymundo Pallol, agricola, dictæ villæ Aqualatæ.

1675, octubre, 13
Acta d’admissió d’Agustí Amigó com a mestre de la confraria de paraires d’Igualada.
[1: fol. 86r]

Die decima tertia mensis octobris, 1675
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels confrares de
la confraria del ofici de mestres paraires de la present vila de Igualada, ab la forma acostumada, en la sala de la casa dels estricadors
de la mateixa confraria en lo terme de dita vila scituada, a fi y efecte de
examinar a Agustí Amigó, jove paraire de dita vila de dit offici de paraire, lo qual per dit honorable Consell convocat y congregat, és stat
trobat àbil y axís lo an admès en mestre y confrare de dita confraria,
donantlo facultat de què puga gaudir de les damés preheminènsies y
parrogatives que los damés mestres confrares de dita confraria gaudeixen, estant en tot lo que los damés confrares estan; e lo dit Agustí
Amigó accepte lo dit mestratge y promet que estarà a tot lo que los
damés confrares estan, y servirà de andador de dita confraria fins sen
passe altre de quibus et cetera.
Testes sunt Honofrius Biosca et Antonius Miquel, paratores pannorum lanæ, ac Franciscus Busquets, sutor.

1676, juny, 14
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. Es recorda l’obligació dels
mestres d’enviar a cercar els cònsols quan hagin de canar els draps.
183. A continuació, un nom il·legible, ratllat.
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Die decima quarta mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels confrares de la
Confraria dels mestres paraires de la vila de Igualada, bisbat de Vich,
ab so de trompeta, ab la forma acostumada, en la sala de la casa dels
stricadors de la mateixa confraria, scituada en lo terme de dita vila,
ahont per tractar los negosis de aquella se acostuma convocar y congregar, Consell tenint y representant, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Pere Joan Torres
y Hyacinto Trullàs, cònsols lo present y corrent any de esta confraria,
Thomàs Torra, Matheu Calsina, Francesch Argullol, Hyoachim Toralló,
Gaspar Figueres, Thomàs Matheu, Fructuós Siurana, Joseph Ballaster,
Anthoni Mas, Joseph Rigolfes, Alexandri Puig, Valentí Matheu, Joseph
Susanna, Joan Amigó, Miquel Roca, Gaspar Mestra, Lluís Francolí,
Agustí Mestra, Francesch Argullol major, Gaspar Farrer, Agustí Figueres,
Anthoni Codina, Anthoni Miquel, March Codina, Francesch Gomar y
Agustí Amigó, tots mestres y confrares de dita confraria, com a maior
y més sana part y més de les dos parts, aguda rahó dels absents y impedits y altres en dit Consell y convocatió entrevenir no podent, tenint
Consell eo Parlament y la dita confraria representant, acerca les coses
avall scrites y proposades, an deliberat les coses avall scrites y següents:
E primerament sobre la redditió de comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols en son any de consolat an rebut y gastat en
tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió en dit Consell feta
per los hoïdors de comptes ha constat y consta dits cònsols haver rebut
cent quaranta set lliures sis sous y vuyt diners, moneda barcelonesa,
dich 147 ll. 6 s. 8, y haver gastades y pagades cent coranta sinch lliures dotse sous y sis diners, dich 145 ll. 12 s. 6, axí que resta a dita
confraria una lliura catorse sous y dos diners, 1 ll. 14 s. 2, de les quals
ha determinat dit Consell ésser feta, com ab lo present se fa, a dits
cònsols llarga y bastant absolutió, difinitió y remissió de dits comptes,
pagades y restituhides eo entregades adés primer als cònsols que vuy
per lo any primerament se elegiran y anomenaran.
Ítem dit Consell eo Parlament han elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent, per los officis y càrrechs de dita confraria, las persones
següents: Thomàs Matheu, Francesch Argullol,184 cònsols; Pere Joan
Torra, Hyacinto Trullàs, Francesch Gomà, Pere Sendra, proms; Isidro
184. El nom Argullol està escrit sota dos noms, il·legibles, ratllats; tampoc no
es llegeix si es tracta del major o del menor.
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Domingo, bandarado; Francesch Pujal, Francesch Formigó, Agustí Tarrida, Joseph Matheu, verguers; Anthoni Mas, Diego Nadal, Joan Serrals, Antoni Farrer, Hierònim Toralló, Matheu Calsina, Joseph Rigolfes,
Agustí Figueres, Miquel Roca, Valentí Borrull, Gaspar Mestre, dotsena;
Thomàs Torra, Fructuós Siurana, oïdors de comptes; Francesch Argullol, Nicolau Pujades, veiadors de retorsedors; Antoni Miquel, veiador
de abaxadors; March Codina, Valentí Samsot, contadors de teles; Joan
Novell, penjador de draps; Agustí Amigó, andador; Agustí Baró, notari.185
Als quals y a quiscú de ells respective en son offici y càrrech, lo
dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tot lo poder necessari tal
qual fins vuy és acostumat donar, e tots los sobre dits acceptant llurs
oficis y càrrechs prometen y juren que assistiran a la bandera sempre
que serà manaster, y també serviran bé y llealment abrasant y mirant
lo profit de dita confraria y lo dany evitant.
Ítem és estat proposat que tots los mestres que faran draps tingan obligasió, quant lo vullan canar, de enviar a cercar los cònsols per
pagar sots ban de deu sous acudescan.
Ítem ab altre acte los dits Thomàs Matheu y Francesch Argullol,
cònsols nous, confessen aver rebut de dits Pere Joan Torra y Hyasinto
Trullàs, cònsols vells, presents, de dita una lliura del notari avall scrit
y testimonis, y axí ne fermen àpocha.
Testes sunt Baptista Llaguna et Raymundus Llaguna, molinerii
et Augustinus Baró, notarius et scribæ dicta confratriæ dictæ villæ
Aqualatæ.
Magnifici Paulus Mestra, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Jacobus Roig, baiulus pro
universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis nominibus predictis convocatione et congregatione et officiorum
nominatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem suam,
imo verius dictorum domini regis et universitatis, pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, regia auctoritate,
notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima mensis julii anno a Nativitate Domini mdclxxvi,
presentibus pro testibus discreto Bartholomeo Costa, notario et Michaelle Mestra, juvene pharmacopula Aqualatæ.

185. Com en altres actes anteriors, els noms estan agrupats amb una clau repartits en dues files. El grup de la dotzena, el més llarg, està una meitat a la primera
banda i l’altra meitat a la segona.
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1677, setembre, 12
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 87r a 88v]

Die duodecima mensis septembris, anno a Nativitate Domini milesimo sexcentesimo septuagesimo septimo
Convocat y congregat lo Concell General eo Parlament dels confrares de la confraria dels paraires de la vila de Igualada, bisbat de
Vich, ab so de trompeta, en la forma acostumada, en la sala de la
casa dels astricadors de la mateixa confraria situada en lo terme de
dita vila, hont per tractar los negosis de aquella se acostuma convocar
y congregar, lo Concell tenint y representant, en la qual convocatió y
congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Francischo
Argullol y Thomàs Matheu, cònsols lo present y corrent any de dita
confraria, Pera Joan Torras, Lluhís Francolí, Fructuós Siurana, Pera
Cendra, Thomàs Torras, Francesch Gomar, Gaspar Figueres, Joseph
Rigolfes, Thomàs Matheu, Francesch Argullol, Anthoni Miquel, Valentí Matheu, Anthoni Mas, Miquel Roca, Joan Amigó, Augustí Mestre,
Joseph Susanna, Joan Farrer, Miquel Mestre, Isidro Domingo, Augustí
Amigó y Alexandrí Puig, tots mestres y confrares de dita confraria,
com a major y més sana part y més de les dos parts, haguda rahó dels
absents y impedits y altres en dit Consell y convocatió entrevenir no
podents, tenint Concell eo Parlament y la dita confraria representant,
acerca les coses avall scrites proposades han deliberat las cosas avall
scrites y següents:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria
del que los dits cònsols, en son any de consolat han rebut y gastat en
tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió en dit Consell feta
per los oïdors de comptes ha constat y consta dits cònsols haver rebut,
setanta sinch lliures dotse sous y dos diners, moneda barcelonesa, dich
79 ll. 12 s. 2, y haver gastades y pagades vuytanta lliures deset sous y
nou diners, dich 80 ll. 17 s. 9, axí que resten cobradors dits pròmens
<de> sinch lliures sinch sous y set diners, dich 5 ll. 5 s. 7,186 de les
quals ha determinat dit Consell ésser feta, com ab lo present se fa a
dits cònsols, llarga y bastant absolutió, diffinitió y remissió de dits
comptes, pagades y restituhidas per los cònsols que per lo any vinent
se anomenaran y elegiran.

186. A continuació, axí que resta, ratllat.
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Ítem lo dit Consell o Parlament han elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent, per los officis y càrrechs de dita confraria, les persones següents: Joseph Rigolfes, Francesch Argullol, cònsols; Francesch
Argullol, Thomàs Torras, Valentí Maspolet, proms; Anthoni Esteva,
bandarado; Francesch Galceran, Fèlix Novell, Miquel Mestre, Joseph
Ubach, verguers; Anthoni Mas, Agustí Figueres, oïdors de comptes;
Anthoni Ferrer, Diego Nadal, Lluhís Francolí, Pere Joan Torras; Hiacintho Trullàs, Fructuós Ciurana, Valentí Matheu, Thomàs Matheu,
Gaspar Figueres, Joachim Toralló, Francesch Vilarrubias, Miquel Roca,
Joan Amigó, Miquel Puig, Joan Farrer, dotsena; Joseph Giner, veador
de retorsador; Augustí Mestre, veador de abaxador; Francesch Argullol,
Pere Joan Torras, contadors de vias; Joan Novell, penyador de draps;
Augustí Amigó, andador; Augustí Baró, notari.187
Als quals y a quiscú de ells respective en son offici y càrrech, lo
dit Concell o Parlament dóna y concedeix tot lo poder necessari tal qual
fins vuy és acostumat donar, e tots los sobredits aceptan llurs officis
y càrrechs, prometen y juran que assistiran a la bandera sempre que
serà menester, y també serviran bé y llealment abrassant y mirant lo
profit de dita confraria y lo dany evitant.
Ítem ab altres actes los dits Joseph Rigolfes y Francesch Argullol,
cònsols nous, per pagar y satisfer a Francesch Argullol y Thomàs Matheu, cònsols vells, la quantitat de sinch lliures sinch sous y set diners, dich 5 ll. 5 s. 7, las quals bestragueren per dita confraria de
voluntat de sos confrares, los asignen y consignen la pensió de tot
aquell censal que Miquel Tort, habitant en la Pobla de Claramunt, a
la lluminària que dita confraria fa y presta.
188
Testes sunt Michael Bas, textor lanæ et Thomas Pobla, retorsator, omnes villæ Aqualatæ.
Magnifici Paulus Mestra, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Didacus Nadal, baiulus
pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis nominibus predictis convocatione et congregatione et offitiorum
nominatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem suam,
immo verius dictorum domini regis et univesitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, regia auctoritate,
notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima sexta mensis desembris, anno a Nativitate

187. En aquesta acta els noms dels que ocupen càrrecs apareixen agrupats amb
una clau.
188. Afegit, prèvia indicació d’una creu, al final de la pàgina.
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Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo, presentibus pro
testibus reverendo Jacobo Rossich, presbitero et honorabile Josepho
Argullol, botigerio pannorum lanæ dictæ villæ Aqualatæ.

1678, setembre, 8
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada per prendre l’acord
sobre el fet de comprar o no el torn de retòrcer a Josep Miquel.
[1: fol. 88v a 89v]

Die octava mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo septuagesimo octavo
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General dels confrares de la confraria de parayres de la vila de Igualada, en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria scituada en lo terme de dita vila, haont per tractar los negocis de aquella
se acostuman convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Joseph Rigolfes,
Francesch Argullol, cònsols de dita confraria, Diego Nadal, Francesch
Argullol, menor, Fructuós Ciurana, Alexandri Puig, Gaspar Figueras,
Joachim Toralló, Agustí Figueres, Lluhís Francolí, Agustí Mestra, Joseph Susanna, Valentí Mestre, Michel Rocha, Joseph Matheu, Jaume
Tarrida, Joseph Sampsot, Miquel Mestra, Gerònim Santacana, Joan
Struch, Agustí Amigó, tots mestres y confrares de dita confraria, com
a major y més sana part del número de confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dita confraria representant, sobre las cosas baix
scrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita189 vila,
baix decretants y auctorisants, han determinat en lo modo y forma
que se segueix:
E primerament los honorables Joseph Rigolfes y Francesch Argullol lo present corrent any cònsols de dita confraria, de voluntat y
concentiment de sos confrares, han proposat que per quant Joseph
Miquel, paraire de dita vila és tingut y obligat en fer y prestar a dita
confraria un censal mort ja creat de preu y propietat de devuyt lliures,
y consemblants sous de pensió a cert termini tots anys pagadors, ab
especial obligatió de un torn de retòrser llana, y en lo acte de dit Consell la dita confraria se reserva que sempre y quant que lo dit torn se
hagués de prèndrer, dit Jaume Miquel havia de donar la fadiga a dita
confraria, conforme en lo acte de dit censal es llargament de vèurer,
189. A continuació, confraria, ratllat.
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als quals se ha relatió. I com haja vingut lo cas que dit torn se haja
de véndrer per lo que los dits cònsols, en dias passats se conferiren
ab dit Jaume Miquel y miraren molt attentament lo dit torn al qual
trobaren ben guarnit y adobat, del que y manester per semblants torns,
accepto que hi mancan alguns cavallets però es pocha cosa, y axí tractaren del preu de aquell ab què accuradament digué dit Jaume Miquel
que volia quaranta vuyt lliures, axí que compresas las ditas quaranta
vuyt lliures del sobredit censal restan per dita confraria pagadores trenta
lliures. Y conciderant los dits cònsols la consecuèntia gran és per los
mestres paraires de dita vila de què lo dit torn quèdia en poder de dita
confraria, per tant se proposa si aclarar bé als dits confrares y mestres
de dita confraria, de què quedias dit torn per dita confraria o no.
E lo dit Concell, hoïda la propositió per dits cònsols feta han
deliberat de que astà molt bé que dit torn quèdia per dita confraria,
però que lo preu és una cosa excesiva, y axí que se allegescan tres
mestres de dita confraria per a vèurer si del dit torn se porà donar
lo que demunt per dits cònsols està proposat o no. E més avant los
dits cònsols per mirar y tractar lo demunt proposat de voluntat de sos
companys ha elegit a Fructuós Ciurana, Valentí Matheu y Francesch
Argullol, menor de dies.
Testes huius rei sunt Petrus Barnadas, cultor Vila Nova de Camino,
Barcinonensis diocesis, et Isidrus Barral, textor lanæ villæ Aqualatæ,
Vicensis diocesis.

1678, setembre, 11
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. Es referma l’acord pres
en la reunió de l’any 1675 sobre l’obligació dels mestres de fabricar
els draps amb el nombre de vies necessàries.
[1: fol. 89v a 91r]

Die undecima mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo
Convocat y congregat lo Concell o Parlament General dels confrares de la confraria de parayres de la vila de Igualada en la forma
acostumada, en la sala de la casa dels stricadors de dita confraria
scituada en lo terme de dita vila, haont per tractar los negocis de
aquella se acostuman convocar y congregar, en la qual convocatió y
congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Joseph
Rigolfes y Francesch Argullol, cònsols, Diego Nadal, Alexandri Puig,
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Nicolau Pujades, Francesch Argullol menor, Agustí Figueras, Fructuós
Ciurana, Gaspar Figueras, Lluhís Francolí, Agustí Mestra, Joan Amigó,
Joan Novell, Valentí Matheu, Gaspar Matheu, Magí Closas, Joan Struch,
Joseph Susanna, Joan Farrer, Hyoachim Toralló, Joseph Ginés, Magí
Ortines, Francesch Gomar y Agustí Amigó, tots mestres y confrares de
dita confraria, tant com a major y més sana part y més de les dues
parts, aguda rahó dels absents y altres en dit Concell y convocatió
entrevenir no podent, tenint Concell eo Parlament y la dita confraria
representant, acerca les coses devall scrites proposades han deliberat
les coses devall scrites y següents:
E primerament sobre la redditió dels comptes de dita confraria,
del que los dits cònsols en son any de consolat propassat han rebut y
gastat, en tot gènero de recibo y gasto, attès que de la relatió en dit
Concell per los oÿdors de comptes ha constat y consta dits cònsols
haver rebut sinquanta tres lliures sis sous y sis diners, dich 53 ll.
6 s. 6, y haver gastades y pagades quaranta quatre lliures diset sous
y deu diners, dich 44 ll. 17 s. 10. Axí queden dits cònsols devents a
dita confraria vuyt lliures setse sous y vuyt diners, dich 8 ll. 16 s. 8,
de les quals ha determinat lo dit Concell ésser feta, com ab lo present
sen fa y ferma als dits cònsols, llarga y bastant absolutió, diffinitió y
remissió de dits comptes, pagades y restituhides eo entregadas primus
als cònsols que vuy, per lo primer any vinent se elegiran y anomenaran,
les dites 8 ll. 16 s. 8, y no abans.
Ítem lo dit Parlament o Concell han elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent, per los officis y càrrechs de dita confraria, les persones següents: Alexandri Puig y Joseph Giner, cònsols; Joseph Rigolfes,
Francesch Argullol, major, Thomàs Matheu, Joseph Closas, pròmens;
Francesch Argullol, Joan Farrer, oïdors de comptes; Diego Nadal, Joan
Serrals, Anthoni Farrer, Fructuós Ciurana, Agustí Figueres, Isidro Domingo, Joseph Susanna, Thomàs Torra, Jotxim Torelló, Francesch Mestra,
Joan Amigó, Pere Joan Torra, dotsena; Fèlix Novell, banderado; Magí
Ortines, Jaume Anglès, Balthasar Cendra, Miquel March, bastoners;
Anthoni Miquel veador de abaxador; Miquel Rocha, veador de retorsador; Joseph Rigolfes, Francesch Argullol, comptadors de vias; Joan
Novell, penjador de draps; Agustí Amigó, andador; Agustí Baró, notari.190
Als quals y a quiscú de ells respective en llurs officis y càrrechs, lo
dit Concell o Parlament donà y concedí tot lo poder necessari del qual
fins vuy és acostumat donar y concedir, e tots los sobredits acceptan
llurs officis y càrrechs prometent y jurant que acistiran a la bandera
190. Com a les actes anteriors, els noms apareixen agrupats amb una clau.
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sempre que serà manester, y també serviran bé y lealment abrasant y
mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella del tot evitant.
191
Ítem sobre la propositió en dit Concell per dits cònsols feta
dient que, en altre Concell tingut y representat als quinse del mes de
juny del any mil sis cens setanta sinch, per los cònsols que aquell se
trobaven fonch proposat que, per quant alguns mestras de la present
vila no duptaven en fer y fabricar y fer fer y fabricar draps faltanthi
algunas vias, lo que resultava en greu dany per dita confraria, lo qual
Concell deliberà y resolgué com y de la manera192 en dita propositió
és llargament de vèurer, y com en dita propositió mansió alguna no se
fasa de la obligatió tenen los dits mestres paraires y taxidors de dits
draps en avisar los comptadors de vias, per ço se proposa que tot lo
contengut en dita propositió se tinga de obeir y observar, y que los dits
mestres paraires y texidors que texiran dits draps hagan obligatió de
avisar los dits comptadors de vias, y si acàs no u fasen incidescan en
pena de x sous, moneda barcelonesa, per quiscun y quiscuna vegada
que contrafaran, aplicadora la dita pena per dita confraria. E lo dit
Concell o Parlament ha resolt que se faci y observi tot lo proposat
per dits cònsols.
Ítem ab altre acte los dits Alexandri Puig y Joseph Giner, per lo
primer y pròxim vinent any cònsols de dita confraria, firman àpocha
de rebuda als dits Joseph Rigolfes y Francesch Argullol, major, cònsols
vells presents, de 8 ll. 6 s. 8, moneda barcelonesa, que han quedat a
dita confraria, las quals confesan haver hagudas y rebudas de comptants en presèntia del substitut del notari infrascrit y testimonis baix
scrits, y axí ne fermen àpocha, et cetera.
Testes sunt Josephus Riba et Petrus Riba, cultores loci Villæ Novæ
de Camino, Barcinonensis diocesis, ac Jacobus Arquer, scriptor in villæ
Aqualatæ, vicensis diocesis, commorator qui visse, et cetera.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Didacus Nadal, baiulus pro
universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ, ipsius
dictis nominibus predictis convocatione et congregatione et officiorum
nominatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem suam,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, regia auctoritate,
notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima nona mensis novembris, anno a Nativitate
191. A l’inici del paràgraf, dibuixada al marge, hi ha una creu.
192. A continuació, que, ratllat.
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Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo, presentibus pro
testibus Joanne Balle, funiculario et Anthonio Miquel, paratore pannorum lanæ dictæ villæ Aqualatæ.

1679, setembre, 10
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 91v a 93r]

Die decima septima mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo septuagesimo nono, intus domus dels estricadors, termini villæ Aqualatæ, Vicensis diocesis
Convocat y congregat lo Concell ho Parlament General dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada en
la forma acostumada, en la sala de la193 casa dels stricadors de dita
confraria scituada dins lo terme de la dita vila de Igualada, ahont
per tractar los negocis de dita confraria fins vuy han acostumat congregarse, en la qual convocatió entrevingueren y foren presents los
honorables Alexandri Puitg y Joseph Janer,194 cònsols, Valentí Matheu,
Joseph Rigolfes, Francesch Argullol del carrer del Argent, Joan Ferrer,
Francesch Argullol de la plassa, Agustí Figueres, Joseph Closas, Joan
Amigó, Joseph Susanna, Joachim Toralló, Antoni Steve, Joseph Suciats,
Miquel Rocha, Joan Torra, Gaspar Figueres, Agustí Mestra, Nicolau
Pujades, Lluís Francolí y Miquel March, tots mestres y confrares de
dita confraria, com a major y més sana part del número de confrares
de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant sobre
les cosas baix scrites ab auctoritat y decret dels magnífichs <batlles>195
de dita vila, baix decretants y auctoritsants, han determinat y clos en
la manera y forma baix scrita y següent:
E primerament los honorables Alexandri Puitg y Joseph Janer,
lo present y corrent any cònsols de dita confraria, attenent y conciderant lo Concell y Parlament de dita confraria lo die del ingrés de llur
consolat, haverlos elegit y anomenat dos personas per a passarlos los
comptes del gastat y rebut per dita confraria, han obehit en donar
los comptes a les persones que sels foren elegides y assenyalades con

193. A continuació, stricadors, ratllat.
194. En l’acta anterior, quan es procedeix a fer el nomenament, el cognom apareix escrit com a Giner.
195. Omès.
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sels devia. E axí attès, lo dit Concell y Parlament attenent que de la
relatió en dit Concell feta per Francesch Argullol y Joan Ferrer, ohidors
de comptes, ha constat y consta que en lo any pròxim passat, en tot
gènero de recibo ser 60 ll. 3 s. 2 d. entrades a dita confraria, comprès
lo diner que lo any passat quedà en mans dels cònsols,196 y haver gastades o distribuïdes 58 ll. 13 s. 10, axí que vuy resta de cabal a dita
confraria 1 ll. 10 s. 1 d. del sobredit compte y de altre compte ho de
la part del algun fraus tocants a dita confraria, 2 ll. 6 s., ab què entre
tot restan 3 ll. 17 s. 1 d., ab que han determinat tots los convocats y
conforme de present se fa, diffinitió de comptes als sobredits cònsols,
y que las ditas 3 ll. 16 s. 1 d. entren en mans dels cònsols nous baix
nomenadors, dels quals hajan de recobrar àpocha de dita quantitat.
Ítem dit Concell ho Parlament ha elegit y anomenat per lo any
pròxim vinent en cònsols y demés càrrechs ho officis de dita confraria
a les persones infrascrites y següents: Gaspar Figueres, Joseph Closas,
cònsols; Alexandri Puitg, Joseph Giner, Feliu Novell, Anthoni Steva,
proms; Joseph Sampsot del carrer nou, banderado; Anthoni Codina,
Francesch Pujol, Joseph Ubach, verguers; Miquel Puitg, Joseph Rigolfes, ohidors de comptes; dotsena, Anthoni Ferrer, Diego Nadal, Valentí
Matheu, Fructuós Ciurana, Francesch Argullol del carrer del Argent,
Agustí Figueres, Pera Joan Torras, Francesch Argullol de la plassa,
Joan Ferrer, Thomàs Matheu, Lluís Santacana, y Agustí Mestra; Joseph
Suciats, vehador de retorsedor; March Codina, veador de baxador; Joan
Novell, panjador; Alexandri Puitg, Joseph Susanna, comptadors de fils;
Agustí Amigó, andador; Agustí Baró, notari.
Als quals y a quiscú de ells respective en llurs officis y càrrechs,
dit Concell ho Parlament dóna y concedeix tot lo poder necessari per
exercir llurs officis y càrrechs respective, e los sobredits cadahú en son
respective offici y càrrechs ho accepta y prometen y juren que serviran
bé y llealment mirant lo profit de dita confraria y lo dany de aquella
evitaran, y los que tenen càrrech de bandera, asistiran a aquella sempre que la trauran.
Ítem ha determinat y clos lo dit Concell ho Parlament, que
de tots los escapulons ques faran que hi faltaran, a cada escapuló, de
sinch rams fins en deu, hajan de pagar mitx plom y de deu en amunt
tot lo plom.
197
Ítem ha resolt y determinat que si algun parayre de la present
vila de Igualada voldrà fet texir algun drap a la vila de Capellades, ho
196. El mot està corregit i resulta il·legible, pel context ho transcrivim com a
cònsols.
197. Al marge de l’inici del paràgraf hi ha una creu.
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en altra part, sia tingut y obligat en portar la tela de aquell al comptador de rams de la confraria de Igualada. Y en lo contrari insidesca
en pena de vint y sinch reals compresos sinch que ni havia ja de pena,
per quiscuna vegada serà trobat fer lo contrari, aplicadora dita pena la
mitat per la confraria y la altra mitat per lo dit comptadors de rams.
Testes sunt Marianus Novell, abaxador y Josephus Codina, juvenis parator lanæ villæ Aqualatæ ambo, et Josephus Yzalguer, clericus
scriptor in dicta villæ habitatoris qui vice, et cetera.
Ítem ab altre acta los dits Gaspar Figueres y Joseph Closas cònsols
nous de dita confraria, firman àpocha de rebuda als dits Alexandri Puig
y Joseph Giner, cònsols vells, de las sobreditas tres lliures setse sous y
hun diner, dich 3 ll. 16 s. 1, que han restat de cabal y en augment de
dita confraria, las quals han rebudes de comptants en presèntia \del
substitut/198 del notari baix scrit y dels testimonis sobre anomenats,
y axí renunciant a la exceptió de dita quantitat no haver haguda y
rebuda, firmen la present àpocha.
Testes sunt predicti.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulis villæ Aqualatæ pro
Sacra Cesarea et Regia Magestate, et Paulus Mestra199 baiulus dictæ
villæ pro universitatis dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso
villæ, ipsius dictis nominibus predictis convocatione et congregatione
et offitiorum nominatione omnibusque aliis et singulis predictis auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter
et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, regia
auctoritate, notarii publici dictæ villæ et curiæ dictis magnificorum
baiulorum scribæ, die decima sexta februarii, MDCLXXX, presentibus
pro testibus Jacobo Galofré, serrallerio minore dierum, et Jaume Cassanovas, paratore lanæ Aqualatæ.

1680, setembre, 15
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 93r a 94v]

198. Escrit a sobre.
199. A continuació, subbaiulis, ratllat.
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Die decima quinta mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo octuagesimo, in termino villæ Aqualatæ, Vicensis diocesis
Convocat y congregat lo Parlament General dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada en la sala de
la casa dels estricadors de dita confraria, situada en lo terme de dita
vila de Igualada, ahont per tractar los negocis de dita confraria fins
vuy han acostumat y se acostuma convocar y congregar, en la qual
convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los honorables Gaspar Figueres y Joseph Closas, cònsols, Lluýs Francolí, Joseph
Rigolfes, Alexandri Puitg, Joseph Janer, Francesch Argullol del carrer
del Argent, Agustí Figueres, Thomàs Matheu, Agustí Mestre, Joseph
Susanna, Valentí Matheu, Miquel Roca, Joachim Toralló, Gaspar Mestra,
Francesch Argullol de la plassa, Joan Struch, Pere Joan Torra, Mariano
Novell, Antoni Steve, Francesch Gomar, Joseph Matheu, March Codina,
Antoni Codina, Miquel Puitg y Isidro Borrull, tots mestres confrares de
dita confraria, com a major y més sana part del número dels mestres
confrares de dita confraria, tenint Concell y la dita confraria representant, sobre les cosas baix scritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs
balles de \dita vila/200 baix auctorizants y decretants, han determinat y
clos las cosas baix scritas y següents, en la forma y manera següents:
E primerament los dits honorables Gaspar Figueres y Joseph Closas, lo present any cònsols de dita confraria, attenent y conciderant
que dit Parlament ho Concell, en lo \dia del/201 ingrés de llur consolat,
haverlos assenyalat dos personas per passarlos comptas del gastat y
rebut per dita confraria, han obehit en donarlos los comptes a les dites
persones sels assenyalà y elegí com se devia. E axí attès dit Concell
y Parlament que de la relatió per Joseph Rigolfes y Miquel Puitg feta
com a oïdors de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver
estat rebut <per>202 dits cònsols en lo temps són estats cònsols, 50 ll.
18 s. barcelonesos, en tot gènero de recibo y gasto, y haver gastat y
distribuït 50 ll. 12 s. 10, de dita moneda, axí que resta de cabal a dita
confraria 4 s. 2, de dita moneda, axí que ha determinat dit Concell o
Parlament se fos feta llarga y bastant, com de present se fa, diffinitió
de tots comptes a dits cònsols, y que los 4 s. 2 d. que resten sian entregats als cònsols nous baix nomenadors, dels quals hajan de cobrar
clarícia de dita quantitat.

200. Escrit a sobre del mot confraria, ratllat.
201. Escrit a sobre.
202. Omès.
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Ítem dit Concell o Parlament a elegit en cònsols y demés càrrechs
de dita confraria per lo pròxim vinent y present any, del dia present en
avant comptador, a les persones infrascrites y següents: Agustí Figueres
y Joseph Susanna, cònsols; Gaspar Figueres, Joseph Closas, Joseph
Samsot, Valentí Borrull, pròmens; Agustí Amigó, bandarado; Miquel
Mestra, Magí Ortines, Miquel March, Agusti Mas, verguers; Thomàs
Mateu, Pere Joan Torra, oïdors de comptes; Antoni Ferrer, Diego Nadal,
Miquel Roca, Valentí Mateu, Fructuós Ciurana, Joan Amigó, Francesch
Argullol de la plassa, Francesch Argullol del carrer, Joan Farrer, Alexandri Puitg, Joseph Janer, Antoni Steve, dotsena; Miquel Puitg, veador
de retorsedor; March Codina, veador de abaxador; Gaspar Figueres,
Joseph Closas, comptadors de vias; lo doctor Agustí Baró, notari; Mariano Novell, penjador; y en prior de dita confraria, Hyacinto Trullàs.
Als quals y quiscú de ells en llurs respective officis y càrrechs
lo dit Concell o Parlament dóna y concedex tot lo poder necessari
per exercir llurs officis y càrrechs, y a quiscú assoles. E tots sobredits
anomenats en llurs officis cadahú respective, lo accepta e prometen y
juran tots que serviran bé y llealment dits officis y càrrechs, y que lo
bé útil i profit de dita confraria procuraran y lo inútil evitaran, y los
del càrrech de la bandera assisstiran a aquella sempre que la trauran.
Testes sunt Andreas Morall, cultor loci Populæ Claramontis, et
Isidrus Barral, textor lanæ villæ Aqualatæ, ac discretus Josephus Yzalguer, notarius apostolicus dictæ villæ qui vice, et cetera.
Ítem los dits Agustí Figueres y Joseph Susanna, cònsols nous,
fan regonexense a dits Gaspar Figueres y Joseph Closas, cònsols vells,
de dits quatre sous y dos <diners>203 barcelonesos, que a dits cònsols
vells los gardavan per haverlos rebut en presèntia del dit substitut jurat
del dit notari y dels testimonis sobre anomenats, y axí los ne fan la
presenta àpocha de rebuda.
Testes sunt predicti.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Paulus Mestra, baiulus pro
universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ, ipsius
dictis nominibus presentibus convocatione et congregatione et officiorum nominatione omnibusque aliis et singulis auctoritatem suam,
immo verius dictorum domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, regia auctoritate,

203. Omès.
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notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima prima mensis octobris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo, presentibus pro testibus
Josepho Prats, agricola termini de Jorba et Laurentio Codina, Aqualatæ.

1680, desembre, 27
Acta d’admissió d’Isidre Borrull, jove paraire, com a mestre del gremi
de paraires d’Igualada.
[3: fol. 12r i 13r]

Die vigesima septima mensis decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo octuagesimo
En presèntia de mi, Joseph Yzalguer, clergue, notari apostòlich de
Igualada, substitut del doctor Agustí Baró, notari de Igualada, y dels
negocis de la confraria dels senyors paraires baix scrit, y en presèntia
dels testimonis baix scrits, los honorables Gaspar Figueres y Joseph
Closas, lo present y corrent any cònsols de la present confraria, Lluís
Francolí, Joseph Rigolfas, Alexandri Puitg, Joseph Giner, Agustí Figueres, Francesch Argullol del carrer del Argent, Fructuós Ciurana, Joseph
Sampsot, Francesch Argullol de la plassa, Valentí Matheu, Agustí Mestra, Joseph Suciats, Lluís Santacana, Joseph Susanna, Thomàs Mateu,
March Cudina, Feliu Novell y Agustí Amigó, tots mestres confrares
de dita confraria, convocats y congregats en la sala de las casas de la
present confraria, com a major y més sana part, et cetera.
Han examinat y passat mestre y confrare de dita confraria a Isidro Borrull, jove parayre de dita vila de Igualada, attès lo han trobat
hàbil y sufficient en son offici, y en las preguntas y serimònias que
per semblants exàmens són acostumades fer, y li han donat senyal.204
E lo dit Isidro Borrull, examinat y mestre de nou elegit y passat, accepta lo ser mestre y confrare de dita confraria y offici, y que estarà
als manaments dels dits senyors cònsols que per avuy són y per temps
seran en quant a cosas de dita confraria, lo bé y profit de dita confraria procurant y lo inhútil evitant. Y axí mateix ajudarà a pagar los
mals y càrrechs de dita confraria y farà tot y quant los demés altres
mestres confrares de la present confraria han acostumat fer, pagar y
estar. Y per ço atténdrer y complir ne obliga a dits senyors cònsols
y confrares mestres que per avuy són y per temps seran tots y sengles

204. Al marge del full hi ha anotat que com a senyal se li adjudica BO.
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béns seus, mobles e immobles, haguts y per haver, drets y actions sues
y universals qualsevols, renunciant a qualsevol dret y lley que valer y
ajudar li pugue. Y axí ho firma y jura llargament. Y promet que servirà
de andador fins hi hage mestra nou.
Testes sunt Michael Font, juvenis parator et Isidrus Barral, textor
lanæ, Aqualatæ ambo.

1680, desembre, 1
Acta d’admissió d’Esteve Mestre com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 13r]

Die prima mensis desembris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo octuagesimo
Los honorables Agustí Figueres y Joseph Santasussanna, cònsols
de la confraria dels perayres de la present vila de Igualada, Diego
Nadal, Miquel Rocha, Gaspar Figuera, Joseph Closas, Joseph Rigolfas,
Hiasinto Trullàs, Fructuós Siurana, Francesch Argullol, Joan Amigó,
Thomàs Matheu, Valentí Borrull, Pere Joan Torra, Miquel Puig, Mariano
Novell, March Codina, Agustí Amigó y Isidro Borrull, tots mestres y
confrares de dita confraria, en la casa dels astricadors.
Han passat mestra del offici de perayre y abaxador de draps a
Esteva Mestra, parayre y abaxador, attès lo han trobat àbil, idòneo y
sufisient, y ha respost a las preguntas, y ha cardat llana y també a la
perxa, y passarà per tot allò ahont són passats los demés confrares.
E lo dit Esteva Mestra ho accepte,205 y també ha de servir de andador.
Testes Isidro Borrull, teixidor de llana de la vila de Igualada y
Pere Miquel, pagès del terme de la Pobla de Claramunt.

1681, juny, 8
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada per tractar sobre el
cost dels pals de l’estricador, i de les penes que cal imposar als que
estriquen draps a Capellades sense permís dels cònsols.
[1: fol. 95r-v]

205. Al marge s’indica: lo senyal que li an donat és, però no diu quin.
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Die octava mensis junii, anno a Nativitate Domini MDCLXXXI
Convocat y congregat lo Parlament y Consell General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la sala
de la casa dels stricadors de dita confraria dels parayres, situada en
lo terme de dita vila y prop los murs de dita vila, ahont los confrares
de la dita confraria per semblans y altres negocis se solen convocar y
congregar, en la qual convocatió y congregatió foren presents, primer los
honorables Agustí Figueras y Joseph Susanna, cònsols, Miquel Rocha,
Anthoni Ferrer, Joseph Rigolfes, Gaspar Figueras, Hiacinto Turullàs,206
Fructuós Siurana, Francesch Argullol de la plassa, Francesch Argullol
del carrer del Argent, Valentí Borrull, Joan Amigó, Valentí Matheu,
Gaspar Mestra, Hioachim Toralló, Lluís Francolí, Pere Cendra, Magí
Ortines, Esteva Mestra, Isidro Borrull, Mariano Novell, tots confrares
de dita confraria, com a major part dels confrares de dita confraria,
tenint Concell y la dita confraria representant,207 sobre les cosas avall
escritas ab aucthoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila, han
determinat les coses devall escritas y següens:
E primerament és estat proposat per dits cònsuls de dita confraria
que per quant se troba persona de satisfatió que donara los pals se
auran menester per posar als astricados de dita confraria a 8 s., y vuy
se troba dita confraria pagarne a dotse reals, a que resulta ser molt
utilós y profitós per dita confraria fer fer los dits pals a dits quatre
reals, posats aquí y quadrejats, y axí matex és estat proposat per dits
cònsuls que en lo any passat, representant Consell dita confraria, hauran
posat penas de x sous que no poguessen anar a estricar a Capelladas
sens llicènsia dels cònsuls de dita confraria, axí que se apar que molts
no obstant les ditas penas no dupten anar a estricar a Capelladas sens
llicènsia de dits cònsuls, del que se pose de penas 3 ll. - s. que no pugan anar a estricar a Capellades, aplicadoras ditas 3 ll. - s., so és una
lliura per los honorables cònsuls y les restants duas lliures en favor
de dita confraria,208 y axí matex concorregan en les matexas penas los
qui estricant qualsevol drap en lo estricador de la present confraria,
se penjarà en dit drap sis cas que lo penyador tinga ocupasió, y en dit
cas se age de elegir altra persona per penyarse en dit drap.
E encontinent és estat determinat per dits honorables cònsuls y
confrares de dita confraria dels parayres que suposat se troba comodi-

206. Sic. Podria tractar-se d’un error y el nom correcte seria Trullàs, però en
aquesta mateixa acta, més endavant, torna a repetir-se el cognom Turullàs.
207. A continuació, de dita vila baix, ratllat.
208. El text que segueix fins al punt i a part està reescrit al marge.
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tat de fer fer los pals a rahó y preu de 8 sous per quiscú, y resultar en
molta utilitat y profit de dita confraria los ferlos fer a rahó de dits 8 s.
per quiscú, ques fassan fer, y per pagar aquells ques fasse un tall entre
los confrares de dita confraria pagant quiscú segons sa possibilitat, y per
est effecte anomenen quatre personas que taxar a quiscun confrare lo
tall aurà de pagar segons dita sa possibilitat, les quals són les següents:
Fructuós Ciurana, Francesch Argullol, Pere Cendra y Magí Ortines.
Ítem és determinat per dits honorables cònsuls y confrares de dita
confraria, que en lo del estricar a Capelladas ques posen 2 ll. - s. de
penas en que no pogan anar a estricar a Capelladas sens llicènsia
de dits honorables cònsuls, aplicadores les dites penas la mitat per dits
cònsuls y laltra mitat per dita confraria.
Testes sunt Josephus Surroca, padrenyalerius et Salvator Copons,
daguerius, villæ Aqualatæ, vicensis diocesis.

1681
Memòria sobre el torn de guardar la roba del llit que la confraria té a
l’Hospital.
[1: fol. 94v]

Memòria feta per una detarminasió per costuir la roba de un
llit que té la confraria o lluminària en lo ospital desta vila de Igualada, avent de modar cada any de present persona per costoir la dita
rroba com an anomanat Francesch Argullol lo present any 1681. Li
antragada la dita rroba Agustí Figueras y Joseph Susanna, sent cònsols
lo dit any, primo una màntaga més dos coxins, més un matalàs, més
dos mocados, més un tocado, més dos camisas, més una caxeta ab
panys y clau. Desta roba, té obligasió lo que astà allagit, ab manarli
los cònsols, si aurà ningun malalt mestra que té camisa dolenta averlin de ferli mudar una de las que té antregadas si li an de portar lo
sagrament y dar avís de recollirla.
209

1681, setembre, 28
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
209. A continuació, un llarg espai en blanc; el text següent comença sense cap
indicació de data.
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[1: fol. 95v a 96v]

Die XXVIII mensis septembris, anno a Nativitate Domini
MDCLXXXI, in termino villæ Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme
de dita vila de Igualada, ahont per tractar los negocis de dita confraria fins vuy han acostumat y se acostuma convocar y congregar, en
la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents los
honorables Agustí Figueres y Joseph Susanna, cònsols, Miquel Rocha,
Gaspar Figueras, Joseph Rigolfas, Hiacinto Trullàs, Pere Joan Torra,
Thomàs Matheu, Fructuós Ciurana, Isidro Borrull, Joseph Closes, Valentí Matheu, Joseph Sociats, Lluís Francolí, Hioachim Toralló, Joseph
Mestres y Joan Struch, tots mestres confrares de dita confraria, com a
major y més sana part del número dels mestres confrares de aquella
tenint Consell y la dita confraria representant, sobra las cosas baix
escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila
baix auctorisants y decretants, han determinat y clos las cosas baix
escrites y següents, en la forma següent.
E primerament los dits honorables Agustí Figueras y Joseph Susanna, lo present any cònsols de dita confraria, attenent y considerant que
dit Parlament o Consell, en lo dia del ingrés de llur consolat haverlos
aassenyalat dos personas per passar los comptes del gastat y rebut per
dita confraria, han obeït en donar los comptes a les dites persones sels
assenyalà y elegí com se devia. E axí, attès dits cònsols y Parlament
que de la relatió per Thomàs Matheu y Pere Joan Torra feta com a
oïdors de comptes de dits cònsols, han entrat y consta haver entrat
y rebut dits cònsols, en lo temps són estat cònsols, 53 ll. 4 s. 8 d. ab
tot gènero de recibo, y haver gastat y distribuït 48 ll. 16 s. 7 de dita
moneda, ab que resta de cabal a dit confraria 4 ll. 16 s. 5, axí que ha
determinat dit Consell o Parlament, se fos feta llarga y bastant, com
de present sels fa, diffinitió de sos comptes a dits cònsols, y que les
4 ll. 16 s. 5 que restan sien entregats als cònsols nous baix nomenadors,
dels quals hagen de cobrar claríssia de dita quantitat.
Ítem dit Consell y Parlament ha elegit en cònsols y demés càrrechs de dita conffraria per lo pròxim vinent any, del die present en
avant comptador, a les personas infrascritas següens: Fructuós Ciurana,
Thomàs Matheu, cònsols; Agustí Figueras, Joseph Susanna, Francesch
Vilarrúbia, Joan Struch, pròmens; Isidro Borrull, bandarado; Valentí
Samsot, Francesch Argullol, Francesch Galceran, Joan Segura, verguers;
Anthoni Ferrer, Alexandri Puig, oïdors de comptes; Diego Nadal, Miquel
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Rocha, Valentí Matheu, Gaspar Figueras, Joseph Ferrer, Miquel Puig,
Francesch Argullol, Joseph Closas, Lluís Francolí, Joan ferrer, Agustí
Mestrres, Joan Serrals, dotzena; Joan Amigó, veador de retorsadors;
March Codina, veador de abaxador; Joseph Susanna, Pere Joan Torra,
comptadors de vias; Mariano Novell, penyador; Steva Mestra, andador;
Pere Joan Torra, prior; lo discret Gaspar Aldabó, notari.210
Als quals y a quiscú de ells en dits respective officis y càrrechs,
lo dit Consell o Parlament donà y concedí tot lo poder necessari per
exercir dits llurs officis y càrrechs y a quiscú assoles. E los dits anomenats en dits officis, cada hú respective, lo accepta e prometen y
juran tots que serviran bé y llealment dits officis y càrrechs, y que lo
bé útil y profit de dita confraria procuraran y lo inhútil evitaran, y los
del càrrech de la bandera assistiran en aquella sempre que la trauran.
Testes sunt Isidrus Barral, textor lini et Gaspar Canyellas, agricola, ambo villæ Aqualatæ habitatoris, ac Jacobus Marrugat, scriptor
qui et cetera.
Ítem los dits Fructuós Ciurana y Thomàs Matheu, cònsols nous,
fan y firman àpocha a dits Agustí Figueres y Joseph Susanna, cònsols
vells, de dites 4 ll. 16 s. 5 d., que a dits cònsols vells los quedavan
per haverlos rebuts en presèntia de dit substitut jurat del dit notari y
dels testimonis sobre anomenats, y axí los ne fan la present àpocha
de rebuda.
Testes sunt proxime dicti.

1682, octubre, 11
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a
l’aprovació de comptes i al nomenament de nous càrrecs.
[1: fol. 96v a 98r]

Die xi mensis octobris, anno a Nativitate Domini mdclxxxii, in
termini villæ Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme

210. Com en les actes dels darrers anys, els noms dels que ocupen càrrecs s’esmenten agrupats per una clau. Si no s’indica el contrari en les actes dels anys vinents,
cal entendre que es manté aquesta forma de citació.
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de dita vila de Igualada, ahont per tractar los negocis de dita confraria fins vuy han acostumat y se acostuma convocar y congregar, en la
qual convocatió entrevingueren y foren presents los honorables Fructuós Ciurana y Thomàs Matheu, cònsols, Joan Struch, Agustí Figueres,
Joseph Susanna, Hiacinto Trullàs, Pere Joan Torra, Anthoni Ferrer,
Francesch Vilarrúbia, Alexandri Puig, Agustí Mestre, Lluís Francolí,
Miquel Rocha, Valentí Borrull, Joseph Sociats, Isidro Borrull, Marianno Novell, Anthoni Esteva, Francesch Argullol, Jaume Monllor, Esteva
Mestre y Hioachim Toralló, tots mestres confrares de dita confraria,
com a més sana part del número dels mestres confrares de aquella,
Consell tenint y la dita confraria representant, sobre les coses devall
escrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila baix
auctoritsans y decretants, han determinat y clos les coses baix escrites
y següens, ab la forma y manera següent:
E primerament los dits honorables Fructuós Ciurana y Thomàs
Matheu, lo present any cònsols de dita confraria, attenent y considerant que dit Parlament o Consell, en lo die del ingrés de llur consolat
haverlos assenyalat dos persones per passar los comptes del gastat y
rebut per dita confraria, han obehit en donar los comptes a les dites
persones sels assenyalà y elegí com se devia, y axí attès dit Consell y
Parlament que de la relatió per Anthoni Ferrer y Alexandri Puig feta
com a oïdors de comptes de dits cònsols, ha constatat y consta haver
entregat y rebut dits cònsols, en lo temps són estats cònsols, 52 ll. 5 s.
3 d., en tot gènero de recibo, y haver gastat y distribuït 56 ll. 4 s. 1 d.,
axí que ha determinat dit Consell o Parlament se fos feta llarga y bastant, com de present sels fa, diffinitió de tots comptes a dits cònsols, y
que los sien donadas de béns de dita confraria tres lliures divuyt sous,
les quals han pagades de més del que havien rebut per dita confraria.
Ítem la dita confraria ha elegit en cònsols y demés càrrechs per
lo pròxim vinent any de dita confraria, del dia present en avant comptador, les persones infrascrites y següents: Lluís Francolí, Francesch
Vilarrúbia, cònsols; Fructuós Ciurana, Thomàs Matheu, Isidro Borrull,
Francesch Gomar, pròmens; Pere Joan Torra, Joseph Sociats, oïdors
de comptes; Anthoni Ferrer, Gaspar Figueres, Agustí Figueres, Pere
Cendra, Alexandri Puig, Miquel Puig, Diego Nadal, Miquel Rocha, Joseph Susanna, Jaume Monllor, Hioachim Toralló, Joan Struch, dotsena;
Agustí Mas, bandarado; Miquel March, Joseph Matheu del racó, Joseph
Rigolfes, Miquel Mestre, verguers, Fructuós Ciurana, Thomàs Matheu,
comptadors de vias; Pau Matoses, veador de retorsadors; Agustí Mestre,
veador de abaxador; Joan Amigó, prior; Mariano Novell, penyador;
Esteva Mestre, andador.
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Als quals y a quiscú de ells, en dits respective officis y càrrechs,
lo dit Consell y Parlament dóna y concedeix tot lo poder necessari
per exercir dits officis o càrrechs y a quiscú assoles, e los dits desobre
anomenats, respective, accepta quiscú son respective offici y càrrech, y
prometen y juran tots que serviran bé y llealment dits officis y càrrechs,
y que lo bé y útil de dita confraria procuraran y lo inhútil evitaran, y
del càrrech de la bandera assistiran sempre que la trauran.
Testes sunt Isidrus Barral, textor lini villæ Aqualatæ et Jacobus
Valls, agricola loci Villæ Novæ de Camino, Barchinone diocesis.
Magnifici Josephus Boneu, subvicarius et baiulus regius pro Sacra,
Cesarea et Regia Magestate et Isidrus Becardi, baiulus pro universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ, ipsius dictis
nominibus predictis convocatione et congrecatione et offitiorum nominacione omnibusque aliis et singulis predictam auctoritatem suam,
immo verius dictorum domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, regia auctoritate,
notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die quarta mensis decembris, anno a Nativitate Domini
mdclxxxii, presentibus pro testibus Sabastiano Jaquet, loci de Bagerga,
diocesis urgellis et Anthonio Lledo, gramatica professore, Aqualatæ.

1683, octubre, 23
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a
l’aprovació de comptes i a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 98v a 99r]

Die xxiii mensis octobris, anno a Nativitate Domini mdclxxxiii in
termino Aqualatæ.
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares dels parayres211 de la vila de Igualada, en la sala de la casa
dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme de Igualada,
ahont per tractar los negocis de dita confraria fins vuy han acostumat
y se acostuman convocar y congregar, en la qual convocació entrevingueren y foren presents Lluís Francolí y Francesch Vilarrúbia, cònsols,
Thomàs Matheu, Joseph Sociats, Pere Joan Torra, Joan Amigó, Anthoni
Ferrrer, Joseph Susagna, Agustí Mestre, Mariano Novell, Joan Struch,
Jaume Monllor, Pere Cendra y Esteva Mestre, tots mestres confrares de

211. dels parayres, escrit al marge, prèvia crida dins del text.
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dita confraria, com a major y més sana part del número dels mestres
confrares de aquella, Consell tenint y la dita confraria representant,
sobre les coses devall escrites, ab auctoritat y decret dels magnífichs
balles de dita vila baix auctorisants y decretants, han determinat y clos
les coses baix escrites y següens, ab la forma y manera que se segueix.
E primerament los dits honorables Lluís Francolí y Francesch
Vilarrúbia, cònsols lo any present y corrent de dita confraria, attenent
y considerant que lo dit Parlament o Consell, en lo dia del ingrés de
llur offici haverlos assenyalat dos persones per passar los comptes del
gastat y rebut per dita confraria, han obehit en donar los comptes a
les dites persones sels assenyalà y elegí com se devia y axí, attès dit
Consell que de la relatió feta per Pere Joan Torra y Joseph Suciats,
oïdors de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat y
rebut a dits cònsols, en lo temps són estats cònsols, 49 ll. 19 s. 2 en
tot gènero de recibuo, y haver gastat y distribuït 48 ll. 10 s. 9, axí que
han quedat devent dits honorables cònsols 1 ll. 8 s. 7, ha determinat
dit Consell o Parlament se fos feta llarga y bastant, com de present
sen fa, diffinitió de tots comptes a dits cònsols, pagant dits cònsols
1 ll. 8 s. 7 que han quedat devent de dits comptes.
Ítem la dita confraria ha elegit en cònsols y demés càrrechs de
dita confraria per lo pròxim vinent any, del die present en avant comptadors, les persones següens: Pau Matoses, Joseph Sociats, cònsols;
Lluís Francolí, Francesch Vilarrúbia, Joseph Susanna, Pere Joan Torra,
pròmens; Fructuós Ciurana, Agustí Figueres, oïdors de comptes; Alexandri Puig, Valentí Matheu, Hiacinto Trullàs, Francesch Argullol, Joan
Struch, Agustí Mas, Thomàs Matheu, Anthoni Ferrer, Gaspar Figueres,
Isidro Burrull, Francesch Gomar, Joseph Sampsot, dotsena; Hiacinto
Homs, banderado; Anthoni Codina, Hierònim Pujades, Francesch Pujol,
Balthasar Cendra, verguers; Lluís Francolí, Francesch Vilarrúbia, comptadors de vias; Valentí Burrull, veador de retorsadors; March Codina,
veador de abaxador; Mariano Novell, penjador; Esteva Matheu, andador.
Als quals y a quiscú de ells en dits respective officis y càrrechs,
lo dit Consell y Parlament dóna y concedex tot lo poder necessari per
exercir dits officis o càrrechs, y a quiscú de ells assoles. E los dits
y sobre anomenats respective, accepten quiscun son respective offici y
càrrechs, y prometen y juran tots que serviran bé y llealment dits
officis y càrrechs, y que lo bé y útil de dita confraria procuraran y lo
inútil evitaran, y los del càrrech de la bandera assistiran sempre que
la trauran y axò juran.
Testimonis són Joan Vilardell, ensapador et Joseph Steva, calsater,
tots de la vila de Igualada, bisbat de Vich.
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Magnifici Josephus Boneu, subvicarius et baiulus regius presentis
villæ Aqualatæ, vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thoma Matheu, baiulis pro universitate dictæ villæ, dominis
comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et congregatione et offitiorum nominatione omnibusque aliis
et singulis predictam auctoritatem suam, immo verius dictis domini
regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et
posse Gasparis Aldabo, notarii publici villæ predictæ Aqualatæ et curiæ
dictis magnificorum baiulorum scribæ, die decima mensis decembris,
mdclxxxiiii, presentibus pro testibus magnifico Joseph Padro, V.S. et
Petro Rocha, padranyalerius, omnes dictæ villæ.

1684, juny, 25
Acta d’admissió de Francesc Gibert com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 13v]

Die xxv mensis junii, 1684, en la casa dels stricadors cituada en
lo terme de la present vila de Igualada
Los honorables Pau Matosas y Joseph Suciats, cònsols lo any present
de la confraria de mestras parayres de la present vila, Lluís Francolí,
Pera Juan Torra, Juan Amigó, Pera Sendra, March Cudina, Francesch
Argullol, Isidro Borrull y Esteva Mestre, tots mestras y confrares de dita
confraria, en la casa dels stricadors, han passat mestre de dit offici de
parayre a Francesch Gibert, attès lo han trobat àbil, idòneo y suficient,
y ha respost a las preguntas, y ha cardat llana y també a la perxa, y
passarà per tot allò ahont han passats los demés confrares. E lo dit
Francesch Gibert212 ho accepta, y també ha de servir de andador.
Isidro Barral, texidor de llana de la vila de Igualada y Olaguer
Borrull, jove parayre, habitant en la present vila.

1684, novembre, 5
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. Es recorda als mestres
l’obligació dels fadrins de tenir carta d’aprenentatge.

212. Al marge hi ha escrit Gi, que cal suposar que és el senyal que se li atorga.
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[1: fol. 99v a 101r]

Die V mensis novembris, anno a Nativitate Domini MDCLXXXIIII,
in domo dels estricadors
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels stricadors de dita confraria, scituada en lo terme
de la vila de Igualada, ahont per tractar los negocis de dita confraria
fins vuy han acostumat y acostumen convocar y congregar, en la qual
convocatió entrevingueren y foren presents Pau Matosas y Joseph Sociats, cònsols, Thomàs Matheu, Lluís Francolí, Francesch Vilarrúbia, Pere
Joan Torra, Fructuós Ciurana, Joan Amigó, Pere Cendra, Joan Struch,
Valentí Matheu, Agustí Mestre, Steve Mestre, Isidro Borrull, Joseph
Matheu, Mariano Novell y Francesch Gibert, tots mestres confrares de
dita confraria, com a major y més sana part del número dels mestres
confrares de aquella, Consell tenint y la dita confraria representant,
sobre les cosas avall escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs
balles de dita vila baix authoritsants y decretants, han determinat las
cosas baix escrites y següens ab la forma y manera que se segueix:
E primerament los dits Pau Matoses y Josep Sociats, cònsols
predits de dita confraria, attenent y considerant que lo dit Parlament
o Consell, en lo dia del ingrés de llur offici haverlos assenyalat dos
personas per passar los comptes del gastat y rebut per dita confraria,
han obeït en donar los comptes a les dites persones sels assenyalà y
elegí com se devia, y axí attès dit Consell que de la relatió feta per
Fructuós Ciurana y Agustí Figueres, oïdors de comptes de dits cònsols,
ha constat y consta haver entrat y rebut a dits cònsols en lo temps
són estats cònsols, 50 ll. 7 s. 3, en tot gènero de recibo, y haver gastat
y distribuït 39 ll. 15 s. 3, axí que han quedat devent dits honorables
cònsols, 10 ll. 11 s. 6, ha determinat dit Consell o Parlament serlos
feta llarga y bastant, com de present sels fa, diffinitió de tots comptes
a dits cònsols, pagant dits cònsols dites 10 ll. 11 s. 6, que han quedat
devent de dits comptes.
Ítem la dita confraria ha elegit en cònsols y demés càrrechs de dita
confraria per lo pròxim vinent any, del present en avant comptador, les
personas següents: Agustí Mestres, Joan Amigó, cònsols; Pau Matosas,
Joseph Suciats, Miquel March, Agustí Mas, pròmens; Lluís Francolí,
Fructuós Ciurana, oïdors de comptes; Joseph Rigolfas, Joseph Matheu,
Francesch Galceran, Miquel Mestre, verguers; Lluís Francolí, Francesch
Vilarrúbia, Thomàs Matheu, Fructuós Ciurana, Pere Joan Torra, Gaspar
Figueras, Anthoni Ferrer, Agustí Figueras, Joan Struch, Pau Matosas,
Joseph Struch, Miquel Mas, dotsena; Esteva Mestre, bandarado; Pau
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Matosas, Joseph Struch, comptadors de vias; March Codina, veador de
retorsadors; Joan Struch, veador de abaxador; Mariano Novell, penjador;
Francesch Gibert, andador.
Als quals y a quiscú de ells en dits respective officis y càrrechs,
lo dit Consell y Parlament dóna y concedex tot lo poder necessari per
exercir dits officis o càrrechs, y a quiscú de ells assoles. E los dits sobra
anomenats, respective, accepta quiscú son respective offici y respective
officis y càrrechs, y que lo bé y útil de dita confraria procuraran, y lo
inútil evitaran, y los del càrrech de la bandera assistiran sempre que
la trauran y axí o juran.
Més avant lo Concell o Parlament ha determinat que ningun mestre de dita confraria puga tenir ningun fadrí que dit fadrí no ensenye
la carta de aprenantatge, y si no ensenyarà dit fadrí la carta de aprenantatge hage de pagar dos lliures de pena, y que lo tal mestre que
dit fadrí tindrà en sa casa o hage de denuntiar dins vint dies pròxims
del die que entrarà en sa casa lo tal fadrí.
Ítem los dits Agustí Mestre y Joan Amigó, cònsols novament elegits, firman àpocha a Pau Matosas y Joseph Siurana, cònsols en lo any
pròxim passat, de 10 ll. 11 s. 6, les qual són per consemblants que
dits cònsols vells ne quedaren devent a dita confraria, les quals tenen
rebudes de comptans en presèntia del notari y testimonis.
Testes sunt Isidrus Barral et Jacobus March, paratores lanæ ambo
villæ Aqualatæ, diocesis vicensis, ac discretus Franciscus Lledó, notarius
qui vice et loco mei Jacobi Marrugat, notarii infrascriti in presentis
interfuit.
Magnifici Anthonius Joannes Aguilera, subvicarius et baiulus
regius villæ et subvicariæ Aqualatæ et Josephus Boneu, baiulus pro
universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione et officiorum
nominatione omnibusque aliis et singulis predictam auctoritatem suam,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo, notarii publici dictæ
villæ Aqualatæ et curiæ dictis magnificorum baiulorum scribæ, die
decima quinta mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo octuagesimo quarto, presentibus pro testibus Joanne Gibert, paratore lanæ Aqualatæ et Francisco Brossosas, manescallo villæ
Sanctæ Columbæ de Queralto.
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1685, novembre, 11
Acta d’admissió de Pere Mestre com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 13v]

Die 11 novembris 1685, en la casa dels stricadors situada en lo
terme de Igualada de la diocesis213
Los honorables Augustí Mestre y Joan Amigó, cònsols lo any present de la confraria de mestres parayres de la present vila, Francesch
Vilarúbia, Thomàs Matheu, Lluís Francolí, Miquel March, Toni Esteve,
Joseph Matheu, Esteve Mestre, Mariano Novell, Francesch Gibert, tots
mestres y confrares de esta confraria, en la casa dels sstricadors, havem
passat mestre del offici de parayre a Pere Mestre, attès lo han trobat
àbil y idòneo y sufficient, y ha respost a las preguntas, y ha cardat
llana y també a la perxa, y passarà per tot allò ahont són passats los
demés confrares. Y lo dit Pere Mestre ho accepta, y també ha de servir
de andador y se li dóna per senyal una “X”.
Testes sunt Miquel Bas, teixidor de llana, Francesch Novell, jove
abaixador.

1685, novembre, 18
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 101v a 103r]

Die xviii mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo octuagesimo quinto, in domo dels estricadors, termini
villæ Aqualatæ, diocesis vicensis
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la sala
de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme de
Igualada, ahont per tractar los negocis de dita confraria fins vuy han
acostumat y se costuman convocar y congregar, en la qual convocatió
entrevingueren y foren presents Agustí Mestre y Joan Formigó, cònsols,
Antoni Ferrer, Pere Joan Torra, Gaspar Figueres, Valentí Matheu, Antoni Esteva, Valentí Borrull, Hierònim Pujades, Joseph Sampsot, March
Codina, Isidro Borrull, Agustí Mas, Phelip Novell, Francesch Gomar,

213. En blanc, el nom de la diòcesi.
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Esteva Mestre, Joseph Montaner, Joseph Matheu, Mariano Novell y
Pere Mestre, tots mestres confrares de dita confraria, com a major
y més sana part del número dels mestres confrares de aquella, Consell
tenint y la dita confraria representant, sobre les cosas avall escrites,
ab auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila baix auctoritsants y decretans, han determinat las cosas baix escrites y següens
ab lo modo, forma y manera que se segueix:
E primerament los dits Agustí Mestre y Joan Amigó, cònsols predits
de dita confraria, attenent y considerant que lo dit Parlament o Consell,
en lo die del ingrés de llur offici haverlos assenyalat dos personas per
passar los comptes del gastat y rebut per dita confraria, han obehit
en donar los comptes a ditas personas com se devia, y axís attès dit
Consell, que de la relatió feta per Lluís Francolí y Fructuós Ciurana,
oïdors de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat y
rebut a dits cònsols, en tot gènero de recibuo en lo temps són estats
cònsols, 59 ll. 19 s. 10 diners, moneda barcelonesa, en tot gènero de
recibuo, y haver gastat y distribuït per gastos de dita confraria, trenta
quatre lliures sinch sous y deu diners de dita moneda, ab què han
quedat devent dits honorables cònsols, 24 ll. 14 s., ha determinat dit
Consell o Parlament sels sia feta llarga y bastant, com ab lo present
sen fa, diffinitió de tots comptes a dits cònsols, pagant dits cònsols
dites 24 ll. 14 s. que han quedat devent de dits comptes.
Ítem lo dit Consell o Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria, per lo pròxim vinent any, les persones següents: Anthoni Ferrer, Joan Struch, cònsols; Agustí Mestre, Joan Amigó, Esteva Mestre, Agustí Amigó, pròmens; Thomàs Matheu, Hiacinto
Bover, oïdors de comptes; Francesch Gibert, bandarado; Joan Segura,
Anthoni Codina, Balthesar Cendra, verguers; Joan Serrals, Fructuós
Ciurana, Gaspar Figueras, Joseph Sociats, Pere Joan Torra, Pau Matoses,
Anthoni Esteva, Isidro Borrull, Pere Cendra, Miquel Puig, Francesch
Gomar, Francesch Vilarrúbia, dotsena; Joseph Montaner, banderado;
Agustí Mestre, Joan Amigó, comptador de vias; Francesch Argullol,
veador de retorsadors; March Codina, veador de abaxadors; Mariano
Novell, penjador; Pere Mestre, andador.
Als quals y a quiscú de ells en dits respective officis y càrrechs,
lo dit Consell y Parlament dóna y concedeix tot lo poder necessari
per exercir dits officis y càrrechs y a quiscú de ells assoles. E los dits
y sobre anomenats, respective, accepta quiscú son respective offici y
càrrech, y prometan y juran tots y quiscú de ells assoles, que serviran
bé y llealment dits respective offici y càrrechs, y que lo bé y útil de
dita confraria procuraran y lo inhútil evitaran, y los del càrrech de la
bandera assistiran sempre que la trauran y axí o juran.
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Ítem los dits Anthoni Ferrer y Joan Struch, cònsols novament
elegits, firman àpocha a Agustí Mestre y Joan Amigó, cònsols per lo
any pròxim passat, de 24 ll. 14 s., moneda barcelonesa, y són per
consemblans que dits cònsols vells ne han quedat devent a dita confraria, les quals tenen rebudas, ço és lo dit Anthoni Ferrer, comptans,
en presèntia de notari y testimonis.
Testes sunt Michael Bas, textor lanæ, et Hiacinthus Bas, parator,
ambo villæ Aqualatæ.
Magnifici Anthonius Joannes Aguilera, subvicarius et baiulus regius villæ et subvicariæ Aqualatæ, et Franciscus Matheu, baiulus pro
universitate dictæ villæ, dominis comuniter et pro indiviso villæ ipsius
dictis nominibus predicta convocationis et offitiorum nominatione omnibusque aliis et singulis predictam auctoritatem suam, immo verius
dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt
in manu et posse Gasparis Aldabo, notarii publici dictæ villæ Aqualatæ
et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die decima octava
mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto, presentibus pro testibus Joanne Dardet, daguerio, et
Josephus Carreras, sartore civitatis Barchinone in dicta villæ Aqualatæ
habitatore.

1686, març, 24
Acta d’admissió de Francesc Torelló i Joan Francesc Novell, joves paraires, com a mestres del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 14r]

Die dominica xxiiii mensis marcii, anno a Nativitate Domini
intus domus nuncupatus dels stricadors, termini villæ Aqualatæ, vicensis diocesis
Per los honorables Antoni Ferrer y Joan Estruch, lo present y
corrent any cònçols de lo ofici y confraria de mestres parayres de la
present vila de Igualada, bisbat de Vich, Lluys Francolí, Agustí Mestre, Joan Amigó, Pau Matosas, Antoni Esteva, March Cudina, Pere
Joan Torra, Isidro Borrull, Francesch Argullol, Esteva Mestre, Joseph
Montaner, Joan Segura y Pere Mestra, tots mestres confrares de dita
confraria, convocats y congregats en la forma acostumada, en la sala
de la casa dels stricadors de la mateixa confraria et cetera, com a major
y més sana part, et cetera.
Són estat passats per mestres y confrares de dita confraria Francesch Toralló y Joan Francesch Novell, jóvens parayres de dita vila, attès
mdclxxxvi,
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són estats trobats hàbils, idòneos y suficients, y los són estades fetas las
preguntas ordinàrias, a les quals han respost bé y degudament. Y axí
mateix han cardat a la banca y a la perxa. E per ço sels ha donat, a
quiscú de ells, un senyal, és a saber: al dit Francesch Toralló “T y una
O”,214 y al dit Joan Francesc Novell, “FO”. Y presents los dits Francesch
Toralló y Joan Francesch Novell, acceptan y fiat ut in aliis, et cetera.
Testes sunt Franciscus Aguilera, cultor termini de Odena, et Michael Bas, lanæ textor villæ Aqualatæ, vicensis diocesis, ac Franciscus
Tiana, scriptor qui in his et cetera.

1686, desembre, 8
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. En aquesta reunió es
fixen normes per a penjar els draps a l’estricador.
[1: fol. 103r a 104v]

Die viii mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo octuagesimo sexto, in domo dels stricadors
Convocat y congregat lo Concell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituats en lo terma
de Igualada, ahont per tractar los negocis de dita confraria, fins vuy
han acostumat convocar, en la qual convocatió entrevingueren y foren
presents Anthoni Ferrer y Joan Struch, cònsols, Fructuós Ciurana, Thomàs Matheu, Francesch Vilarrúbia, Lluís Francolí, Francesch Mestra,
Joan Amigó, Valentí Matheu, Gaspar Figueres, Anthoni Esteva, Valentí
Borrull, Joseph Matheu, March Codina, Hiacinto Bover, Esteva Mestre,
Francesch Toralló, Agustí Mas, Phelip Novell, Francesch Gomar, Joseph
Monaner, Miquel Mestra, Jaume Monlló, Pere Mestre y Francesch Novell, tots mestres confrares de dita confraria, com a major y més sana
part del número dels mestres confrares de aquella, Consell tenint y la
dita confraria representant, sobre les cosas avall escritas, ab auctoritat
y decret dels magnífichs balles de dita vila baix auctoritsants y decretants, han determinat les coses avall escritas y següents, ab lo modo
y forma que se segueix:
E primerament los dits Anthoni Ferrer y Joan Struch, cònsols
predits de dita confraria, attenent y considerant que lo dit Parlament

214. El senyal consisteix en una O travessada per una T.
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o Consell, en lo die del ingrés de llur offici haverlos assenyalat dos
personas per passar los comptes del gastat y rebut per dita confraria,
han obeït en donar los comptes a dites persones com se devia, y axís
attès dit Concell que de la relatió feta per215 Thomàs Matheu y Hiacinto
Bover, oïdors de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver
entrar y rebut dits cònsols, en tot gènero de recibuo en lo temps són
estats cònsols, setanta lliuras un sou moneda barcelonesa, y haver
gastat y distribuït per gastos de dita confraria, quaranta nou lliures
quatre sous de dita moneda, ab què han quedat devent dits honorables
cònsols, vint lliures disset sous de dita moneda. Ha determinat dit
Consell o Parlament sels fos feta llarga y bastant, com ab la present
se fa, diffinitió de tots comptes a dits cònsols, pagant dits cònsols dites
vint lliures disset sous que han quedat devent de dits comptes.
Ítem lo dit Consell y Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria, per lo pròxim vinent any, les personas següents: Fructuós Ciurana, Anthoni Esteva, cònsols: Anthoni Ferrer, Joan
Struch, Joseph Montaner, Joseph Struch, pròmens; Joan Amigó, Lluís
Francolí, oïdors de comptes; Pere Mestra, bandarado; Hierònim Pujades,
Francesch Galceran, Hiacinto Pujol, Joseph Rigolfas, verguers; Thomàs Matheu, Hiasinto Bover, Hiacinto Trullàs, Pere Joan Torra, Agustí
Mestra, Valentí Matheu, Esteve Borrull, Gaspar Figueras, Francesch
Toralló, dotsena; Joseph Struch, Valentí Borrull, comptadors de vias;
Mariano Novell, penjador; Francesch Gomar, veador de retorsadors;
Esteve Mestra, veador de abaxadors; Esteva Mestre, prior; andador,
Francesch Novell.
Als quals y a quiscú de ells en dits respective officis y càrrechs,
lo dit Concell y Parlament dóna y concedeix tot lo poder necessari per
exercir dits officis y càrrechs, y a quiscú dells assoles. E los dits sobre
anomenats, respective, accepta quiscú son offici y càrrech, y prometan
y juran tots y quiscú de ells assoles, que serviran bé y llealment dits
respective officis y càrrechs, y que lo bé y útil de dita confraria procuraran, y lo inútil evitaran, y los dels càrrechs de la bandera assistiran
sempre que la trauran y així o juren.
Ítem los dits Fructuós Ciurana y Anthoni Esteve, cònsols novament elegits firman àpocha a Anthoni Ferrer y Joan Struch, cònsols lo any pròxim passat, de 20 ll. 17 s. moneda barcelonesa, y són
per consemblants que dits cònsols vells ne han quedat devent a dita
confraria, les quals té rebudas dit Fructuós Ciurana en presèntia del
notari y testimonis.
215. A continuació, Lluís Francolí, ratllat.
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Ítem fonch deliberat per dit Consell y Parlament que no y hage
ningun confrare que puga estricar ningun drap que no sie la punta del
sol, ni tampoc se puga estricar desde posta del sol a la punta del sol,
y (encara) que sie lo tal drap que posaran al stricador sols sie stricat
des de punta del sol fins a posta del sol no tinga obligasió lo senyor
del tal drap traurerlo del dit stricador que primer no sie axut.
Testes sunt Jacobus March et Sabrianus March, ambo villæ Aqualatæ, diocesis vicensis.

1688, gener, 25
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 104v a 106r]

Die xxv mensis januarii, anno a Nativitate Domini mdclxxxviii, in
domo dels stricadors
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels stricadors de dita confraria scituada en lo terme de
Igualada, ahont et cetera, en la qual convocatió entrevingueren y foren
presents Fructuós Ciurana y Anthoni Esteva, cònsols, Lluís Francolí,
Thomàs Matheu, Joan Amigó, Esteva Mestre, Joan Struch, Agustí Mestre,
Pere Cendra, Gaspar Figueras, Joseph Struch, Joseph Sociats, Isidro
Borrull, Pere Mestre, Hierònim Pujades, Pere Joan Torra, Francesch
Argullol, Matheu Ciurana, Francesch Gomar, Joseph Montaner, Hiacinto Trullàs, Jaume Monllor, Valentí Borrull, Francesch Gibert, Joseph
Matheu y Francesch Novell, tots mestres confrares de dita confraria,
com a major y més sana part dels mestres confrares en aquell Consell
tenint y la dita confraria representant, sobre les coses avall scritas, ab
auctoritat y decret dels magnífichs balles de dita vila baix auctoritsants
y decretants, han determinat lo següent:
E primerament los dits Fructuós Ciurana y Anthoni Esteva, cònsols predits, attenent y considerant que lo dit Parlament o Consell,
en lo die del ingrés de llur offici haverlos assenyalat dos personas per
passar los comptes del gastat y cobrat per dita confraria, han obeït
en donar los comptes a dites personas com se devia, y aixís attès dit
Consell que de la relatió feta per Joan Amigó y Lluís Francolí, oïdors
de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat y rebut
dits cònsols, en tot gènero de recibuo, en lo temps són estat cònsols,
sinquanta vuyt lliures deu sous, y haver gastat y distribuït per gastos

Llibre

de la confraria y offici de perayres

277

de dita confraria, sinquanta una lliura dotse sous, ab què han quedat
devent dits honorables cònsols sis lliures divuyt sous, moneda barcelonesa, ha determinat dit Consell o Parlament, sels fes diffinitió com ab
lo present se fa, diffinitió de sos comptes a dits cònsols pagant dites216
sis lliures divuyt sous.
Ítem lo dit Consell o Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria, per lo pròxim any, a les persones següents:
Joseph Sociats, Jaume Monllor, cònsols; Fructuós Ciurana, Anthoni
Esteva, Pere Mestre, Francesch Gomar, proms; Anthoni Ferrer, Hiacinto
Bover, oïdors de comptes; Francesch Toralló, bandarado; Joseph Matheu,
Miquel March, Balthesar Sendra, Francesch Anglès, verguers; Francesch
Argullol, Joseph Struch, Gaspar Figueres, Joan Amigó, Francesch Gomar,
Isidro Burrull, Hiacinto Bover, Pere Joan Torra, Miquel Puig, Agustí
Mas, Joseph Jover, Joseph Delmases, dotsena; Joseph Sampsot, veador
de retorsedor; March Codina, veador de abaxador; Mariano Novell, penyador; Francesch Novell, andador; Fructuós Ciurana, Anthoni Esteva,
comptadors de vias; Thomàs Matheu, prior.
Als quals y a quiscú de ells, en sos respective officis y càrrechs,
lo dit Consell o Parlament dóna y concedeix lo poder necessari a semblans càrrechs donar acostumat. E los dits sobranomenats, respective,
accepta quiscú fiat ut in aliis.
Ítem los dits Joseph Sociats y Jaume Monllor, cònsols de nou
ellegits, firman àpocha a Fructuós Ciurana y Anthoni Esteva, cònsols
lo any prop passat de sis lliures divuyt sous, moneda barcelonesa, y
són per consemblants que los cònsols vells ne han quedat devent a
dita confraria, les quals té rebudes dit Joseph Jover, en presèntia del
notari y testimonis.
Ítem fonch determinat per dit Consell y Parlament que quiscun
confrare que estricarà encontinent hage estricat hage de pagar, quiscuna
vegada, lo selari de estricar a Mariano Novell y dit Mariano Novell hage
de péndrer deu ploms dels cònsols y quant dit Mariano Novell aurà
acabat dits deu ploms hage de buydar los diners de aquells y pendre
altres ploms y se vage axí continuant. Y axí matex fonch determinat
per dit Consell o Parlament que la casa del stricadors y los stricadors
se obren y se adoben o se fesen adobar ab la mayor comoditad sie
posible, que se van derruint.
Testes sunt Thomàs Pobla, lanæ retorsor et Franciscus Rovira,
cultor, ambo villæ Aqualatæ, diocesis vicensis.

216. A continuació, divuyt lliures, ratllat.
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Magnifici Anthonius Joannes Aguilera, subvicarius et baiulus regius
villæ Aqualatæ, vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Franciscus Matheu, baiulus pro universitate dictæ villæ, domini
comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et congregatione et officiorum nominatione omnibusque aliis
et singulis predictam auctoritatem suam, imo verius dictis domini regis
et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse
Gasparis Aldabo, regia auctoritate, notarii publici dictæ villæ Aqualatæ
et curiæ dictis magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima octava
mensis januarii anno a Nativitate Domini mdclxxxviii, presentibus pro
testibus Josephus Bas et Josephus Bas, ambo agricolas dictæ villæ.

1688, febrer, 1
Acta d’admissió de Jaume Nadal com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 14r-v]

Die prima mensis februarii 1688 in (domo)217 dels stricadós
Per los honorables Joseph Sociats y Jaume Monllor, cònsols de la
confraria de mestres parayres de la present vila de Igualada, bisbat de
Vich, Gaspar Figueras, March Cudina, Joseph Montaner, Joan Struch,
Hiasinto Bover, Joseph Matheu, Esteva Mestra, Francesch Novell, tots
mestres confrares de dita confraria, convocats y congregats en la sala
dels (stricadós de esta vila ahon),218 és estat admès mestre confrare
de dita confraria Jaume Nadal, per lo dit ofici de parayre, y se li ha
donat,219 lo qual accepta y promet et cetera. El senyal és.220
Testes sunt Raymundus Monell, argenti faber, et Josephus Llambes.

1688, febrer, 10
Acta d’admissió de Josep Codina com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 14v]

217. Il·legible a causa de l’esvaniment de la tinta.
218. La primera línia del full és il·legible a causa de l’esvaniment de la tinta.
219. En blanc.
220. El text està ratllat i resulta il·legible.
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Die X, februarii, 1688
Convocat y congregat lo Consell y Parlament dels mestres dels
parayres de la vila de Igualada, bisbat de Vich, en a sala de la casa
dels stricadors de dita vila de Igualada, ahont per semblants et cetera,
en la qual convocasió entrevingueren y foren presents Joseph Sociats
y Jaume Monllor, cònsuls, Thomàs Matheu, Gaspar Figueras, Joseph
Montaner, Francesch Argullol, Francesch Toralló, Hierònim Pujadas,
Francesch Gomar, Hiasinto Bover, Francesch Novell, tots mestres de
dita confraria. Se ha passat mestre de dita confraria a Joseph Codina, parayre, al qual fiat ut in aliis et cetera.. Se li ha donat lo senyal
present “J.C.”.221
Testes sunt Phelix Bioscha, faber lignarius et Matheu Aguilera,
studens, Aqualatæ.

1688, febrer, 22
Acta d’admissió de Pere Tarrida com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 14v a 15r]

Die XXII februarii, MDCLXXXVIII
Convocat y congregat lo Consell y Parlament dels mestres confrares
dels parayres de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels stricadors,
et cetera, en la qual convocasió entrevingueren Joseph Sociats y Jaume
Monllor, cònsuls, Esteva Mestre, Gaspar Figueras, Francesch Argullol,
Joseph Montaner, Francesch Toralló, Hiasinto Bover, Pere Mestre, March
Codina, Francesch Gomar, Pere Joan Torra y Joseph Codina. Fou examinat per mestre confrare222 de dita confraria Pere Tarrida, parayre, lo
qual és trobat àbil per lo dit offici. Se li ha atorgada la present durant
sa vida tant solament ab tal que no ésser no puga passar sos fills, fiat
lartge ut in aliis. Li donen lo present senyal.223
Testes sunt Josephus Codina, parator lanæ villæ Aqualatæ, et Petrus Montserratus, <...>224 Popula Claramontis.

221. Il·legible.
222. A continuació, parayre, ratllat.
223. Il·legible per causa del descoloriment del paper.
224. Íd.
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1689, febrer, 2
Acta d’admissió de Miquel Tarradellas com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 15r-v]

Die secunda mensis februarii, 1689, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell y Parlament dels mestres confrares dels parayres de la vila de Igualada, bisbat de Vich, en la sala de
la casa dels stricadors de dita vila de Igualada, ha hont per semblants
et cetera, en la qual convocatió entrevingueren y foren presents Joseph
Sosiats y Jaume Motllor, cònsols, Thomàs Matheu, Francesch Argullol,
Gaspar Figueras, Joseph Sampsot, March Codina, Pere Tarrida, Hiacinto
Bover, Francesch Gomar, Joseph Montaner, Francesch Toralló y Pere
Joan Torra, tots mestres de dita confraria. Se ha passat mestre de dita
confraria Miquel Tarradellas, parayre, al qual han trobat hàbil y suficient en son offici, y en las preguntas y serimònias que per semblants
exàmens són acostumades fer. Y li han donat senyal “TA”. E lo dit
Miquel Tarradellas accepta lo ser mestre y confrare de dita confraria,
y que estarà als manaments dels señors cònsols, que vuy són y per
temps seran, en quant a cosas de dita confraria, lo bé y profit de dita
confraria procurant y lo inútil evitant. Y axí mateix ajudarà a pagar los
mals y càrrechs de dita confraria, y farà tot ço quan los demés altres
confrares de la present confraria han acostumat fer. Y per ço atténdrer
y cumplir, ne obliga a dits senyors cònsols y confrares mestres, que
per vuy són y per temps seran, tots sengles béns seus mobles et cetera,
renuntiant a qualsevol lley o dret que voler y ajudar li puga. Y axí ho
firma y jura llargament prometent que servirà de andador fins y aje
altre mestre nou. Actum et cetera.
Testes sunt Franciscus Rovira, agricola villæ Aqualatæ, et Baptista
Llacuna, agricola Villæ Nova de Camino, diocesis barchinonensis.

1689, febrer, 6
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 106v a 107v]

Die sexta mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo octuagesimo nono, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
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sala de la casa dels stricadors de dita confraria scituada en lo terme de
Igualada, ha hont et cetera, en la qual convocatió entrevingueren y foren
presents Joan Amigó y Joseph Struch, cònsols, Esteva Mestre, Anthoni
Ferrer, Hiacinto Bover, Francesch Gomar, Pere Mestre, Pere Sendra,225
Joseph Samsot, March Codina, Pere Joan Torra, Francesch Montaner,
Fèlix Novell, Francesch Toralló, Isidro Burrull, Gaspar Figueras, Pere
Tarrida, Miquel Tarradellas, tots mestres confrares de dita confraria,
com a major y més sana part dels mestres confrares de aquella, Concell
tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas avall scritas, ab
auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix auctorisant
y decretant, han determinat lo següent:
E primerament los dits Joseph Susiats y Jaume Monllor,226 cònsols
predits, attenent y considerant que lo dit Parlament y Concell, en lo
die del ingrés de llur ofici haverlos anomenat dos personas per pasar
los comptes del gastat y rebut per dita confraria, han obeït en donar los
comptes a ditas personas com se devia, y axís attès dit Concell que de
la relatió feta per227 Antoni Ferrer y Hiacinto Bover, ohidors de comptes
de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat y rebut de dits cònsols, en tot gènero de recibo, en lo temps són estat cònsols, sinquanta
lliures setse sous y deu diners, y haver gastat y distribuït quaranta
una lliures dos sous y hu, ab què han quedat devent dits honorables
cònsols, nou lliures catorse sous y nou diners moneda barcelonesa, ab
que ha determinat dit Concell y Parlament que sels fasa difinitió de
tots los comptes, pagant ditas 9 ll. 14 s. 9, com ab thenor del present
sels deffinexen y remeten tots los dits comptes.
Ítem lo dit Concell ho Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria, per lo present any, a las personas següens:
Joan Amigó y Joseph Struch, cònsols; Geroni Pujades, bandarado;
Francesch Novell, Joeph Rigolfes, Francesch Galceran, Pere Terrida,
verguers; Antoni Esteva, Matheu Calsina, ohidors de comptes; Joan
Struch, Antoni Ferrer, Hiacinto Bover, Lluís Francolí, Pau Matoses,
Pere Joan Torras, Agustí Mas, Gaspar Figueras, Francesch Vilarrúbias,
Joseph Samsot, Esteve Mestre, Agustí Mestre, dotsena; Pere Sendra,
veador de retorsador; March Codina, veador de abaxador; Joseph Susiats, Jaume Monllor, comptadors de vias; Pere Joan Torra, penjador
de draps; Miquel Tarradellas, andador; notari, Francisco Gonçales.

225. A continuació, Joan Amigó, ratllat.
226. El nom apareix escrit com a Motllor.
227. A continuació, Joan Amigó, ratllat.
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Als quals y a quiscú de ells en sos respective càrrechs y officis, lo
dit Concell o Parlament dóna y concedex lo poder necessari a samblans
càrrechs donar acostumat. E los dits y sobre mentionats respective
acceptan quiscú de aquells los sobre dits respective càrrech y officis,
fiat ut in aliis, et cetera.
Ítem los dits Joan Amigó y Josep Struch, cònsols228 de nou elegits,
firman àpocha a Joseph Susiats y Jaume Monllor, cònsols lo any prop
passat, de nou lliures y catorse sous y nou diners, moneda barcelonesa,229
y són per consemblants que los cònsols vells ne han quedat devent
a dita confraria, las quals confessan haver rebudas de comptans en
presèntia del notari y testimonis infrascrits, et et ideo renuntiando et
cetera, in testimonium et cetera.
Testes sunt Angelus Samso, blanquerius, et Raymundus Biosca,
ensapator, omnes villæ Aqualatæ.
Magifici Anthonius Joannes Aguilera, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ, Vicensis diocesis, pro Sacra, Cesarea et Regia
Magestate, et Franciscus Matheu, baiulus pro universitate dictæ villæ,
domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis
convocatione et congregatione et offitiorum nominatione omnibusque
aliis et singulis predictam auctoritatem suam, immo verius dictorum
domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu
et posse Gasparis Aldabo, regia auctoritate, notarii publici villæ Aqualatæ et curiæ dictorum magnificorum baiulorum scribæ, die vigesima
secunda mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo,230 presentibus pro testibus Francisco Palmes,
blanquerio et Michaelle Moreu, paratore lanæ, dictæ villæ Aqualatæ.

1690, febrer, 19
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 108r a 109v]

Die decima nona mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo, Aqualatæ

228. cònsols, repetit, i el primer mot, ratllat.
229. Des de nou fins a barcelonesa, subratllat.
230. L’acta corrrespon a l’any 1689, per tant és probable que aquí l’escrivà s’hagi
confós en posar la data de 1688.
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Convocat y congregat lo Concell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme
de Igualada, ha hont et cetera, en la qual convocatió entrevingueren
y foren presents Joan Amigó, cònsol, Thomàs Matheu, Antoni Ferrer,
Matheu Calsina, Antoni Esteva, Joan Struch, Joseph Susiats, Gaspar
Figueres, Joseph Samsot, March Codina, Geroni Pujades, Fèlix Novell,
Isidro Burrull, Francesch Toralló, Agustí Mas, Francesch Gomar, Hiacinto Trullàs, Pere Joan Torra, Jaume Nadal, Mariano Novell y Miquel
Tarradellas, tots mestres confrares de dita confraria, com a major y
més sana part dels mestres confrares de aquella, Concell tenint y la
dita confraria representant, sobre les cosas avall scritas ab auctoritat y
decret dels magnífichs batlles de dita vila baix auctorisant y decretant,
han determinat lo següent:
E primerament los dits Joan Amigó, present, y Joseph Struch,
absent, cònsols predits, attenent y considerant que lo dit Parlament y
Concell, en lo die del ingrés de llur ofici haverlos anomenat dos personas per pasar los comptes del gastat y rebut per dita confraria, han
obeït en donarlos comptes a ditas personas com se devia y axís, attès
dit Concell que de la relatió feta per Antoni Esteva y Matheu Calsina,
hoïdors de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat
y rebut dits cònsols, en tot gènero de recibo, en lo temps són estats
cònsols, sinquanta sinch lliures tres sous y tres, y haver gastat y distribuït sinquanta duas lliures diset sous, ab què quedan devent dits
honorables cònsols, duas lliures sis sous y tres, ab què han determinat
dit Consell y Parlament que sels fasa difinitió de comptes, pagant ditas
duas lliures sis sous y tres, com ab thenor del present sels fa difineixen
y remeten los dits comptes.
Ítem lo dit Concell o Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria, per lo present any, a las personas següents:
Thomàs Matheu, Fèlix Novell, cònsols; Joan Amigó, Joan Struch, Geroni
Pujades, Joseph Rigolfes, proms; Joseph Susiats, Esteva Mestra, hoïdors
de comptes; Jaume Nadal, bandarado; Francesch Gibert, Sabrià March,
Joseph Matheu, Joseph Codina, verguers; Lluís Francolí, Pau Matoses,
Agustí Mestra, Hiacinto Trullàs, Pere Joan Torra, Gaspar Figueres, Antoni Esteva, Joseph Montaner, Francesch Toralló, Isidro Burrull, Pere
Mestra, Pere Sendra, dotsena; Jaume Montllor, Agustí Mas, contadors de
vias; Francesch Gomar, vehador de retorsadors; March Codina, veador
de abaxadors; Francesch Novell, penjador de draps; Miquel Tarradellas,
andador; notari, Francisco Gonçales.
Als quals y a quiscú de ells en sos respective càrrechs y oficis, lo
dit Concell o Parlament dóna y concedex lo poder necesari a semblants
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càrrechs donar acostumat. E los dits sobre mentionats, respective, acceptan quiscú de aquells los sobredits respective càrrechs y oficis, fiat
ut in aliis et cetera.
Ítem los dits Thomàs Matheu y Fèlix Novell, cònsols de nou elegits, firman àpocha als dits Joan Amigó y Joseph Struch, cònsols lo
any prop passat, de duas lliures sis sous y tres diners moneda barcelonesa, y són per consemblants que los cònsols vells ne han quedat
devent a dita confraria, las quals confesan haver rebudes de comptans,
en presèntia del notari y testimonis infrascrits, et ideo in testimonium
et actum, et cetera.
Testes sunt Franciscus Rovira et Jacobus Regordosa, agricolas,
presentis villæ Aqualatæ.
Magnifici Anthonius Joannis Aguilera, subvicarius et baiulus regius
villæ et subvicariæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et
Gaspar Aldabo, baiulus pro universitate dictæ villæ, dominis comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis, convocatione et
congregatione et offitiorum nominatione omnibusque aliis et singulis
predictam auctoritatem suam immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis
Aldabo, regia auctoritate, notarii publici villæ Aqualatæ, die vigesima
septima mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo, presentibus pro testibus Jacobo Simon, blanquerio,
et Guillermo Boyer, sartore Aqualatæ.

1691, febrer, 2
Acta d’admissió de Josep Mas, Josep Torelló i Joan Mas, com a mestres
del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 17r-v]

Die secunda mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo nonagesimo primo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell y Parlament dels mestres confrares dels parayres de la vila de Igualada, bisbat de Vich, en la sala
de la casa dels estricadors de dita vila de Iguala<da>,231 ha hont per
semblans et cetera, en la qual convocatió entrevingueren y foren presens,
Thomàs Matheu y Fèlix Novell, cònsols, Mateu Calsina, Joan Amigó,
Joan Estruch. Joseph Montaner, Lluís Francolí, Joseph Susiats, Pere

231. Al text, abreviat.
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Sendra, Jaume Monllor, March Codina, Antoni Esteva, Isidro Borrull,
Jaume Nadal, Agustí Mas, Francesch Toralló, Francesch Gomar, Jacinto
Trullàs, Joseph Matheu, Sabrià March, Pere Joan Torra, Mariano Novell y Miquel Tarradellas, tots mestres de dita confraria. Se han pasats
mestres de dita confraria Joseph Mas, Joseph Toralló y Joan Mas,
parayres dedita present vila, als quals han trobat hàbils y suficients en
son ofici y en las preguntas y serimònias que per semblans exàmens
són acostumades fer. Y los han donat per senyal, ço és: a Joseph Mas,
una “M.A.”, y a Joseph Toralló, una “L.O.”, y a Joan Mas, una “A.S.”.
E los dits Joseph Mas, Joseph Toralló y Joan Mas, acceptan lo
ser mestres y confrares de dita confraria, y que estaran als manaments
dels senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant a cosas
de dita confraria, y faran tot ço y quant los demés altres confrares de
la present confraria han acostumat fer. Y per ço atténdrer y cumplir,
ne obligan a dits senyors cònsols y confrares mestres, que per vuy són
y per temps seran, tots y sengles béns mobles, et cetera, renuntiant a
qualsevol lley o dret que valer y ajudar li puga. Y axí ho firman y juran llargament, prometent serviran de andadors fins y aja altre mestre
nou. Actum et cetera.
Testes sunt Franciscus Rovira, agricola, et Franciscus Vidal, etiam
agricola omnes villæ Aqualatæ.

1692, febrer, 3
Acta d’admissió de Segimon Borrull com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 17v i 18r]

Die 3 februarii 1692, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell y Parlament dels mestres confrares
dels parayres de la vila de Ygualada, bisbat de Vich, en la sala de la
casa dels stricadors de dita vila de Iguala<da>,232 ha hont per semblants
et cetera, en la qual convocatió entrevingueren y foren presens, Pere
Joan Torras y Agustí Mas, cònsols lo present any, Lluís Francolí, Joan
Amigó, Francesch Oriol, Valentí Matheu, Gaspar Figueres, Antoni Esteva, March Codina, Geroni Pujades, Joan Segura, Pere Tarrida, Joseph
Matheu, Joseph Dalmasas, Francesch Gomar, Francesch Toralló, Francesch Novell, Miquel Tarradellas, Esteva Mestra, Jaume Nadal, Isidro

232. El plec del paper no permet llegir-ho amb claretat.
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Borrull, Thomàs Matheu, Valentí Borrull y Joseph Mas, tots mestres
de dita confraria. Han pasat mestre a Sagimon Borrull, al qual han
trobat hàbil y suficient en son ofici y en las preguntas se han fetas, y
li han donat per senyal “B.L.”.
Y lo dit Sagimon Borrull, accepta lo ser mestra y confrare de dita
confraria, y que estarà als manamens dels senyors cònsuls, que vuy
són y per temps seran, en quan a cosa de dita confraria, lo bé y profit
de dita confraria procurant y lo inútil evitant. Y axí mateix ajudar a
pagar los mals y càrrechs de dita confraria, y farà tot lo y quant los
demés confrares de la dita confraria han acostumat fer. Y per ço attendrer y cumplir, ne obligarà a dits senyors cònsuls y confrares, béns
seus mobles, et cetera, renunciant a qualsevol lley o dret que valer y
ajudar li puga. Y axí ho firman y juran largament, prometent servir
de andador fins y haja altre mestre nou. Actum, et cetera.
Testes sunt Dominicus Castelltort, blanquerius et Joannes Balayto,
cultor, ambo villæ Aqualatæ.

1691, febrer, 25
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. També s’acorden en
aquesta reunió els drets a pagar per canar els draps que es compren i venen, així com l’obligació de no disminuir el nombre de
fils dels draps.
[1: fol. 112v a 113v]

Die 25 mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo primo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels paraires de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels stricadors de dita confraria scituada en lo terme
de Igualada, ha hont, et cetera,233 en la qual convocatió entrevingueren
Thomàs Matheu y Fèlix Novell, cònsols, Joan Amigó, Matheu Calsina,
Joseph Susiats, Esteva Mestra, Pere Joan Torra, Pere Sendra, Gaspar Figueras, March Codina, Geroni Pujades, Valentí Matheu, Joseph
Montaner, Lluís Francolí, Jaume Nadal, Joseph Matheu, Agustí Mas,
Francesch Toralló, Francesch Gomar, Sabrià March, Mariano Novell,
Miquell Tarradellas y Joseph Mas, tots mestres confrares de dita con-

233. Vegeu nota anterior.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

287

fraria, com a major y més sana part dels mestres confrares de aquella,
Concell tenint y la dita confraria representant, sobra las cosas avall
escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix
auctorisant y decretant, han determinant lo següent:
E primerament, los dits Thomàs Matheu y Fèlix Novell, cònsols
predits, attenent y considerant que lo dit Parlament y Consell, en lo
dia del ingrés de llur ofici haverlos anomenat dos personas per pasar
los comptas del gastat y rebut de dita confraria, han obeït en donar los
comptes a ditas personas com se devia y axí attès dit Concell que de
la relatió feta per Joseph Susiats y Esteva Mestra, hoïdors de comptas
de dits cònsols ha constat y consta haver entrat y rebut dits cònsols,
en tot gènero de recibo en lo temps són estats cònsols, sinquanta duas
lliuras sinch sous y tres, y haver gastat y distribuït trenta duas lliures
quatre sous tres, ab que quedan devent dits honorables cònsols, vint
lliures dos sous, ab que ha determinat dit Concell y Parlament que sels
fasa difinitió dels comptes, pagant ditas vint lliures dos sous, com a
thenor del present sels defineixen tots los \dits/234 comptes.
Ítem lo dit Concell o Parlament ha elegit en cònsols y demés càrrechs de dita confraria, per lo present any, a les personas següens: Joan
Torra y Agustí Mas, cònsols; Thomàs Matheu, Fèlix Novell, Jaume Nadal,
Joseph Matheu, proms; Miquel Tarradellas, bandarado; Pere Tarrida,
Francesch Galceran, Francesch Novell, Balthasar Sendra, verguers; Joan
Amigó, Joseph Montaner, oÿdors de comptes; Esteva Mestra, Gaspar
Figueras, contadors de vias; Anthoni Ferrer, Hiacinto Trullàs, Anthoni
Esteva, Francesch Toralló, Pere Sendra, Lluís Francolí, Fructuós Siurana, Isidro Borrull, Pere Mestre, Valentí Matheu, Francesch Argullol,
Joan Segura, dotsena; Francesch Gomar, veador de retorsadors; March
Codina, veador de abaxadors; Mariano Novell, penjador de draps; andador, Joseph Mas; notari, Francisco Gonçales.
Als quals y a quiscú dells en sos respective càrrechs y oficis, lo
dit Concell o Parlament dóna y concedex lo poder necesari a semblans
càrrechs donar acostumat. E los sobredits, respective, acceptan quiscú
de aquells los sobredits càrrechs y oficis, et cetera.
Ítem los dits Pere Joan Torra y Agustí Mas, cònsols de nou elegits,
firman àpocha als dits Tomàs Matheu y Fèlix Novell, cònsols lo any
propasat, de vint lliures dos sous moneda barcelonesa, y són per consemblants que los cònsols vells ne han quedat devent a dita confraria,
las quals confesan haver rebudas de comptans en presèntia del notari
y testimonis infrascrits. Y axí renunciant et cetera.
234. Escrit a sobre.

288

Montserrat Duran Pujol

Testes sunt Franciscus Rovira, agricola, et Franciscus Ferrer, corderius, omnes villæ Aqualatæ.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulus regius villæ et
subvicariæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Lledo, baiulus pro universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro
indiviso villæ ipsius dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione et offitiorum nominatione omnibusque aliis et singulis predictam
auctoritatem suam, immo verius dictorum domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse Gasparis Aldabo,
regia auctoritate, notarii publici villæ Aqualatæ, die vigesima septima
mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo primo, presentibus pro testibus Franciscus Martí, funario, et
Anthonio Joanne Sanromà, juvenis paratore dictæ villæ Aqualatæ.
Dicto die vigesima quinta predictorum
Convocat y congregat lo sobredit Concell y Parlament General en
lo dit puesto y lloch sobradit, ha deliberat ab auctoritat y decret dels
magnífichs senyors batlles de dita vila baix auctorisant y decretant, las
cosas infrascritas y següens:
Primo que qualsevol persona, tant habitant en la vila de Igualada
com forestera que comprarà o vendrà, tinga obligatió de avisar los
cònsols de dita confraria, a pena de deu sous per quiscuna vegada, la
qual pena pugan executar dits cònsols, y que han de pagar tant los
que compraran com los que vendran, dos sous per pesa per lo canar.
Ítem han deliberat que ningun parayre puga llevar ningun fil a
qualsevol drap que fasa, ans bé dega y haja de posar tots los fils que
diu han posar, a pena de un sou per quiscun fil dels que y faltaran, la
qual pena pugan també executar los dits cònsols.
Testes sunt proxime dicti.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Lledo, baiulus
anno presenti et currenti pro universitate dictæ villæ, domini comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus, presentis convocatione et
congregatione et impositione dicta confratrie predictam auctoritatem
suam, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse notarii infrascripti, die trigesima mensis
augusti, anno a Nativitate Domini mdclxxxxi, presentibus pro testibus
Isidro Segura, agricola, et Joanne Castelltort, blanquerio, Aqualatæ.
Scriba pro reverendo rectore Gaspar Aldabó, notarius.
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1692, març, 19
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 114r-v]

Die 19, martii, 1692. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la sala
de la casa dels stricadors de dita235 confraria, scituada en lo terme de
Igualada, ha hont et cetera, en la qual convocatió entrevingueren Pere
Joan Torras y Agustí Mas, cònsols,236 Thomàs Matheu, Batlle, Valentí
Borrull, Lluís Francolí, Joan Amigó, Joseph Montaner, Jaume Nadal,
Fèlix Novell, Joan Struch, Pere Sendra, Francesch Vilarrúbias, Pau Matosas, Francesch Argullol, Gaspar Figueres, \Isidro/237 Borrull, Francesch
Pujol, Geroni Pujades, Francesch Gomar, Esteva Mestra, Sabrià March,
Miquel Tarradellas, Francesch Toralló y Joan Francesch Novell, tots
mestres confrares de dita confraria, com a major y més sana part de
aquella, Concell tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas
avall escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila
baix auctorisant y decretant, han determinat lo següent:
E primerament los dits Pere Joan Torras y Agustí Mas, cònsols
predits, atenent y considerant que lo dit Parlament y Concell, en lo dia
del ingrés de llur ofici haverlos anomenat dos personas per pasar los
comptas del gastat y rebut per dita confraria, han obeït en donar
los comptes a ditas personas com se devie, y axís attès dit Concell
que de la relatió feta per Joan238 Amigó y Joseph Montaner, hohidors
de comptes de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat y rebut
dits cònsols, en tot gènero de recibo, en lo temps són estats cònsols,
setanta lliures \tres sous y nou/,239 y haver gastat y distribuït trenta vuyt
lliures tres sous y hu, ab què quedan devent dits honorables cònsols
trenta duas lliures y vuyt diners, ab que ha determinat dit Concell que
sels fasa difinitió de comptes pagant ditas trenta duas lliures y vuyt
diners, com ab thenor de present sels difinexen tots los dits comptes.
Ítem lo dit Concell o Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria per lo present any a las personas següens:
primo Francesch Vilarrúbias y Esteva Mestra, cònsols; Pere Joan Torras,
235. A continuació, vila, ratllat.
236. A continuació, Valentí, ratllat.
237. Escrit a sobre del nom Valentí, ratllat.
238. Joseph, ratllat.
239. tres sous y nou, escrit a sobre de vuyt diners, ratllat.
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Agustí Mas, Gaspar Figueras y Miquel Tarradellas, prohoms; Thomàs
Matheu, Fèlix Novell, oïdors de comptes; Sabrià March, bandarado;
Joseph Siurana, Francesch Pujol, Joseph Codina, Francesch Gibert,
verguers; Joan Struch, Toni Ferrer, Pau Matosas, Jaume Nadal, Isidro
Borrull, Joseph Matheu, Geroni Pujades, Lluís Francolí, Francesch Gomar, Joan Segura, Francesch Toralló, Hiacinto Trullàs, Valentí Matheu,
dotzena; Joan Amigó, Agustí Mas, contadors de vias; Joseph Montaner,
prior per lo any present; March Codina, vehador de abaxador; Pere
Sendra, veador de ratorsador; penjador de draps, Valentí Borrull; andador, Sagimon Borrull; notari, Francisco Gonçales.
Als quals y quiscú dells en sos respective càrrechs, lo dit Concell
o Parlament dóna y concedex lo poder necesari a semblants càrrechs
donar acostumat. E los sobramentionats, respective, acceptan quiscú
de aquells los sobradits càrrechs y oficis, fiat ut in aliis, et cetera.
Ítem los dit Francesch Vilarrúbias y Esteva Mestra, cònsols de
nou elegits, firman àpocha als dits240 Pere Joan Torras y Agustí Mas
de las ditas trenta duas lliures y vuyt diners, moneda barcelonesa, las
quals confesan haver rebudas de comptans en presèntia del notari y
testimonis infrascrits, y axí renuntiant et cetera, fiat apocha.
Testes sunt Josephus Cardó, agricola loci de Tous et Joannes Masaguer, agricola presentis villæ.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Thoma Matheu, baiulus anno
presenti et currenti pro Universitate dictæ villæ, domini comuniter et
pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus, predictis convocatione et
congregatione et officiorum nominatione predictam auctoritatem suam,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse notaris infrascriti, die vigesima secunda
mensis martii, anno a Nativitate Domini mdclxxxii, presentibus pro testibus Jacobo Golofré, sarrallerio, et Joanne Artigas, funario, Aqualatæ.
Scriba pro reverendo rectore Gaspar Aldabo, notarius.

1692, octubre, 5
Acta d’admissió de Jaume Borrull i Joaquim Torelló com a mestres del
gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 18r-v]

240. Thomàs Matheu, ratllat.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

291

Die quinta mensis octobris, anno domini millesimo sexcentsimo
nonagesimo secundo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell y Parlament dels mestres confrares dels parayres de la vila de Igualada, bisbat de Vich, ahont per
semblants y altres negocis de dita confraria se acostumen convocar y
congregar, en la qual convocació y congregatió entrevingueren y foren
presents Pere Joan Torras, Joseph Montaner, March Cudina, Valentí
Mateu, Hieroni Pujades, Joseph Mateu, Sebrià March y Francesch Novell, tots mestres de dita confraria. Han passat mestre a Jaume Burrull
y a Joachim Toralló, als quals han trobat hàbils y suficients en son
ofici y en las preguntas se li han fetas. Y li han donat per senyal, sols
al dit Burrul “B”,241 y al dit Toralló “T”.242 Y los dits Jaume Burrull y
Joachim Toralló acceptan lo ser mestres y confrares de dita confraria, y que estaran als manaments dels senyors cònsols, que vuy són y
per temps seran, en quant a cosas de dita confraria, lo bé y profit de
dita confraria procurant y lo inhútil obviant. Y axí mateix ajudaran a
pagar los mals y càrrechs de dita confraria, y faran tot so quant los
demés confrares de dita confraria estaran obligats y han acostumat fer.
Y per so ne obligan a dits senyors cònsols y confrares, que vuy són y
per temps seran, tots sos béns mobles e immobles, haguts y per haver,
prometent que lo hu per altre serviran de andador fins y atant y hage
altre mestre nou, y ab jurament llargament.
Testes sunt Josephus Sabater, agricola termini Ottinæ, et Marianus
Bas, agricola loci Villenovæ Itineris.

1693, febrer, 15
Acta d’admissió de Pau Francolí com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol.18v-19r]

Die 15, februarii, 1693. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres confrares dels
parayres de la vila de Igualada en la sala de la casa dels estricadors
de dita vila de Igualada, ahont per semblants y altres negosis de dita
confraria se solen convocar y congregar, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents243 Esteve Mestre, Joan Amigó,
241. La lletra està encerclada.
242. La lletra està encerclada.
243. A continuació, Pere Joan Torras y, ratllat.
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Agustí Mas, Pau Matosas, Isidro Burrull, Jacinto Trullàs, Jaume Nadal,
Joseph Muntaner, Joseph Mateu, Francesch Torelló, Sabrià March, Miquel Taradelles, Francesch Novell, tots mestres confrares de dita confraria. Han passat mestre a Pau Francolí, han trobat àbil y suficient en
son offici y en las preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal
“f”.244 Y lo dit Pau Francolí accepta lo ésser mestre y confrare de dita
confraria y estarà als manaments dels senyors cònsols, qui vuy són y
per temps seran, en quant a cosas de dita confraria, lo bé y profit de
dita confraria procurarà y lo inhútil obviarà. Y axí mateix ajudarà a
pagar los mals y càrrechs de dita confraria, y farà tot lo que los demés
confrares de dita confraria estarà obligat an acostumat fer, y per ço ne
obliga a dits senyors cònsols y confrares, qui vuy són y per temps seran,
tots sos béns mobles e immobles, haguts y per haver, prometent que
servirà de andador fins y atant y hage altre mestre nou, y ab jurament.
Testes sunt Jacobus Carles, funarius villæ Aqualatæ, et Jacobus
Sala, studens in dicta villa habitator.

1693, març, 23
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 115v a 117v)

Die 23, martii, 1693
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels Parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme
de Igualada, ahont et cetera, en la qual convocatió y congregatió entrevingueren y foren presents Esteve Mestre y Francesch Vilarrúbias,
cònsols, Thomàs Matheu, Fèlix Novell, Valentí Burrull, Joan Amigó,
Lluís Francolí, Pau Matosas, Francesch Argullol, Hierònim Pujades,
Francesch Torelló, Isidro Burrull, Francesch Gomar, Joseph Ciurana,
Sebrià March, Agustí Mas y Pau Francolí, tots mestres confrares de
dita confraria, com a major y més sana part de aquella, Consell tenint
y la dita confraria representant, sobre las cosas avall escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix auctorizants y
decretants, han determinat lo següent:

244. La lletra està encerclada, però en sobresurt per la part inferior.
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E primerament los dits Esteve Mestre y Francesch Vilarrubias, attenent y conciderant que lo dit Parlament y Concell, en lo dia
del ingrés de llur offici haverlos anomenat245 dos personas per passar
los comptes del gastat y rebut per dita confraria, han obehit en donarlos
comptes a ditas personas com se devia, y axís attès dit Consell que de
la relatió feta per Thomàs Matheu y Fèlix Novell, ohidors de comptes
de dits cònsols, ha constat y consta haver entrat y rebut dits cònsols,
ab tot gènero de recibo, en lo temps són estats cònsols, vuytanta set
lliures vuyt sous y nou diners, y haver gastat y distribuït, setanta lliures dinou sous y set diners, ab lo que quedan devent dits honorables
cònsols, setse lliures nou sous y dos diners, ab que ha determinat dit
Consell que sels fasse difinitió de comptes pagant ditas 16 ll. 9 s. 2,
com ab thenor del present difineixen los dits comptes.
Ítem lo dit Consell ho Parlament ha elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria, per lo present any de 1693, a las personas següents: Joan Amigó y Francesch Toralló, cònsols; Esteve Mestre,
Jacintho Bover, Joseph Vilarrúbias, Sebrià March, pròmens; Joseph
Calsina, Jaume Burrull, J<oan>246 Formigó, Anthoni Cudina, verguers;
Joseph Ciurana, banderado; Lluís Francolí, Pere Joan Torra, Jaume
Nadal, Fèlix Novell, Thomàs Matheu, Agustí Mas, Pau Matosas, Isidro
Burrull, Joseph Sossiats, Francesch Argullol, Mariano Novell, Valentí
Burrull, dotsena; Pau Matosas, Francesch Gomar, ohidors de comptes;
Esteve Mestre, vahedor de abaxador; Joseph Montaner, vahedor de
retorsedor; Fèlix Novell, Hieroni Pujades, comptadors de vias; Valentí
Burrull, penjador de draps; Agustí Mas, prior; Pau Francolí, andador;
Barthomeu Costa, notari, en notari de dita confraria.
Als quals y a quiscú de ells en dits respective oficis y càrrechs,
lo dit Consell o Parlament dóna y concedeix tots los poders necessaris
per exercir dits officis y càrrechs, y a quiscú de ells assoles. E los dits
sobreanomenats, respective, accepta quiscú son offici y càrrechs respective, y prometen y juran quiscú de ells que serviran bé y llealment
dits officis y càrrechs, y que lo útil de dita confraria procuraran y lo
inútil y dañós obviaran.
Ítem los dits Joan Amigó y Francesch Toralló, cònsols de nou
elegits, firman àpoca als dits Esteve Mestre y Francesch Vilarrúbias,247
cònsols, de las ditas setse lliures nou sous y dos diners, barcelonesas,

245. anomenat, repetit, i un dels mots està ratllat.
246. En actes anteriors, s’esmenten Joan Formigó i Francesch Formigó. D’acord
amb la inicial apuntada, ens decantem per creure que es tracta de Joan Formigó.
247. y Francesch Vilarrúbias, ratllat.
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las quals confessan rebrer de comptans en presèntia del substitut del
discret Barthomeu Costa, notari, y dels testimonis avall escrits, y axí
et cetera.
Testes sunt Jacobus Llanso, textor lanæ et Josephus Surroca, sivarius, ambo villæ Aqualatæ et Joannes Fransoy, scriptor, qui et cetera.
Magnifici Gaspar Aldabo, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Petrus Jorba, baiulus
anno presenti et currenti pro universitate dictæ villæ, domini comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione
et congregatione et officiorum nominatione predictam auctoritatem
suam, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse dicti notarii infrascripti, die
tertia mensis aprillis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
nonagesimo tertio, presentibus pro testibus Jacobo Ballester, piscatore civitatis Barchinone, et Nicasio Llambart, villæ Sancta Coloma de
Queralt, diocesis vicensis.
Scriba pro reverendo rectore Gaspar Aldabo, notarius.

1694, març, 25
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 117r a 118v]

Die vigesima quinta mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme
de dita vila, en lo qual Consell entrevingueren y foren presents Joan
Amigó y Francesch Toralló, cònsols, Joseph Montaner, Esteve Mestre,
Pau Matosas, Lluís Francolí, Francesch Gomar, Fèlix Novell, Agustí
Mas, Valentí Burrull, Joseph Sussiats, \Thomàs Matheu/,248 Jaume Nadal, Isidro Burrull, Sebrià March, Hieroni Pujades, Joseph Matheu,
Hiacintho Trullàs, Mariano Novell, Miquel Tarradellas, Joseph Toralló
y Pau Francolí, \Jaume Burrull/,249 tots mestres confrares de dita confraria, com a major y més sana part de aquella, Consell tenint y la

248. Escrit a sobre.
249. Escrit a sobre.
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dita confraria representant, sobre las cosas avall escritas, ab auctoritat
y decret dels magnífichs batlles de dita vila, baix auctoritzants, han
determinat lo següent.
E primerament los dits Joan Amigó y Francesch Vilarrúbias, atenent y conciderant que lo dit Parlament y Consell, en lo dia del ingrés
de llur offici haverlos anomenat dos personas per passar los comptes
del gastat y rebut per dita confraria, han obehit en donar los comptes
a ditas personas com se devia, y axí attès dit Consell que de la relatió
feta per Pau Matosas y Francesch Gomar, ohidors de comptes de dits
cònsols, ha constat y consta haver entrat y rebut dits cònsols, en tot
gènero de recibo, en lo temps són estats cònsols, sexanta sinch lliuras
set sous y sinch diners,250 y haver gastat trenta vuyt lliures disset sous
y sis diners, ab que quedan devent dits honorables cònsols, vint y sis
lliures nou sous y onse, ab què ha determinat dit Concell que sels
fasse difinitió de comptes pagant ditas vint y sis lliures nou sous y
onse diners, com ab thenor del present difineixen tots los dits comptes.
Ítem lo dit Consell ho Parlament a elegit en cònsols y demés
càrrechs de dita confraria per lo present any de 1694, a las personas
següents: Lluís Francolí y Isidro Burrull, cònsols; Joan Amigó, Francesch Toralló, Joseph Siurana, Jaume Nadal, proms; Joseph Segura,
Joseph Cudina, Francesch Galceran, Francesch Novell, verguers; Joseph
Toralló, banderado; Anthoni Farré, Thomàs Matheu, Joan Estruch, Esteve Mestre, Pere Joan Torra, Joseph Montaner, Pau Matosas, Joseph
Sussiats, Joseph Vilarrúbias, Francesch Gomar, Agustí Mas, Mariano
Novell, dotsena; Esteve Mestre, vehedor de abaxador; Francesch Pujol,
vehedor de retorsedor; Esteve Mestre, Fèlix Novell, ohidors de comptes;
Hieroni Pujades, Joseph Sussiats, comptador de vias; Valentí Burrull,
penjador de draps; Sebrià March, prior; Pau Francolí, andador; Barthomeu Costa, notari, en notari de dita confraria.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell y Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobredits y sobreanomenats, respective, accepta quiscú son offici y càrrechs respective, y
prometen y juran quiscú de ells que serviran bé y llealment dits oficis
y càrrechs, y que lo bé útil de dita confraria procuraran y la inhútil y
dañós obviaran.
Ítem los dits Lluís Francolí y Isidro Burrull, cònsols de nou elegits,
firman àpoca als dits Joan Amigó y Francesch Toralló de ditas vint y

250. A continuació, ab que quedan deven dits honorables cònsols, ratllat.
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sis lliures nou sous onse diners, las quals confessan rebrer de comptans en presèntia del notari y testimonis avall escrits, ço és, et cetera.
Testes sunt Franciscus Rovira, agricola, et Eudaldus Font, passamanerius, ambo villæ Aqualatæ.
Magnifici Gaspar Espoy, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Anthonius Joannes Aguilera, baiulus dictæ villæ pro universitate dictæ villæ, domini comuniter
et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et
congregatione et offitiorum nominatione predicta auctoritatem suam,
immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum
interposuerunt in manu et posse mei Gasparis Aldabo, notarii publici
dictæ villæ, die duodecima mensis aprillis, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto, presentibus pro testibus
Francisco Ventallols, agricola, et Jacobo Simon, coriario, Aqualatæ.
Scriba Gaspar Aldabo, notarius.

1695, desembre, 21
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. L’objecte d’aquesta
reunió és prendre un acord sobre la concessió a Jaume Nadal,
paraire, d’un censal de 50 lliures.
[1: fol. 118v a 119r]

Die vigesima prima mensis decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto
Convocat y congregat lo Concell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme
de la dita vila, en lo qual Concell entrevingueren y foren presents Lluís
Francolí y Isidro Burrull, cònsols, Thomàs Matheu, Pau Matosas, Pere
Joan Torra, Valentí Burrull, Anthoni Esteve, Joseph Montané, Francesch
Toralló, Francesch Gomà, Mariano Novell, Joseph Segura, Esteva Mestra, Balthasar Cendra y Pau Francolí, tots mestres y confrares de dita
confraria, com a major y més sana part de aquella, Consell tenint y la
dita confraria representant, sobra las cosas avall scritas, ab auctoritat
y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix auctoritzants, han
determinat lo següent:
E primerament los honorables Lluís Francolí y Isidro Burrull, lo
present y corrent any cònsols de dita confraria de voluntat y concentiment de sos confrares, han proposat que Jaume Nadal, parayre de
dita vila, los ha demanat sinquanta lliures que la confraria té en lo
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arxiu de la \comunitat/251 <de> dita vila, si las y volian deixar a censal.
Y conciderant los dits cònsols que lo diner en lo arxiu no guanyan
ninguna cosa y no és de profit per la confraria, ab que són de parer
que se li deixen. E lo dit Concell, hoïda la propositió dels dits cònsols
feta han deliberat de que se li deixi dit diner a censal per quant en
lo arxiu noy guanya ninguna cosa, y si és esmersat sempre serà en
augment per la confraria.
Testes sunt Franciscus Rovira, agricola et Emanuel Matheu, juvenis parator lanæ, ambo villæ Aqualatæ, et Josephus Moret, scriptor,
qui et cetera.252

1695, abril, 4
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs i, també, a discutir sobre
el preu de l’arrendament dels estricadors.
[1: fol. 119r a 120v]

Die quarta mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo nonagesimo quinto
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en la
sala de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme
de aquella, en lo qual Consell entrevingueren y foren presents, Lluís
Francolí y Isidro Burrull, cònsols, Agustí Mas, Sebrià March, Fèlix
Novell, Esteve Mestre, \Thomàs Matheu/,253 Joan Amigó, Pau Matosas,
Joseph Sussiats, Anthoni Esteve, Valentí Burrull, Joseph Vilarrúbias,
Francesch Gomà, Joseph Muntaner, Pere Joan Torra, Francesch Argullol,
Hieroni Pujades, Miquel Tarradellas, Jaume Burrull y Pau Francolí, tots
mestres confrares de dita confraria com ha major y més sana part de
aquell Consell tenint, la dita confraria representant, sobre las cosas
avall escritas ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila
baix auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:
Primerament los dits Lluís Francolí y Isidro Burrull, attenent y
conciderant que lo dit Parlament y Consell, en lo dia del ingrés de
llur offici haverlos anomenat dos personas per passar los comptes del
251. Escrit a sobre del mot present, ratllat.
252. Tot el text corresponent a l’acta del 25 de desembre de 1695, que s’inicia
al foli 118v i acaba al foli 119r, està ratllat amb tres ratlles verticals.
253. Escrit a sobre.
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gastat y rebut per dita confraria, han obehit en donar los comptes a
ditas personas com se devia, y axí attès dit Consell que de la relatió
feta per Fèlix Novell y Esteve Mestre, ohidors de comptes ha entrat,
ab tot gènero de recibo, setanta sis lliures dotse sous y tres, y haver
gastat sinquanta vuyt lliures catorse sous y tres, ab què quedan disset
lliures y divuyt sous, ab què ha determinat dit Consell que sels fasse
difinició de comptes pagant ditas disset lliures y divuyt sous, axí que
ab thenor de present fan difinició de comptes.
Ítem lo dit Consell y Parlament a elegit en cònsols y demés càrrechs
de dita confraria, per lo present any de 1695, a las personas següents:
Pau Matosas, Valentí Burrull, cònsols; Lluís Francolí, Isidro Burrull,
Joseph Toralló, Joseph Montaner, proms; Francesch Pujol, Francesch
Gibert, Anthon Puig, Joseph Cendra, verguers; Jaume Burrull, bandarado;
Thomàs Matheu, Joan Estruch, Joan Amigó, Anthoni Esteve, Francesch
Toralló, Agustí Mas, Joseph Vilarrúbias, Fèlix Novell, Esteve Mestre,
Pere Joan Torras, Jaume Nadal, Joseph Ciurana, Miquel Tarradellas,
dotsena; Mariano Novell, vehedor de abaxador; Jaume Monlló, vehedor
de retorsedor; Thomàs Matheu, Joseph Sussiats, ohidors de comptes;
Lluís Francolí, Isidro Burrull, comptadors vias; Francesch Novell, penjador de draps; Francesch Gomar, prior; Pau Francolí, andador; en
notari y escrivà de la confraria, a Barthomeu Costa.
Als quals y a quiscú de ells assoles, en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell y Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs. Y los sobredits oficials
dessobre anomenats, respective, accepta quiscú de ells son ofici y prometen y juran, quiscú de ells, que serviran bé y llealment dits sos
oficis y càrrechs, y que lo bé y utilitat de dita confraria procuraran y
lo inhútil y dañós obviaran.
Ítem los dits Pau Matosas y Valentí Burrull, cònsols de nou elegits, firman àpoca als dits Lluís Francolí y Isidro Burrull, de ditas
disset lliures y divuyt sous, las qual confessan rebrer de comptans en
presèntia del notari y testimonis, y així et cetera.
Ítem acerca la prepositió feta que Joseph Estruch no volia pagar
lo any que deu de endarrerit, se ha determinat que paguia lo que deu
per haveri altres exemplas.
Ítem aserca de la preposició feta que lo que està en la casa dels
estricadors no vol donar sinó és cada any de lloguer quaranta reals,
se ha determinat de què si troban quin donia sinquanta reals que no
la lloguian per quaranta.
Testes sunt Petrus Joannes Castelltort, coriarius et Anthonius
Francolí, juvenis parator lanæ, ambo villæ Aqualatæ.
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Magnifici Gaspar Espoy, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Gaspar Aldabo, baiulus anno
presenti et currenti universitate dictæ villæ pro universitate eiusdem
villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus,
predictis convocatione et congregatione et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei Gasparis
Aldabo, notarii publici dictæ villæ, die decima quinta mensis aprillis
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto,
presentibus pro testibus magnifico Josephus Padró, V.I. et Francisco
Bartrolí, ferri fabro, Aqualatæ.

1696, abril, 23
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 120v a 121v]

Die vigesima tertia mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto
Convocat y congregat lo Consell y Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels paraires de la vila de Igualada, en la sala
de la casa dels estricadors de dita confraria scituada en lo terme de
la present vila, en lo qual Consell entrevingueren y foren presents los
següens: Fèlix Novell, Joseph Montaner, cònsol; Joseph Segura, Jaume
Burrull, Pau Matosas, Valentí Burrull, prohoms; Pau Francolí, banderado; Francesch Susanna, Sagimon Burrull, Joseph Cudina, Joseph
Mas, varguers; Anthoni Esteva, Joseph Sussiats, Miquel Terradellas,
Hiacinto Trullàs, Lluís Francolí, Joseph Ciurana, Pera Joan Torra, Joan
Estruch, Agustí Mas, Joseph Vilarrubias, Jaume Nadal, Francesch Toralló, dotsena; Mariano Novell, veiador de abaxadors; Joseph Turalló,
veiador de torsedor; Joan Amigó y Sebrià March, oÿhidors de comptas;
Pera Tarrida, penjador de draps; Pau Matosas, clavari; Valentí Burrull,
comptador de vias.254 Joseph Sussiats, Fèlix Novell, Sabrià March, Lluís
Francolí, Francesch Gomar, Agustí Mas, Joan Estruch, Francesch Torralló, Francesch Pujol, Miquel Terradellas, Joseph Montaner, Joseph
Turalló, Pau Francolí, Pere Tarrida, Pera Terradellas.

254. A partir d’aquí els noms apareixen esmentats sense cap càrrec. Creiem
que es tracta dels confrares que van assitir a la reunió, però no n’hi ha cap indicació.
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Tots confrares de dita confraria, los quals com a major y més
sana part de mestres Consell y Parlament tenir y representar, an elegit
per oÿhidors de comptes a dits Joseph Sussiats y Fèlix Novell per que
passasen comptes a Pau Matosas y a Valentí Burrull, cònsols (a les
...es),255 y dit Consell ha fet diffinitió de comptes y lo qual Pau Matosas,
clavari novament anomenat, se encarrega y vers ell se reté trenta set
lliuras quatra sous y tres, de las quals promet donarne comptas y rahó
sempre sie requerit per lo que ne obliga sos béns mobles et cetera, ab
las renuntiations necessàrias y ab jurament.
Testes sunt Pera Casulla, farrer, y Ramon Francesch, blanquer,
tots de Igualada.
Magnifici Plasidus Bover, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Ortis, baiulus
dictæ villæ pro universitate dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso
villæ ipsisus dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione
et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius
dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt
in manu et posse mei Gasparis Aldabo, notari publici dictæ villæ, die
<...>, mensis <...>,256 anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
nonagesimo septimo, presentibus pro testibus.257

1696, desembre, 31
Acta d’admissió de Pere Terradellas com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 19r-v]

Die 31, december, 1696. Aqualatæ.
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres confrares dels
parayres de la vila de Igualada en la sala de la casa de Pau Matosas,
cònsol, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren
presents Pau Matosas, cònsol, Lluís Francolí, Isidro Burrull, Joseph
Montaner, Miquel Terradellas, Agustí Mas, Jaume Nadal, Pere Joan
Torra, Joseph Sussiats, Francesch Gomar, Joseph Toralló, Sebrià March,
Fèlix Novell y Pau Francolí. Considerant que al present la confraria
ha de menester diners a fi y effecte de daurar lo retaula del gloriós
sant Joan, encara que és veritat que no és molt hàbil y suficient en
255. Il·legible per causa de les taques del paper.
256. En blanc, tant el dia com el mes.
257. El paràgraf acaba aquí, sense indicar el nom dels testimonis.
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lo dit ofici de parayre, y per la necessitat que al present se troba dita
confraria, se ha passat mestre parayre a Pere Terradellas, per quant
dóna duas doblas de comptans,258 y se li ha donat per senyal “TS”.259
Y accepta lo ésser mestre con frare de dita confraria, y estarà als
manaments dels senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en
quant a cosas de dita confraria, en pagar los talls y mals de aquella, lo
bé y profit de dita confraria procurarà y lo inhútil obviarà, y farà tot
lo demés que los demés confrares de dita confraria estaran obligats.
Y per so ne obliga a dits senyors cònsols y confraria, tots sos béns
mobles e immobles, haguts y per haver, prometent servirà de andador
fins y atant y haurà altre mestre nou, y ab jurament.
Testes Paulus Llucia et Sebastianus Sabater, cultores del Espelt
en Igualada habitatoris.

1697, maig, 12
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a
l’aprovació dels comptes i al nomenament de nous càrrecs.
[1: fol. 121v a 122v]

Die duodecima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo nonagesimo septimo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament General dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada, en
la sala dels estricadors de dita confraria situada en lo terme de dita
vila, en lo qual Consell entrevingueren y foren presents los següents:
Fèlix Novell, Joseph Montaner, cónsols, Lluís Francolí, Joan Amigó,
Sebrià March, Pau Matosas, Agustí Mas, Francesch Gomar, Joseph
Matheu, Jaume Nadal, Anthon Puig, Joseph Sussiats, Joseph Segura,
Joseph Mas, Pere Tarrida, tots mestres y confrares de dita confraria,
com a major y més sana part, Consell tenint y representant, sobre las
cosas avall escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de
dita vila baix auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:
Primerament los dits honorables cònsols, considerant que en lo
ingrés de son ofici haverlos anomenat dos personas per passar los
comptes del rebut y gastat per dita confraria, han obehï en donat
los comptes a ditas personas com se devia, y axí attès dit Consell que de
la relació feta per Joan Amigó y Sebrià March, ohidors de comptes, ab
258. Escrit al marge, prèvia crida dins del text.
259. Les lletres estan encerclades.
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que vistos y mirats aquells restan per dita confraria vint y duas lliures
setse sous y vuyt diners, en mà y poder del clavari. Y dit Consell ha
determinat sels fassa difinició de comptes com ab thenor del present
fan difinició de tots comptes a dits honorables cònsols.
Ítem lo dit Consell eo Parlament ha anomenat en cònsols y demés
càrrechs per lo any present de 1697, a las personas següents: Agustí
Mas, Jaume Nadal, cònsols;260 en notari y escrivà de la confraria a
Barthomeu Costa.
Als y a quiscú de aquells assoles, en dits respective officis y càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobredits oficials
acceptan quiscú de ells sos oficis y càrrechs, y prometen y juran quiscú de ells que serviran bé y llealment dits oficis y càrrechs, y que lo
bé y útil de dita confraria procuraran, y lo inhútil y danyós obviaran.
Testes sunt Hieronimus Castelltort, coriarius, Stephanus Morros,
faber lignarius, ambo villæ Aqualatæ, et Honophrius Melcion, scriptor,
in dicta villa habitatore, qui et cetera.

1698, setembre, 14
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 122v a 123v]

Die decima quarta mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament General dels mestres
confrares de la confraria dels parayres sots invocació del gloriós san
Joan de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors de
dita confraria situada en lo terme de dita vila, en la qual convocació
entrevingueren y foren presents los següents: Agustí Mas, Jaume Nadal,
cònsols, Joseph Vilarrúbias, Fèlix Novell, Pau Matosas, Joan Amigó,
Lluís Francolí, Joseph Torelló, Francesch Gomar, Valentí Burrull, Sebrià
March, Anthon Puig, Mariano Novell, Joseph Matheu, Joseph Mas, Pere
Tarrida, Balthasar Cendra, Miquel Tarradellas, tots mestres y confrares de dita confraria, com a major y més sana part dels confrares de
aquella, Consell tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas
avall escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila
baix auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:
260. A partir d’aquí segueix un espai en blanc que ocupa el final del foli i l’inici
del següent, que comença amb el nom del que ocuparà el càrrec de notari de la confraria.
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Primerament los dits honorables cònsols conciderant que en lo
ingrés de llur offici haverlos anomenat dos personas per passar los
comptes del entrat y gastat per dita confraria, ab què han obehit en
donar los comptes a ditas dos personas com se devia, i attès dit Consell
que de la relació feta per Joseph Vilarrubias, ohidor de comptes, era
junt ab Pere Joan Torras, difunt, ab què consta haver entrat ab tot
gènero de recibo, la quantitat de setanta vuyt lliures tres sous y quatre,
y haver gastat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de setse lliures
quinse sous y set diners, y lo dit Consell ha determinat que sels fassa
difinició de comptes com ab present fan y firman difinició de comptes.
Ítem lo dit Consell eo Parlament ha anomenat en cònsols y demés
càrrechs per lo present any de 1698, los següents: Joan Amigó, Anthon Puig, cònsols; Agustí Mas, Jaume Nadal, Joseph Mas, Francesch
Sussanna, proms; Francesch Ortines, Jaume Morros, Ramon Estruch,
Ramon Formigó, verguers; Joan Mas, bandarado; Joseph Vilarrúbias,
Fèlix Novell, Pau Matosas, Lluís Francolí, Joan Estruch, Valentí Burrull,
Isidro Burrull, Joseph Matheu, Mariano Novell, Sebrià March, Joseph
Montaner, Francesch Gomar, dotsena; Pau Matosas, clavari; Fèlix Novell, Joseph Montaner, ohidors de comptes; Agustí Mas, Jaume Nadal,
comptadors de vias; Joseph Sussiats, vehedor de retorsedor; Jaume
Monllor, vehedor de abaxadors; Pere Tarrida, penjador de draps; Joseph
Cendra, prior; andador;261 y en notari a Barthomeu Costa.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobreanomenats,
respective quiscú de ells, acceptan sos officis y càrrechs y prometen
y juran, quiscú de ells, que serviran bé y llealment dits oficis y càrrechs y que lo bé y útil de dita confraria procuraran y que lo inhútil
y danyós obviaran.
Ítem lo dit Pau Matosas, clavari, firma àpoca a favor de dits cònsols de las ditas setse lliures quinse sous y set diners, les quals reb de
comptans en presèntia del notari y testimonis avall escrits.
Testes sunt Franciscus Rovira, agricola villæ Aqualatæ et Ignatius
Gener, funicularius villæ Monistrolli Montiserrati, in dictæ villæ repertus.
Magnifici Placidus Bover, subvicarius et baiulus regius villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Lledo,
baiulus pro universitate dictæ villæ domini comuniter et pro indiviso
villæ ipsius dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione

261. No es dóna cap nom per ocupar aquest càrrec.
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et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius
dicti domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt
in manu et posse mei, Gasparis Aldabo, notarii publici dictæ villæ,
die undecima mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo nonagesimo nono, presentibus Guillermo Boyer, sartore
et Mariano Novell, abaxiatore pannorum lanæ, Aqualatæ.

1698, desembre, 29
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es tracta de la necessitat de manllevar a censal 100 lliures per a fer front a les despeses
de daurar el retaule.
[1: fol. 124v]

Die vigesima nona mensis decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo
262
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament General dels
mestres confrares de la confraria dels Parayres sots invocació del gloriós sant Joan de la vila de Igualada, en la sala dels estricadors de
dita confraria situada en lo terme de la vila, en la qual convocació y
congregació entrevingueren y foren presents los següents: Agustí Mas
y Jaume Nadal, cònsols, Lluís Francolí, Fèlix Novell, Joan Amigó, Isidro Burrull, Francesch Gomar, Valentí Burrull, Joseph Sussiats, Joan
Estruch, Joseph Torelló, Anthoni Miquel, Pere Tarrida, Jaume Burrull,
Francesch Sussanna, Mariano Novell, Joseph Matheu, Joseph Mas, Sebrià March y Pau Francolí, tots mestres confrares de aquella, tenint
Consell y la dita confraria representant per dits honorables cònsols és
estada feta la proposició següent:
Honorables senyors, la causa de haver ajuntat a vostès és que per
pagar certa quantitat de diner se ha de pagar per lo dorar lo retaula
de Sant Joan la confraria se troba exausta de diner al present, y axí
si a vostès los aparaxia bé que se manllevàs cent lliuras barcelonesas
a for de censal, podent lluhir y quitar aquellas ab duas pagas. E lo dit
Consell y Parlament ha deliberat, nomine discrepante que, supuesto al
present la dita confraria se troba exausta de diner per lo del retaula,
ques manllévia cent lliures barcelonesa a censal, podent lluir y quitar
aquell ab duas pagas.

262. Al marge, licet hic.
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Testes sunt Jacobus Capella, magister domorum, Michael Simorra, textor lanæ, ambo dictæ villæ Aqualatæ, et Honophrius Melcion,
scriptor qui et cetera.

1699, desembre, 21
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. L’objecte de la reunió
és passar comptes sobre la qüestió de daurar el retaule.
[1: fol. 125r-v]

Die vigesima prima mensis decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo nono
Convocat y congregat la Consell eo Parlament General dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació del gloriós
sant Joan de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors
de dita confraria situada en lo terme de dita vila, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los següents: Joan
Amigó y Anthoni Puig, cònsols, Joseph Vilarrúbias, Fèlix Novell, Pau
Matosas, Agustí Mas, Joseph Cendra, Francesch Sussanna, Hieroni Pujades, Mariano Novell, Joseph Matheu, Francesch Gomar, Isidro Burrull,
Balthasar Cendra, Pau Francolí, Pere Tarrida, tots mestres y confrares
de dita confraria, com a major y més sana part dels confrares de dita
confraria, tenint Consell y la dita confraria representant, per dits honorables cònsols és estada feta la proposició següent:
Honorables senyors, la causa de haver ajuntat a vostès és per
donar los comptes del clavari Pau Matosas, del que se ha aplegat del
daurar lo retaule de Sant Joan, ab què se ha trobat haverli entrar de
caritats y altres cosas la quantitat de quatrecentas sinquanta sinch
lliures quinse sous y deu diners, y se troba haver pagat a Jaume Tiana,
daurador, per lo treball de daurar lo retaula de Sant Joan, la quantitat de quatracentas y sinquanta lliures, y de altra part sinch lliures
y quinse sous a Fèlix Biosca y Joseph Torelló, y axís vejan vostès sis
farà difinició a Pau Matosas, clavari, y que lo dit Jaume Tiana fírmia
àpoca de las ditas 450 ll. per lo daurar lo retaula.
E los dit Consell eo Parlament attès los comptes que se són llegits
y passats, veuen bé en que se fassa difinició a dit Pau Matosas, clavari, y
que fassan que dit Jaume Tiana fírmia àpoca, la qual se li ha fet difinició
a dit Pau Matosas, clavari, y axí mateix ha firmada àpoca lo dit Jaume
Tiana, a dits cònsols, de ditas quatracentas y sinquanta lliures per lo
daurar lo retaule de Sant Joan, las quals ha rebut ab diferents vegadas
a sas voluntats, y quinse lliures a sas voluntats cancellant, et cetera.
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Testes sunt Josephus Matheu, studens villæ Aqualatæ, et Josephus
Estruch, agricola, termini de Jorba.

1699, novembre, 22
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 125v a 127r]

Die vigesima secunda mensis novembris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo nono, in domo dels estricadors,
termini villæ Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació del gloriós sant
Joan de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors de
dita confraria situada en lo terme de dita vila, en la qual convocació
y congregació entrevingueren y foren presents los següents: Joan Amigó, Anthon Puig, cònsols, Fèlix Novell, Joseph Torelló, Joseph Cendra,
Agustí Mas, Jaume Nadal, Pau Matosas, Pere Tarrida, Valentí Burrull,
Francesch Sussanna, Anthoni Esteve, Isidro Burrull, Miquel Terradellas,
Francesch Gomar, Mariano Novell, Jacintho Trullàs, Balthasar Cendra,
Joseph Muntaner, tots mestres confrares de dita confraria, com a major y més sana part dels confrares de aquella, Consell tenint y la dita
confraria representant, sobre las cosas avall escritas, ab auctoritat y
decret dels magnífichs batlles de dita vila baix auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:
Primerament los dits honorables cònsols conciderant que en lo
ingrés de llur offici haver los anomenat dos personas per passar los
comptes del entrat y gastat per dita confraria, ab què han obehit en
donar los comptes a ditas dos personas com se devia, y attès dit Consell
que de la relació feta per Fèlix Novell y de Joseph Montaner, ohidors
de comptes, ab què consta haver entrat, ab tot gènero de recibo, la
quantitat de setanta set lliures, divuyt \sous y un diner/,263 y haver gastat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de setanta quatre lliures onse
sous y quatre, ab què quedan en mà y poder de Pau Matosas, clavari,
la quantitat de264 duas lliures setse sous y tres diners, y dit Consell ha
determinat que sels fassa difinició de comptes com ab lo present fan y
firman difinició de comptes als dits cònsols. Las quals duas lliures setse
263. Escrit a sobre.
264. Hi ha una crida que remet al marge, però no hi ha res d’escrit.
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sous y tres ha rebut lo dit Pau Matosas de comptans lo die present,
en presèntia dels testimonis y notari devall escrits.
Ítem los dits cònsols o Parlament han nomenat en cònsols y
demés càrrechs per lo present any de 1699 los següents: Isidro Burrull, Francesch Sussanna, cònsols; Joan Amigó, Anthon Puig, Miquel
Terradellas, Joan Mas, proms; Joseph Matheu, banderado; Francesch
Novell, Joseph Cudina, Joseph Segura, Jacintho Puig, verguers; Joseph
Ciurana, Jaume Nadal, ohidors de comptes; Joan Amigó, Anthon Puig,
comptadors de vias; Pau Matosas, clavari; Mariano Novell, vehedor
de abaxadors; Hieroni Pujades, vehedor de retorsedors; Pere Tarrida,
penjador de draps; en notari y escrivà de dita confraria a Barthomeu
Costa; Joseph Montaner, Joan Estruch, Fèlix Novell, Agustí Mas, Lluís
Francolí, Joseph Torelló, Anthoni Esteve, Francesch Gomar, Valentí
Burrull, Jaume Burrull, Jacintho Bover, Joseph Vilarrúbias, <dotzena>.265
Als quals y a quiscú de ells asssoles, en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
respective, quiscú de ells acceptan sos officis y càrrechs y prometen y
juran quiscú de ells que serviran bé y llealment dits officis y càrrechs
y que lo bé y útil de dita confraria procuraran y que lo inhútil y danyós obviaran.
Testes sunt Josephus Estruch, juvenis parator lanæ et Augustinus
March, etiam juvenis parator lanæ, ambo villæ Aqualatæ et discretus
Honophrius Melcion, notarius publicus dictæ villæ qui et cetera.
Magnifici Franciscus Ortis, subvicarius et baiulus regius villæ
Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Gaspar Aldabo,
baiulus anno presenti et currenti Universitatis dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis respective nominibus, predictis
convocatione et congregatione et offitiorum nominatione auctoritatem
suam, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei, Gasparis Aldabo, notarii
infrascripti et publici dictæ villæ et eorum curiæ scriba, die trigesima
prima et ultima mensis desembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo, presentibus pro testibus Jacinto Bover, aromatario et
Josephus Jordi, funario, dictæ villæ Aqualatæ.

265. Omès.
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1701, gener, 6
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs. En aquesta reunió també es tracta de la imposició de penes als mestres que estriquen els
draps fora de la vila.
[1: fol. 127v a 128r]

Die sexta mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo primo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació de sant Joan Batista
de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors de dita
confraria, situada en lo terme de dita vila, en la qual convocació y
congregació entrevingueren y foren presents Isidro Burrull y Francesch
Sussanna, cònsols, Fèlix Novell, Jaume Nadal, Joseph Ciurana, Joan
Amigó, Joseph Cendra, Pau Matosas, Anthoni Esteve, Joseph Sussiats,
Jacintho Trullàs, Joan Estruch, Hieroni Pujades, Joseph Matheu, Mariano Novell, Sagimon Burrull, Pere Tarrida, tots mestres confrares de
dita confraria, com a major y més sana part dels confrares de aquella,
Consell tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas avall
escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix
auctoritsants y decretants, han determinat lo següent:
Primerament, considerant haverlos nomenat dos personas per
oÿdors de comptes del entrat y gastat de dita confraria, los quals són
Joseph Ciurana y Jaume Nadal, ohidors de comptes, ab què han vistos
dits comptes y vist haver entrat sexanta quatre lliures sinch sous sis,
y consta haver pagat sexanta tres lliures y deu sous, ab què quedan
en mà y poder de Pau Matosas, clavari, quinse sous. Y dit Consell ha
determinat que se fassa difinitió de comptes als dits cònsols, los quals
quinse sous ha rebut dit Pau Matosas. E lo dit Consell ha determinat
que an aquells que dehuen de estricar y no han pagat que no pugan
estricar que no hagen pagat, y sempre que vagen fora a estricar que
sian executats en la pena que tenen.
Ítem lo dit Consell eo Parlament ha anomenat en cònsols y demés
càrrechs per lo present any de 1701, los següents: Antoni Esteve, Joseph
Ciurana, cònsols; Joseph Cendra, Joseph Matheu, proms; Francesch
Novell, banderado; Sagimon Burrull, Joseph Calsina, Francesch Gibert,
Francesch Galceran, verguers; Fèlix Novell, Joseph Montaner, oÿdors
de comptes; Isidro Burrull, Francesch Sussanna, comptadors de vias;
Pau Matosas, clavari; Mariano Novell, vehedor de stricadors; Hieroni
Pujades, vehedor de abaxadors; Pere Tarrida, penjador de draps; Joan
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Amigó, prior; Joan Estruch, Agustí Mas, Lluís Francolí, Joseph Torelló,
Valentí Burrull, Jaume Burrull, Joseph Vilarrúbias, Joseph Mas, Anthon
Puig, Joan Amigó, Jaume Nadal, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells, assoles <en sos>266 respective officis
y càrrechs lo dit Consell eo Parlament, dóna y concedeix tots los poders necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobreanomenats, respective, quiscú de ells <en>267 dits officis y càrrechs acceptan
y prometen y juran quiscú de ells, que serviran bé y llealment dits
officis y càrrechs, lo bé y útil de dita confraria procurant y lo inhútil
y danyós obviaran.
Testes sunt lo discret Honofre Melcion, notarii publici de Igualada,
y Joseph Pons, pagès, de la Pobla de Claramunt.

1701, gener, 16
Acta d’admissió de Josep Estruch com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 19v- 20r]

Die decima sexta mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo primo, in domo dels estricadors, termini villæ
Aqualatæ, vicensis diocesis
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan de la vila de Igualada en la casa dels
estricadors, en la qual convocació foren presents Anthoni Esteve y Joseph Ciurana, cònsols, Lluís Francolí, Fèlix Novell, Jaume Nadal, Joan
Francesch Novell, Jacintho Trullàs, Joan Amigó, Pau Matosas, Joseph
Torelló, Hieroni Pujades, Francesch Gomar, Joan Estruch, Agustí Mas,
Francesch Sussanna, Joseph Mas, Jaume Burrull, Mariano Novell y Pere
Tarrida, tots mestres parayres de dita confraria. Han passat mestre a
Joseph Estruch, lo qual han trobat hàbil y sufficient en dit offici y en
las preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal “EC”. Y lo dit
Joseph Estruch accepta lo ésser mestre y confrare de dita confraria y
estarà als manaments dels senyors cònsols, que vuy són y per temps
seran, en quant a cosas de dita confraria, en pagar los talls y mals de
aquella, lo bé y profit de dita confraria procurarà y lo inhútil obviarà,
y farà tot lo demés que los demés confrares de dita confraria estaran

266. Omès.
267. Íd.
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obligats. Y per so ne obliga a dits cònsols y confraria tots sos béns
mobles e immobles, haguts y per haver, y que servirà de andador fins
y atant ni haurà de altre examinat, y ab jurament.
Testes sunt Honophrius Melcion, notarii publici et Raymundus
Tapiol, chirurgus, ambo villæ Aqualatæ.

1702, febrer, 14
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 128v a 129r]

Die decima quarta mensis februarii, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo secundo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació de sant Joan Batista
de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors situada en
lo terme de dita vila, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los següents: Anthoni Esteve, Joseph Ciurana,
cònsols, Fèlix Novell, Joseph Montaner, Joan Amigó, Jacintho Trullàs,
Pau Matosas, Lluís Francolí, Hieroni Pujades, Joseph Cendra, Francesch
Sussanna, Joseph Mas, Mariano Novell, Anthon Puig, Agustí Mas, Joseph Torelló, Sebrià March, Isidro Burrull, Joseph Matheu, Sagimon
Burrull, Joseph Estruch, tots mestres confrares de dita confraria, com
a major y més sana part dels confrares de aquella, Consell tenint y la
dita confraria representant, sobre las cosas avall escritas, ab auctoritat
y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:
Primerament los dits honorables cònsols, conciderant que en lo
ingrés de son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat de dita confraria, ab què han donat
los comptes a ditas dos personas qui són Joseph Montaner,268 ab què
attès la relació feta per dits Fèlix Novell y Joseph Montaner, consta
haver entrat a dits cònsols vuytanta lliures quatre sous y tres, y haver gastat setanta nou lliures y sinch diners, ab què quedan en mà y
poder de dit Pau Matosas, clavari, una lliura tres sous y deu diners.
Y dit Consell ha determinat de fer difinició de comptes als dits cònsols,
la qual una lliura tres sous y deu diners ha rebut dit Pau Matosas,
clavari, de comptans.
268. No esmenta el segon oïdor de comptes.
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Ítem lo dit Consell eo Parlament ha anomenat en cònsols y demés
càrrechs per lo present any de 1702 los següents: Fèlix Novell, Hieroni
Pujades, cònsols; Anthoni Esteve, Joseph Ciurana, proms;269 Sagimon
Burrull, bandarado; Joseph Torelló, Anton Puig, Francesch Sussanna,
Joseph Cambra, verguers; Pau Matosas, clavari; Pera Tarrida, penjador de
draps; Joseph Estruch, andador; Joan Amigó, Lluís Francolí, oÿdors de
comptes; Anthoni Esteve, Joseph Ciurana, comptadors de vias; Mariano
Novell, vehador de abaxadors; Joseph Torelló, vehador de retorsedor; Joseph Mas, prior; Joan Estruch, Francesch Gomar, Valentí Burrull, Joseph
Vilarrúbias, Joseph Matheu, Jacintho Trullàs, Agustí Mas, Joseph Cendra,
Isidro Burrull, Anthon Puig, Jaume Nadal, Joseph Montaner, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells lo dit Consell dóna y concedeix tot
lo poder conforme se ha acostumat donar, y accepta, quiscun de ells,
son càrrech y prometen exercir bé y llealment aquell.
E lo dit Consell ha determinat que qualsevol mestre voldrà estricar hage de aportar un plom marcat ab la marca de Sant Joan, y que
lo penjador no puga penjar dit drap sino que aquell voldrà penjar lo
drap no hi pórtia dit plom, a pena de 25 sous.
Testes sunt Jacobus Morera, pastor, Jacinthus Blay, agricola, loci
Villanove Itineris, et discretus Honophrius Melsion, notarius publicis
villæ Aqualatæ. qui et cetera.
Magnificus Paulus Mestra et Amat, subvicarius et baiulus regius
villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus
Cuyner, baiulus anno presentis et currenti universitatis dictæ villæ,
domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis respective nominibus predictis convocatione et congregatione et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis
et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse
Gasparis Aldabo, regia auctoritate, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ scribæ, die quarta mensis julii anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo secundo, presentibus pro testibus Michaelle
Sanctasusanna et Christophoro Lledo, aromatario dictæ villæ Aqualatæ.

1703, març, 10
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es procedeix a passar
comptes i a la renovació anual de càrrecs.
[1: fol. 132r a 133r]

269. El foli s’inicia amb la data de 12 de març de 1702, ratllada.
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Die decima mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo tertio
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació dels gloriós sant
Joan de la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors de
dita confraria situada en lo terme de dita vila, en la qual convocació y
congregació entrevingueren y foren presents los següents: Fèlix Novell,
Hieroni Pujades, cònsols, Lluís Francolí, Joan Amigó, Joseph Mas, Joseph Torelló, Pau Matosas, Joseph Cendra, Joseph Matheu, Francesch
Gomar, Valentí Burrull, Joseph Estruch, Isidro Burrull, Mariano Novell,
Pau Francolí, Sebrià March, Francesch Novell, tots mestres confrares de
dita confraria, com a major y més sana part dels confrares de aquella,
Consell tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas avall
escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila baix
auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:
Primerament los dits honorables cònsols considerant que en lo
ingrés de son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat de dita confraria, ab què han donat los
comptes a ditas dos personas que són Lluís Francolí y Joan Amigó.
Attès la relació feta per dits Lluís Francolí y Joan Amigó, consta haver
entrat la quantitat de sinquanta set lliures sis sous y onse diners, y
haver gastat sinquanta set lliures sis sous y nou diners, ab què restan
dos diners, y de altra part restan per a cobrar de ròssechs tretse lliures deu sous y un diner, segons un memorial han entregat als cònsols
nous, y restan en mans del clavari del examen, Agustí March, tres lliures.
Y dit Consell ha determinat fer difinició de comptes als cònsols.
Ítem lo dit Parlament eo Consell a anomenat en cònsols y demés càrrechs per lo present any de 1703 los següents: Agustí Mas,
Sebrià March, cònsols; Fèlix Novell, Hieroni Pujades, Segimon Burrull, Joseph Cendra, pròmens; Joseph Estruch, banderado; Joseph
Alsina, Joseph Gener, Francesch Gibert, Ramon Estruch, verguers;
Pau Matosas, clavari; Joan Amigó, Joseph Mas, Francesch Sussanna,
Isidro Burrull, Lluís Francolí, Joseph Vilarrúbias, Anton Puig, Joseph
Siurana, Francesch Ortines, Anthoni Esteva, dotsena; Fèlix Novell,
Hieroni Pujades, comptadors de vias; Anthoni Miquel, vehador de
abaxadors; Joseph Matheu del racó, vehedor de retorsedors; Francesch
Novell, penjador de draps; Joseph Montaner, Jaume Nadal, ohidors
de comptes; Agustí March, andador; Miquel Tarradellas, prior; Barthomeu Costa, en notari.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix los poders ne-
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cessaris per exercir dits oficis y càrrechs, y los sobreanomenats, quiscú
de ells, han aceptat sos càrrechs y oficis, y han promès exercir bé y
llealment quells, y axí ho firman.
Testes sunt Josephus Font, agricola, termini de Clariana, et Valentinus Aguilera de Oronies, agricola, termini Ottinæ.
Pro decreto.

1703, març, 10
Acta d’admissió d’Agustí March com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 20r-v]

Die decima mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo tertio, in domo dels estricadors, termini Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan de la vila de Igualada, en la casa dels
estricadors, en la qual convocació entrevingueren y foren presents Fèlix
Novell y Hieroni Pujades, cònsols, Lluís Francolí, Joan Amigó, Joseph
Mas, Joseph Torelló, Pau Matosas, Joseph Cendra, Joseph Matheu,
Francesch Gomar, Valentí Burrull, Joseph Estruch, Isidro Burrull, Pau
Francolí, Sebrià March, Francesch Novell, tots mestres parayres de
dita confraria. Han passat mestre a Agustí March, lo qual han trobat
hàbil y sufficient en dit offici y en las preguntas se li són fetas, y li
han donat per senyal “CH”. Y lo dit Agustí March accepta lo ésser
mestre confrare de dita confraria, y estarà als manaments dels senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant a cosas de
dita confraria, en pagar los talls y mals de aquella, lo bé y profit
de dita confraria procurarà y lo inútil obviarà, y farà tot lo demés
confrares de dita confraria estaran obligats. Y axí mateix promet que,
sempre y quant sen anàs de la present vila, promet donar persona
per a que en son nom y lloch fassa del ofici de andador fins atant ni
haurà de altre examinat. Y Mariano Novell, entra per fermansa en
exercir lo càrrech de andadó per dit Agustí March, en cas sen anàs,
fins y atant ni haurà de altre de examinat. Per lo que ne obligan,
tant lo dit Agustí March com lo dit Mariano Novell, tots sos béns y
de quiscun de ells assoles, mobles e immobles, haguts y per haver,
y ab jurament llargament.
Testes sunt ad firmas omnium sunt Josephus Font, agricola, termini
Clariana in termino Ottinæ habitator et Valentinus Aguilera, agricola
de Oronies, termini Ottinæ.

314

Montserrat Duran Pujol

1703, agost, 9
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada per tractar
sobre l’agregació a la botiga de comanda de Barcelona.
[1: fol. 133v a 134r]

Die nona mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo tertio, in domo dels estricadors, termini villæ Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria y
offici de parayres de la vila de Igualada sots invocació de sant Joan
Batista en la forma acostumada, en la casa dels estricadors de dita
confraria situada en lo terme de dita vila, ahont se acostuma de convocar y congregar, en la qual convocació entrevingueren y foren presents
los honorables Agustí Mas y Sebrià March, cònsols lo any present y
corrent de dita confraria, Joan Amigó, Fèlix Novell, Joseph Sussiats,
Isidro Burrull, Joseph Cendra, Joseph Mas, Miquel Terradellas, Francesch Sussanna, Hieroni Pujades, Sagimon Burrull, Anthoni Miquel,
Joseph Matheu del racó, Joan Novell, Joachim Torelló y Agustí March,
tot mestres y confrares de dita confraria, com a major y més sana part
dels mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y
impedits, y en dit Consell entrevenir no volents, tenint Consell y la
dita confraria representant.
Per dits honorables cònsols fonch proposat de que si la dita confraria eo los mestres parayres de aquella si se agregarian a la botiga
de comanda de Barcelona, conforme han fet las demés confrarias de
perayres de Esparraguera, Sabadell, Tarrassa y altres, ab los matexos
pactes, modo y forma han fet la dita agregació a la dita botiga de
comanda. E lo dit Consell, ohida la feta preposició ha determinat,
menos Joan Amigó, de què la dita confraria eo los mestres parayres
de aquella, de agregarse a la dita botiga de comanda de Barcelona, y
per dit effecte donan y concedexen <procura>270 a Sagimon Burrull,
en la dita convocació present, per a firmar lo acte de dita agregació
a la dita botiga de comanda de dita ciutat de Barcelona, ab lo modo
y pactes que han fet y firmat las demés confrarias de perayres de Esparraguera, Sabadell y Terrassa y altres de quibus quæ fuerunt acta.
Testes sunt Damianus Font, retorsiator lanæ et Petrus Joannes
Novell, agricola, ambo villæ Aqualatæ.

270. Al text, no hi és.
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1703, agost, 19
Acta d’admissió de Fructuós Sampsot com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 20v a 21r]

Die decima nona mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo tertio, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sanct Joan de la vila de Igualada, en la casa dels
estricadors, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren
presents: Agustí Mas y Sebrià March, cònsols, Fèlix Novell, Miquel Terradellas, Pau Matosas, Joseph Mas, Joseph Estruch, Joseph Montaner,
Joseph Matheu del racó, Agustí March, Joseph Cendra, Antoni Esteve,
tots mestres parayres de dita confraria. Han passat mestre a Fructuós
Sampsot, lo qual han trobat hàbil y suficient y en las preguntas se li
són fetas. Y li han donat per senyal “V.S.”.271 Y lo dit Fructuós Sampsot
accepta lo ésser mestra y confrare de dita confraria, y estarà als manaments dels senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant a
cosas de dita confraria, y en pagar los mals y talls de dita confraria, lo
bé y profit de dita confraria procurarà y la inútil obviarà, y farà tot
lo demés que los demés confrares de dita confraria estaran obligats.
Y axí mateix promet que, sempre y quant sen anàs de la present vila,
promet donar persona per a que en son nom fassa del offici de andador fins a tant hi haurà de altre examinat. Y ab jurament llargament.
Testes sunt Audaldus Font, parator lanæ, villæ Aqualatæ, et Phelix
Sola, juvenis faber lignarius, in dicta villa Aqualatæ habitator.

1704, febrer, 17
Acta d’admissió de Francesc Puig com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 21r-v]

Die decima septima mensis februarii, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo quarto
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan de la vila de Igualada, en la casa dels
estricadors, en la qual convocació entrevingueren y foren presents:

271. Les inicials V.S. estan encerclades.
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Miquel Terradellas, Joan Amigó, Jaume Nadal, Hieroni Pujades, Joseph
Sussiats, Francesch Gibert, Anthoni Esteve, Fructuós Sampsot, tots
mestres parayres de dita confraria. Han passat mestre a Francesch Puig,
lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se li són fetas,
y li han donat per senyal “PX”.272 Y lo dit Francesch Puig accepta lo
ésser mestra y confrare de dita confraria, y estarà als manaments dels
senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant a cosas tocant
a dita confraria, y en pagar los mals y talls de aquella, y lo bé y profit
de dita confraria procurarà y lo inhútil obviarà, y farà tot lo demés
que los demés confrares de dita confraria estaran obligats, y promet
exercir lo càrrech de andador fins atant ni haurà de altra examinat.273
Y ne obliga sos béns mobles, et cetera, y ab jurament.
Testes sunt Sebastià Daures, pagès de la vall de Aran y Barthomeu
Prades, estudiant de la vall de Aran, habitant en Agualada.

1704, febrer, 17
Acta d’admissió de Pere Bergadà com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 21v a 22r]

Dicto die, mense et anno
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan de la vila de Igualada, en la casa dels
estricadors, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los sobradits confrares mencionats: Fèlix Novell, Anton
Puig, Joseph Estruch, Joseph Matheu, Joseph Montaner. Han passat
mestra a Pere Bergadà, lo qual han trobat hàbil y suficient en las
preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal “P.B”.274 Y lo dit
Pere Bergadà accepta lo ésser mestre y confrare de dita confraria, y
estarà als manaments dels senyors cònsols, que vuy són y per temps
seran, en quant a cosas de dita confraria, y en pagar los mals y talls
de dita confraria, lo bé y profit de dita confraria procurarà y lo inútil
obviarà, y farà tot lo demés que los altres confrares de dita confraria
estaran obligats. Y axí promet que, sempre y quant sen anàs de dita
vila, promet donar persona perquè aquella servesca de andador. Y per

272. Les inicials P.B estan envoltades amb un quadrat.
273. Aquesta darrera frase està escrita al marge, prèvia crida dins del text.
274. Les inicials AB, enganxat el llom de la A amb el de la B, estan encerclades.
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dit effecte entra per fermansa Agustí Mas, y promet exercir lo offici
de andador, en cas dit Bergadà sen anàs, fins atant ni haurà de altre
examinat. Y ab obligació dels béns de quiscú de ells asoles, mobles et
cetera, y ab jurament llargament.
Testes sunt predicti.

1704, maig, 18
Acta d’admissió de Francesc Cendra com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 22r]

Die 18, maii, 1704
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sanct Joan de la vila de Igualada, en la casa
dels estricadors, en la qual convocació y congregació entrevingueren
y foren presents: los honorables Agustí Mas y Sebrià March, cònsols,
Jaume Nadal, Fèlix Novell, Joseph Mas, Joseph Sendra, Anthon Puig,
Joseph Matheu, Pau Matosas, Joseph Estruch, Sagimon Burrull, Jacintho Trullàs, Miquel Terradellas, Isidro Burrull, Joseph Matheu del
racó, Mariano Novell, Hieroni Pujades, Joan Amigó, Joseph Sussiats
y Pere Bergadà, tots mestres parayres de dita confraria. Han passat
mestre a Francisco Cendra, lo qual han trobat hàbil y sufficient en las
preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal “C.R.”.275 Y lo dit
Francisco Cendra accepta lo ésser mestre y confrare de dita confraria,
y estar als manaments dels honorables cònsols, que vuy són y per
temps seran, en quant a cosas de dita confraria, y en pagar los mals
y talls de dita confraria, lo bé y profit de dita confraria procurarà y
lo inhútil obviarà, y fara tot lo demés que los altres confrares estaran
obligats. Y promet exercir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà
de altra examinat. Y per so ne obliga sos béns mobles et cetera, y ab
jurament llargament.
Testes sunt Anthonius Mariano et Anthonius Carlas, serratores,
in dicta villa habitatores.

275. Les inicials C.R. estan envoltades amb un rectangle.
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1704, maig, 18
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 134v i 135r]

Die decima octava mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quarto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres
confrares de la confraria dels parayres sots invocació del gloriós sant
Joan de la vila de Igualada, en la sala dels estricadors situada en lo
terme de dita vila, en la qual convocació y congregació entrevingueren
y foren presents los següents: Agustí Mas, Sebrià March, cònsols, Jaume
Nadal, Fèlix Novell, Joseph Mas, Joseph Cendra, Anthon Puig, Joseph
Matheu, Pau Matosas, Joseph Estruch, Sagimon Burrull, Jacintho
Trullàs, Miquel Terradellas, Isidro Burrull, Joseph Matheu, Mariano
Novell, Hieroni Pujades, Joan Amigó, Joseph Sussiats, Pere Bergadà,
tots mestres y confrares de dita confraria, com a major y més sana
part dels confrares de aquella, Consell tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas avall escritas, ab auctoritat y decret dels
magnífichs batlles de dita vila, baix auctoritzants y decretants, han
determinat lo següent:
E primerament los dits honorables cònsols conciderant que en
lo ingrés de son offici haverlos encomanat dos personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat de dita confraria, ab què han donat los
comptes a ditas dos personas qui són Jaume Nadal y Joseph Montaner.
Attès la relació feta per dits Jaume Nadal y Joseph Montaner, consta
haver entrat setanta sinch lliures tretse sous y sinch, y haver gastat
sexanta nou lliures y dos diners, ab què dit Consell ha determinat fer
difinició de comptes a dits cònsols.
Ítem lo dit Parlament eo Consell a anomenat en cònsols y demés
càrrechs per lo present any de 1704, los següents: Anthon Puig, Joseph
Cendra, cònsols; Agustí Mas, Sebrià March, Joseph Estruch, Joseph Calsina, pròmens; Jaume Joan Sampsot, Francesch Puig, Balthasar Cendra,
Simon Mestre, verguers; Pau Matosas, clavari; Joseph Ciurana, prior;
Joseph Vilarrúbias, Joseph Matheu, ohidors de comptes; Joan Amigó,
Fèlix Novell, Joseph Matheu, Isidro Burrull, Joseph Torelló, Sagimon
Burrull, Lluís Francolí, Joseph Mas, Jaume Nadal, Hieroni Pujades,
Anthoni Esteve, Joseph Montaner, dotsena; Agustí Mas, Sebrià March,
comptadors de vias; Josep Sussiats, vehedor de abaxador; Francesch
Gomar, vehedor de retorsedor; Joan Francesch Novell, penjador de

Llibre

de la confraria y offici de perayres

319

draps; Joseph Vilarrúbia, Joseph Matheu, ohidors de comptes;276 Francesch Cendra, andador; Barthomeu Costa, notari, escrivà del Consell.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y officis y han promès exercir
bé y llealment aquells, y axí ho firman.
Testes sunt Anthonius Mariano et Anthonius Carles, serratores ac
discretus Honophrius Melcion, notarius publicus villæ Aqualatæ qui in
his vice et loco mei, Bartholomei Costa, notarii infrascripti predictis
interfuit.
Pro decreto.
Magnifici Paulus Mestra, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Franciscus Ortis, baiulus
anno presenti et currenti universitatis dictæ villæ Aqualatæ, domini
comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus predictis convocatione et congregatione et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis pariter
et decretum interposuerunt in manu et posse mei, Gasparis Aldabo,
notarii publici dictæ villæ, die vigesima sexta mensis maii, anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo quarto, presentibus pro
testibus Anthonio Farrer et Phelice Farrer, fabris ferrariis dictæ villæ
Aqualatæ.

1704, setembre, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es dóna
procura a Segimon Borrull per a tramitar una súplica als diputats
del Principat de Catalunya.
[1: fol. 135v a 136r]

Die tertia mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quarto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria y
offici de parayres de la vila de Igualada sots invocació del gloriós sant
Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de dita vila, en la forma
acostumada, en la casa dels estricadors de dita confraria situada en lo
terme de dita vila, ahont se acostuma de convocar y congregar, en la
276. Aquests noms i càrrecs ja han estat esmentats anteriorment.
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qual convocació entrevingueren y foren presents los honorables Anthon
Puig y Joseph Cendra, cònsols lo any present y corrent de dita confraria, Jaume Nadal, Sebrià March, Simon Mestre, Agustí Mas, Francesch
Sussanna, Joan Mas, Joachim Torelló, Joan Amigó, Joseph Mas, Joseph
Torelló, Joseph Sussiats, Pau Matosas, Lluís Francolí, Anthoni Esteve,
Joseph Montaner, Francesch Puig, Miquel Terradellas, Joseph Matheu,
Fèlix Novell, Joseph Matheu del racó y Isidro Burrull, tots mestres y
confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits y
en dit Consell entrevenir no volents, tenint Consell y la dita confraria
representant.
Sobre la preposició feta per dits honorables que, per cosas convenients als mestres confrares de dita confraria era menester donar una
súplica als illustres senyors diputats del present Principat de Catalunya
y a son concistori. Y dit Concell eo Parlament a determinat ques fassa
procura a Sagimon Burrull per dit effecte, per que puga comparèxer
devant del dit concistori y presentarlos qualsevols súplicas per cosas
convenients a dita confraria, de quibus quæ fuerunt acta.
Testes sunt Damianus Font, retorsiator lanæ villæ Aqualatæ, et
Josephus Valls, agricola loci Popula Claramontis.

1705, maig, 24
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven els
comptes i es procedeix a l’elecció de nous càrrecs. També s’acorda
la quota a pagar pels mestres i el preu del lloguer de la màquina
d’arrisssar.
[1: fol. 136r a 137v]

Die vigesima quarta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació del gloriós sant Joan de
la vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors situada en lo
terme de dita vila, en la qual convocació y congregació entrevingueren
y foren presents los següents: Anthon Puig, Joseph Cendra, cònsols,
Joseph Ciurana, Miquel Terradellas, Jaume Nadal, Sagimon Burrull,
Hierònim Pujades, Joseph Torelló, Agustí Mas, Sebrià March, Ramon
Argullol, Joan Novell, Joan Estruch, Joseph Matheu, Pau Matosas, Isidro
Burrull, Fèlix Novell, Francesch Sussanna, Francesch Puig, Joachim
Torelló, Balthasar Cendra, Joan Mas, Francesch Valls, Joseph Estruch,
tots mestres confrares de dita confraria, com a major y més sana part
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dels confrares de dita confraria, Consell tenint y la dita confraria representant, sobre las cosas avall escritas, ab auctoritat y decret dels
magnífichs batlles de dita vila, baix auctoritzants y decretants, han
determinat lo següent:
E primerament los dits honorables cònsols, conciderant que en
lo ingrés de son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat qui són Joseph Vilarrúbia y Joseph
Matheu. Attès la relatió feta per dits ohidors de comptes, consta haver entrat sinquanta set lliures dos sous y onse diners, y consta haver
pagat quaranta sinch lliures un sou y sis, ab què resta en favor de la
lluminària, dotse lliures un sou y sis. Y de altra part, restan de ròssechs
deu lliures tres sous y tres diners, conforme lo memorial han entregat
als cònsols per lo any vinent nomenadors, ab què lo dit Consell ha
determinat de fer difinició de comptes als dits cònsols, las quals 12 ll.
1 s. 6 d. ha rebut Pau Matosas, clavari.
Ítem lo dit Concell eo Parlament ha anomenat en cònsols y demés càrrechs per lo present any los següents: Jaume Nadal, Joseph
Torelló, cònsols, Anthon Puig, Joseph Cendra, Joachim Torelló, Francesch Galceran, pròmens; Francesch Puig, bandarado; Francesch Ortines, Jacintho Pujol, Ramon Formigó, Francesch Cendra, verguers; Pau
Matosas, clavar; Sagimon Burrull, prior; Pau Matosas, Anthon Puig,
Joseph Cendra, Joachim Torelló, Francesch Galceran, Lluís Francolí,
Joseph Montaner, Joan Amigó, Fèlix Novell, Joseph Vilarrúbia, Joseph
Matheu, Sebrià March, dotsena; Fèlix Novell, Joseph Montaner, ohidors
de comptes; Anthon Puig, Joseph Cendra, comptadors de vias; Anthoni
Miquel, vehedor de abaxador; Joseph Matheu del racó, vehedor de
retorsador; Joan Francesch Novell, penjador de draps; Joan Novell,
andador; Barthomeu Costa, notari, escrivà del Consell.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells, y axí ho firman y juran.
Lo dit Consell eo Parlament ha determinat en rahó de pagar lo
lloguer de la frisera que tenen Sagimon Burrull y Mariano Novell, que
paguian per Tots Sants lo lloguer. Ítem en quant a pagar los confrares
lo real quiscun any que acostuman pagar, ha determinat lo dit Consell
eo Parlament, que tots los confrares paguian lo real.
Testes sunt Ignasius Padro, philosophia professor, et Hieronimus
Costa, scriptor, ambo villæ Aqualatæ.
Pro decreto.
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1705, maig, 24
Acta d’admissió de Joan Novell com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 22v]

Die 24, maii, 1705
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, en la
casa dels estricadors, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents: Anthoni Puig, Joseph Cendra, cònsols, Joseph
Ciurana, Miquel Terradelles, Jaume Nadal, Sagimon Burrull, Hieroni
Pujades, Joseph Torelló, Agustí Mas, Sebrià March, Ramon Argullol,
Joan Estruch, Pau Matosas, Isidro Burrull, Fèlix Novell, Francesch
Sussanna, Francesch Puig, Joachim Torelló, Balthasar Cendra, Joan
Mas, Francesch Galceran, Joseph Estruch. Han passat mestre a Joan
Novell, lo qual han trobat hàbil y sufficient en las preguntas se li són
fetas, y li han donat per senyal “EL”.277 Y lo dit Joan Novell accepta
lo ésser mestre y confrare de dita confraria, y estarà als manaments
dels senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant a cosas
de dita confraria, y en pagar los mals y talls de dita confraria, lo bé
y profit de dita confraria procurarà y lo inhútil obviarà. Y farà tot lo
demés que los altres confrares estaran obligats, y promet exercir lo
càrrech de andador fins y atant ni haurà de altre. Y per so ne obliga
sos béns et cetera, y ab jurament.
Testes sunt Ignasius Padro, philosophia professor, et Hieronimus
Costa, scriptor, ambo villæ Aqualatæ.

1705, setembre, 6
Acta d’admissió de Jacint Estruch com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 23r]

Die sexta mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinto, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, en
la casa de la viuda Estruch, en la qual convocació y congregació en-

277. Les inicials EL estan encerclades.
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trevingueren y foren presents: Jaume Nadal y Joseph Torelló, cònsols,
Fèlix Novell, Joan Amigó, Baltasar Cendra, Joseph Cudina, Francisco
Cendra, Joan Novell, Francesch Puig, Pau Matosas, Sebrià March, Joseph Matheu y Joseph Matheu del racó. Han passat mestre a Jacintho
Estruch, lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se li són
fetas, y li han donat per senyal “HE”.278 Y lo dit Jacintho Estruch accepta lo ésser mestre confrare de dita confraria, y estar als manaments
dels senyors cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant a las
cosas de dita confraria, y en pagar los mals y talls de dita confraria, lo
bé y profit de dita confraria procurarà y lo inhútil obviarà, y farà tot
lo demés que los altres confrares estaran obligats. Y promet exercir lo
càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra, donant per fermansa
a Joseph Estruch, son germà, et cetera, y ne obligan sos béns mobles,
et cetera, y ab jurament.
Testes sunt Petrus Joannes Comenge, agricola, et Josephus Vila,
textor lini ac Hieronimus Costa, scriptor, qui et cetera.

1706, maig, 30
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 138r a 139r]

Die trigesima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo sexto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares
de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació del
gloriós sant Joan, en la sala de la casa dels estricadors situada en lo
terme de dita vila, en la qual convocació y congregació entrevingueren y
foren presents los següents: Jaume Nadal, Joseph Torelló, cònsols, Hieroni Pujades, Joseph Ciurana, Fèlix Novell, Agustí Mas, Joseph Cendra,
Pau Matosas, Joseph Montaner, Anthon Puig, Joan Amigó, Francesch
Galceran, Lluís Francolí, Joan Estruch, Isidro Burrull, Mariano Novell,
Joan Novell, Jacintho Estruch, tots mestres confrares de dita confraria,
com a major y més sana part dels confrares de dita confraria, Consell
tenint y representant, y la dita confraria representant, sobre las cosas
avall escritas, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila,
baix auctoritzants y decretants, han determinat lo següent:

278. Les inicials HE estan enganxades pel llom i envoltades amb un rectangle.
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E primerament los dits honorables cònsols conciderant que en lo
ingrés de son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors de
comptes del entrat y gastat, qui són Fèlix Novell y Joseph Montaner, y
attesa la relació feta per dits ohidors de comptes, consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, sexanta lliures dos sous y sis, y consta haver
gastat sinquanta sinch lliures nou sous y deu diners, ab què resta en
favor de la lluminària, quatre lliures dotse sous y vuyt, y de altra part
restan de ròssechs <......>,279 conforme lo memorial han entregat als
cònsols del any vinent nomenadors, ab què lo dit Consell ha determinat
se fassa difinició de comptes als dits cònsols y al clavari qui és Pau
Matosas, la qual difinició de comptes ha feta dit Consell.
Lo dit Consell eo Parlament a anomenat en cònsols y demés càrrechs per lo present any, las personas següents: Fèlix Novell, Joseph
Estruch, cònsols; Jaume Nadal, Joseph Torelló, Francesch Puig, Joan
Mas, pròmens; Francisco Argullol, bandarado; Joan Novell, Joseph Gener, Ramon Estruch, Francesch Gibert, verguers; Mariano Novell, clavari; Pau Matosas, prior; Jaume Nadal, Joseph Torelló, comptadors de
vias; Miquel Terradellas, vehedor de retorsedor; Joan Francesch Novell,
penjador de draps; Anthon Puig, Joseph Ciurana, ohidors de comptes;
Jacintho Estruch, andador; Barthomeu Costa, notari, escrivà del Consell;
Lluís Francolí, Hieroni Pujades, Joan Amigó, Lluís Santacana, Francesch
Sussanna, Joachim Torelló, Joseph Cendra, Joseph Matheu, Joseph Vilarrúbia, Joseph Matheu del racó, Joseph Mas, Isidro Burrull, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells, y axí ho firman y juran.
Las quals quatre lliures dotse sous y vuyt han entregat en mà
y poder de Mariano Novell, clavari, lo die present de comptans, en
presència de notari y testimonis. Testes sunt Joachinus Calvet, agricola, loci de Badalona, in domo dels estricadors repetus et Hieronimus
Costa, scriptor, villæ Aqualatæ.
Pro decreto.
Magnifici Paulus Mestra et Amat, subvicarius et baiulus regius
villæ Aqualatæ, et Joannes Roca, baiulus anno presenti et currenti
universitati dictæ villæ Aqualatæ, domini comuniter et pro indiviso
villæ ipsius dictis nominibus, predictis convocatione et congregatione
279. A continuació, un espai en blanc, segurament per anotar la quantitat
corresponent als ròssecs.
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et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius
dictorum domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei, Gaspari Aldabo, notarii publici dictæ villæ,
die decima octava mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo sexto, presentibus pro testibus magnifico Joanne Santa
Sussanna, medicina doctore et Christoforo Lledo, adrogerio dictæ villæ.

1707, juny, 2
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 139v a 141r]

Die secunda mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo septimo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació
del gloriós sant Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de la dita
vila, en la forma acostumada, en la casa dels estricadors de dita confraria situada en lo terme de dita vila, ahont se acostuma de convocar
y congregar, en la qual convocació entrevingueren y foren presents los
següents: Fèlix Novell, Joseph Estruch, cònsols, Anthon Puig, Jaume
Nadal, Pau Matosas, Hieroni Pujades, Mariano Novell, Valentí Burrull,
Joseph Torelló, Francesch Gomar, Lluís Francolí, Isidro Burrull, Francesch Sussanna, Joseph Matheu del racó, Joachim Torelló, Joan Mas,
Joan Novell, Francesch Puig, Jacintho Estruch, tots mestres y confrares
de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits y en dit Consell
entrevenir no volents, tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la proposició feta per dits honorables cònsols de que en
lo ingrés de son ofici haver los encomanats dos personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat, qui són Anthon Puig y Joseph Ciurana, y attesa la relació feta per dits ohidors de comptes consta haver
entrat, ab tot gènero de recibo, sinquanta quatre lliures, tretse sous
y onse diners, y consta haver gastat sinquanta set lliures tres sous y
dos diners, ab què restan acreedors los dits cònsols en la quantitat de
duas lliures dinou sous y tres diners, y axí mateix restan de ròssechs,
conforme lo memorial, nou lliures y onse diners, ab què lo dit Consell
ha determinat se fassa diffinició de comptes al clavari, qui és Mariano
Novell, la qual diffinició de comptes ha feta dit Consell. Y axí mateix
la nominació de cònsols y demés officis, ab auctoritat y decret dels
magnífichs batlles de la present vila, baix auctoritzants y decretants.
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Lo dit Consell eo Parlament a anomenat en cònsols y demés càrrechs per lo present any las personas següents: Isidro Burrull, Sagimon
Burrull, cònsols; Fèlix Novell, Joseph Estruch, Joan Novell, Francesch
Sussanna, prohòmens; Agustí March, bandarado; Pere Tarrida, Francesch Ortines, Fructuós Sampsot, Francisco Cendra, verguers; Mariano
Novell, clavari; Fèlix Novell, Joseph Estruch, comptadors de vias; Joseph Cendra, vehedor de retorsador; Joan Amigó, vehedor de abaxador;
Jaume Nadal, Joseph Montaner, ohidors de comptes; Jacintho Estruch,
andador; Joseph Matheu del racó, penjador de draps; Barthomeu Costa,
notari; Joseph Cendra, prior; Joan Amigó, Joseph Ciurana, Joseph Cendra, Anthon Puig, Francesch Sussanna, Anthoni Esteve, Lluís Francolí,
Joseph Torelló, Joan Mas, Jacintho Trullàs, Hieroni Pujades, Francesch
Puig, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necesaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells. Y axí ho firman y juran.
Testes sunt Anthonius Rovira, juvenis padranyalerius et Josephus
Bares, juvenis corderius, ambo villæ Aqualatæ.
Lo dit Consell, aserca de la proposició feta per los honorables
cònsols aserca de que Francesch <...>280 si se admetria en dita confraria com a confrare de aquella, lo dit Consell eo Parlament, nemine
discrepante, ha deliberat que lo dit Francisco Argullol sie admès en
dita confraria com a confrare de aquella, ab que hage de estar a tot
lo que los demés confrares estan obligats y no altrament.
Testes sunt predicti Rovira et Bares.

1708, maig, 29
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 141r a 142r]

Die vigesima nona mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo octavo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació
280. A continuació, paraula il·legible.
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del gloriós sant Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de la
dita vila de Igualada, en la sala de la casa de Lluís Francolí, per estar
ocupada la casa dels estricadors per haveri malalts, en la qual casa dels
estricadors se acostumava de convocar y congregar lo dit Consell eo
Parlament, en la qual convocació y congregació entrevingueran y foren
presents los següents: Isidro Burrull, Sagimon Burrull, cònsols, Jaume
Nadal, Joseph Cendra, Hieroni Pujades, Joseph Mas, Lluís Francolí,
Agustí March, Pau Matosas, Jacintho Trullàs, Mariano Novell, Francesch Gomar, Joan Estruch, Francesch Puig, Joan Amigó, Francesch
Sussanna, Valentí Burrull y Joseph Matheu, tots mestres confrares de
dita confraria, haguda rahó als absents y impedits y en dit Consell
entrevenir no volents, tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per dits honorables cònsols de que en
lo ingrés de son offici haverlos elegits duas personas per ohidors de
comptes del entrat y gastat, qui són Jaume Nadal y Joseph Montaner, y attesa la relació feta per dits ohidors de comptes, consta haver
entrat, ab tot gènero de recibo, trenta set lliures quatra sous y deu
diners, y consta haver gastat trenta sinch lliures y sis sous, ab què
resta per la confraria duas lliures quatre sous y deu. Y de altra part
una lliura nou sous y tres que Mariano Novell, clavari, a buydat per
nou ploms faltavan, que junt són tres lliuras catorse sous y un diner,
las quals entregan al clavari novament elegidor, ab què lo dit Consell
ha determinat se fassa difinició de comptes al clavari qui és Mariano
Novell. La qual difinició de comptes ha feta dit Consell, y axí mateix
la nominació de cònsols y demés officis, ab auctoritat y decret dels
magnífichs batlles de la present vila, baix auctoritzants y decretants.
Lo dit Consell eo Parlament ha anomenat en cònsols y demés
càrrechs per lo present any, las personas següents: Joan Amigó, Joseph
Matheu, cònsols; Lluís Francolí, Joseph Estruch, Joseph Torelló, Agustí
March, pròmens; Isidro Burrull, Sagimon Burrull, Jaume Nadal, Joseph
Mas, verguers; Fèlix Novell, clavari; Isidro Burrull, Sagimon Burrull,
comptadors de vias; Francesch Gomar, vehedor de retorsedor; Jaume
Nadal, vehedor de abaxador; Fèlix Novell, Francisco Argullol, ohidors
de comptes; Valentí Burrull, penjador de draps; Jacintho Estruch, andador; Barthomeu Costa, notari; Jaume Nadal, Pau Matosas, Joseph
Cendra, Joseph Estruch, Joseph Ciurana, Hieroni Pujades, Francesch
Sussanna, Joseph Mas, Francesch Gomar, Valentí Burrull, Lluís Francolí, Joseph Montaner, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits oficis y càrrechs, y los sobre anomenats,
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quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells. Y axí ho firman y juran.
Testes sunt Josephus Llambert et Josephus Llanso, textores lini,
ambo villæ Aqualatæ.

1709, maig, 20
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. Es refermen
les ordinacions existents pel que fa a l’ús de l’estricador de draps
per part dels mestres.
[1: fol. 142v a 144r]

Die vigesima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo nono
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació
del gloriós sant Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de la
dita vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors en la qual
se acostuma de convocar y congregar lo dit Consell eo Parlament, en
la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los
següents: Joan Amigó, Joseph Matheu, cònsols, Fèlix Novell, Francisco
Argullol, Joseph Cendra, Joan Estruch, Jaume Nadal, Anthon Puig,
Sagimon Burrull, Joseph Toralló, Valentí Burrull, Francesch Gomar,
Mariano Novell, Hieroni Pujades, Isidro Burrull, Joseph Matheu del
racó y Agustí March, tots mestres y confrares de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits y en dit Consell entrevenir no volents,
tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la proposició feta per dits honorables cònsols, per quant hi
a alguns confrares <que>281 havent estricat alguns draps volan tornar
a estricar aquells, lo qual ve a redundar en descrèdit de dita confraria. Y axí mateix que Joseph Cudina pretén ésser mestre per ésser fill
de mestre, volent treballar y prosseguir lo senyal que tenia son avi y
pare seus. Y axí mateix fou proposat que lo andador que vuy és, qui
és Jacintho Estruch, no cumple lo offici de andador per quant a las
ocasions que se ha de ajuntar lo Consell no assisteix en aquell per
avisar los confrares. Y axís determinaran lo fahedor.

281. Omès.
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Y lo dit Consell eo Parlament, ohides las ditas preposicions y
aquellas ben entesas, a deliberat y determinat, nemine discrepante, en
quant al tornar a estricar los draps, que se observia la ordinació hi a
feta, y que axí mateix deliberen que ningú se puga posar devant del
penjador de draps a estricar los draps. En rahó de la preposició de
Joseph Cudina, ques míria se hauria ningun exemplar per dit cas, y
que se obsérvia la consuetut que fins vuy se a observada. Y per rahó
del andador se ha deliberat que, sempre y quant lo que serà andador
no assistirà en lo que toca a son offici y càrrech que caiga, per cada
vegada contrafarà, en pena de vint sous pagadors de béns propris.
Mes sobre la preposició feta per dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son offici haverlos anomenats dos personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat, qui són Fèlix Novell y Francisco Argullol, y attesa la resolució feta per dits ohidors de comptes, consta haver
\entrat/282 la quantitat de trenta tres lliures y dinou sous, y consta haver
gastat vint y nou lliures y nou sous y onse diners, com consta en lo
llibre dels comptes més llargament, ab què resta per la confraria quatre
lliures nou sous y un diner, las quals quatre lliures nou sous y un diner
se entregan de present al clavari, ab què lo dit Consell eo Parlament
ha determinat se fassa diffinició de comptes al dit Fèlix Novell, clavari,
la qual diffinició de comptes ha feta lo dit Consell eo Parlament al dit
Fèlix Novell. Y axí mateix la nominació de cònsols y demés oficis, ab
auctoritat y decret dels magnífichs batlles de la present vila, baix auctoritzants y decretants.
Lo dit Consell eo Parlament a anomenat en cònsols y demés oficis per lo present any, las personas següents: Joseph Montaner, Agustí
March, cònsols; Joseph Matheu, Francesch Sussanna, Joan Novell, Joseph Gener, pròmens; Fructuós Sampsot, bandarado; Sagimon Burrull,
Jacintho Pujol, Hieroni Trullàs, Joachim Torelló, verguers; Fèlix Novell,
clavari; Joseph Matheu, Francesch Sussanna, comptadors de vias; Jaume Nadal, vehedor de retorsedor; Isidro Burrull, vehedor de abaxador;
Sagimon Burrull, Lluís Francolí, ohidors de comptes; Valentí Burrull,
penjador de draps; Jacintho Estruch, andador; Barthomeu Costa, en
notari; Pau Matosas, Joan Estruch, Joseph Matheu del racó, Hieroni
Pujades, Anthon Puig, Joseph Cendra, Joseph Ciurana, Anthoni Esteve,
Joseph Mas, Joseph Torelló, Francisco Argullol, Miquel Terradellas,
dotsena; Hieroni Pujades, prior.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
282. Escrit a sobre.
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necessaris per exercir dits officis y càrrechs. Y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells. Y axí ho firman y juran.
Testes sunt Augustinus Angles, negotitator, et Salvator Monfort,
agricola, ambo villæ Aqualatæ.
Magnifici Gaspar Espoy, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate, et Petrus Joannes Calafell, baiulis
anno presenti et currenti universitatis dictæ villæ, domini comuniter
et pro indiviso ipsius villæ dictis nominibus, presentis convocatione et
congregatione et offitiorum nominatione predictam auctoritatem suam,
mmo verius dicti domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei, Josephi Baro, regia auctoritate,
notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ scribæ, die vigesima nona
mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo
nono, presentibus pro testibus magnificis Francisco Matheu et Valles
et Petro Joanne Matheu, V.I. doctoribus in dicta villæ populatis.

1710, juny, 10
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 144v a 145v]

Die decima mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo decimo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació del gloriós sant Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de
la present vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors en la
qual se acostuma de convocar y congregar lo dit Consell eo Parlament,
en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents
los honorables Joseph Montaner, cònsol, juntament amb Agustí March,
absent, de dita confraria, los honorables Joseph Matheu, Sagimon Burrull, Hieroni Pujades, Fèlix Novell, Valentí Burrull, Joseph Ciurana,
Francesch Gomar, Francesch Sussanna, Jaume Nadal, Mariano Novell,
Joseph Estruch y Jacintho Estruch, tots mestres y confrares de dita
confraria, haguda rahó als absents y impedits y en dit Consell entrevenir
no volents, tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per lo dit Cònsol, de que en lo ingrés de
son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors de comptes
del entrat y gastat, qui són Sagimon Burrull y Lluís Francolí, y atesa
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la relació feta per dit Sagimon Burrull, ohidor de comptes, consta haver entrat la quantitat de vint y nou lliures catorse sous y sis diners,
y haver gastat, ab tot gènero de gasto, vint y nou lliures setse sous,
ab què resta cobrador lo clavari dinou diners, com consta més llargament en lo llibre dels comptes, ab lo que lo dit Consell eo Parlament
ha determinat se fasse difinició de comptes a Fèlix Novell, clavari, la
qual difinició de comptes a feta lo dit Consell eo Parlament a dit Fèlix
Novell, clavari.
I axí mateix ha feta la nominació de cònsols per lo any vinent y
demés oficis, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de la present
vila, baix auctoritzants y decretants: Joseph Ciurana, Joachim Torelló, cònsols; Joseph Montaner, Agustí March, Fructuós Samsot, Joseph
Cendra, proms; Sagimon Burrull, Fèlix Novell, Joseph Mas, Francesch
Sussanna, verguers; Hieroni Trullàs, bandarado; Fèlix Novell, clavari;
Joseph Montaner, Agustí March, comptadors de vias; Joan Amigó, vehedor de retorsedor; Sagimon Burrull, vehedor de abaxador; Joseph
Matheu del racó de Sant Jaume, Francisco Argullol, ohidors de comptes;
Valentí Burrull, penjador de draps; Jacintho Estruch, andador; Barthomeu Costa, en notari; Pau Matosas, Joan Estruch, Hieroni Pujades,
Anthon Puig, Francesch Sussanna, Joseph Torelló, Joseph Matheu de
sant Jaume, Isidro Burrull, Joan Amigó, Miquel Terradellas, Anthoni
Esteve, Mariano Novell, dotsena; Isidro Burrull, prior.
Als quals y a quiscun de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells. Y axí ho firmen y juren, de quibus quae fuerunt acta,
et cetera.
Testes sunt Salvator Balill, tornerius et Paulus Biosca, faber lignarius, ambo villæ Aqualatæ.
Pro Decreto.
Magnifici Gaspar Espoy, subvicarius et baiulus regius villæ Aqualatæ, et Josephus Matheu, baiulus anno presenti et currenti universitatis
dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso ipsius villæ dictis respective nominibus supradictis convocatione et congregatione et officiorum
nominatione predictam auctoritatem suam, immo verius dictis domini
regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et
posse mei, Josephi Baro, regia auctoritate, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ scribæ, die duadecima mensis septembris, anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo, presentibus pro
testibus Petro Massia, chirurgo, et Joanne Riera, botigerio, pro testibus.
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1711, febrer, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. En aquest
Consell es tracta també de les condicions del lloguer que ha de
pagar la persona que ocupi el càrrec de retorcedor.
[1: fol. 146r-v]

Die octava mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo undecimo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació
de sant Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de la present
vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors en la qual se
costuma de convocar y congregar lo dit Consell eo Parlament, en la
qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los honorables Joseph Ciurana y Joachim Torelló, cònsols lo any present y
corrent de dita confraria, los honorables Joseph Estruch, Anthon Puig,
Joseph Torelló, Sagimon Burrull, Joan Amigó, Gerònim Pujades, Valentí
Burrull, Geroni Trullàs, Gerònim Pujades,283 Mariano Novell, Francesch
Puig, Joseph Muntaner, Isidro Burrull, Joseph Mas, Francesch Gomar,
Joan Novell, tots confrares de dita confraria, haguda rahó als absents
y impedits y entrevenir no volents, Consell tenint y celebrant y la dita
confraria representant.
És estat proposat per lo honorable cònsol en cap com lo retorsedor que la confraria féu venir per ho haver en la present vila y aquell
se hage de menester de necessitat, que altrament se hauria de anar
fora vila y seria en gran detriment de los confrares de aquella, y a
la ocasió servida en esta vila se li llòguia casa y se ajústia lo lloguer.
Y per poder habitar y tenir seguretat de dit retorsedor seria bé de que
en la casa dels estricadors se li fes un apartament per que en aquells
pugués tenir lo torn de retòrser, que de aquesta manera no faltaria
retorsedor, ab condició de que tots los mestres haguen de anar a tòrcer
en dit torn. Y axí mateix també se han de adobar y reparar las tàpias de
dits estricadors. Y que en cas deliberan fer lo dit apartament y adobar
las tàpias, vegian de hont se haurà de tràurer diner per lo dit efecte,
per quan la confraria al present non té, y que lo que determinaren se
posarà en execució.
E lo dit Consell eo Parlament, ohida la dita preposició ha resolt
y determinat que, attès la necessitat que hi ha de retorsedor, de que se
283. Sic. Apareix esmentat dues vegades en la relació d’assistents.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

333

li fassa dit apartament per que puga tenir en aquell lo torn de retòrser,
y axí mateix que se adobian y reparian las tàpias de dits estricadors, y
que per dit effecte se manllevian a censal la quantitat de sinquanta o
sexanta lliures en atenció que la confraria no té diners y està exausta
de fer ditas obras, de quibus, et cetera.
Testes sunt Bernardus Borràs, sartor et Hieronimus Costa, scriptor,
ambo villæ Aqualatæ.

1712, maig, 31
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 147r a 147v]

Die XXXI maii MDCCXII
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares
de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació del
gloriós sant Joan Batista, fundada en la iglésia parrochial de la present
vila de Igualada, en la sala de la casa de Joseph Ciurana situada en
dita vila y en lo carrer del Argent, en la qual convocació y congregació
entrevingueren y foren presents los honorables Joseph Ciurana y Joachim Torelló, cònsols de dita confraria, los honorables Francisco Argullol, Joseph Matheu, Joseph Estruch, Fèlix Novell, Joan Amigó, Joseph
Gener, Francesch Sussanna, Joan Estruch, Joseph Cendra, Isidro Burrull,
Geroni Pujades, Jacintho Estruch y Joseph Torelló, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits y en dit Consell
entrevenir no volents, tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la proposició feta per lo dit cònsols de que en lo ingrés
de son ofici haverlos encomanats dos personas per ohidors de comptes del entrat y gastat, qui són Joseph Matheu y Francisco Argullol, y
attesa la relació feta per dits Matheu y Argullol, ohidors de comptes,
consta haver entrat la quantitat de vint y duas lliures y setse sous y
set, y haver gastat, ab tot gènero de gasto, vint y sis lliures vuyt sous,
ab què resta cobrador lo clavari, tres lliures onse sous y onse, com
consta més llargament en lo llibre de comptes, ab què lo dit Consell
eo Parlament ha determinat se fassa diffinició de comptes a Fèlix Novell, clavari. La qual diffinició de comptes ha feta lo dit Consell eo
Parlament a dit Fèlix Novell.
Y axí mateix ha feta la nominació de cònsols per lo any vinent y
demés oficis, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de la present
vila, baix auctoritzants y decretants: Sagimon Burrull, Joan Novell, còn-
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sols; Joseph Ciurana, Joachim Torelló, Geroni Pujades, Geroni Trullàs,
proms; Pere Bergadà, banderado; Joseph Mas, Agustí March, Fructuós
Sampsot, Francesch Ortines, verguers; Fèlix Novell, clavari; Joseph Ciurana, Joachim Torelló, comptadors de vias; Anthon Puig, vehedor de
retorsedor; Joan Amigó, vehedor de abaxador; Joseph Montaner, Joan
Amigó, ohidors de comptes; Valentí Burrull, penjador de draps; Jacintho
Estruch, andador; Barthomeu Costa, notari; Francesch Sussanna, prior;
Francisco Argullol, Joseph Matheu, Joan Estruch, Anthon Puig, Joseph
Torelló, Isidro Burrull, Joan Amigó, Mariano Novell, Geroni Pujades,
Fructuós Sampsot, Jaume Nadal, Joseph Estruch, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tot los poders
necessaris per exercir dits oficis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat sos càrrechs y han promès exercir bé y
llealment aquells. Y axí hi firman y juran, de quibus et cetera.
Testes sunt Franciscus Ferrer, agricola termini Ottinæ, in villæ
Aqualatæ habitator, Mathias Thomas, agricola del Espelt, et Hieronimus
Costa, scriptor, dictæ villæ qui et cetera.

1712, maig, 22
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es procedeix
a l’aprovació dels comptes i al nomenament de nous càrrecs. En
aquesta sessió es recorda l’ordinació referida a aquells que fan i
estriquen draps i no són mestres de la confraria.
[1: fol. 148v a 149r]

Die vigesima secunda mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo duodecimo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres de la vila de Igualada sots invocació
del gloriós sanct Joan, fundada en la iglésia parrochial de dita vila, en
la sala de la casa de Sagimon Burrull, situada en dita vila, en la qual
convocació entrevingueren y foren presents Sagimon Burrull y Joan
Novell, cònsols lo any present de dita confraria, los honorables Francisco
Argullol, Joseph Matheu, Jaume Nadal, Isidro Burrull, Joseph Estruch,
Geroni Pujades, Joseph Torelló, Joan Amigó, Francesch Gomar, Joseph
Cendra, Magí Ortines, Francisco Cendra, Joseph Montaner y Fructuós
Sampsot, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits y en dit Consell entrevenir no volents, tenint Consell
y la dita confraria representant.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

335

Sobre la preposició feta per lo dit cònsol en cap de que en lo
ingrés de son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors de
comptes del entrat y gastat qui són Joseph Montaner y Joan Amigó,
y atesa la resolució feta per dits Montaner y Joan Amigó, ohidors de
comptes, consta haver entrat a Fèlix Novell, clavari, la quantitat de
vint y tres lliures y quinse sous y haver gastat, ab tot gènero de gasto, vint y nou lliures y dos diners, ab què consta ésser cobrador dit
Fèlix Novell, clavari, la quantitat de sinch lliures y quatre sous y deu
diners, com més llargament consta en lo llibre de comptes. Y lo dit
Consell eo Parlament, atesa la relació feta per dits ohidors de comptes, los quals han ben mirat aquells, ha deliberat ques fassa diffinició
de comptes al clavari com ab lo pesent li fan y firmen diffinició de
comptes a dit clavari.
Y axí mateix lo dit Consell ha feta la nominació de càrrechs y
demés oficis, ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de dita vila,
baix authoritzants y decretants: Joseph Torelló, Geroni Trullàs, cònsols;
Sagimon Burrull, Joan Novell, Isidro Burrull, Joan Amigó, proms; Joseph Mas, Joseph Matheu del racó, Magí Ortines, Francisco Cendra, verguers; Joan Amigó, clavari; Sagimon Burrull, Joan Novell, comptadors de
vias; Joseph Matheu, vehedor de retorsedor; Francisco Argullol, Joseph
Matheu, ohidors de comptes;284 penjador de draps; Pere Bergadà, banderado; Jacintho Estruch, andador; Francesch Sussanna, prior; Barthomeu
Costa, notari; Joan Amigó, Isidro Burrull, Joseph Estruch, Jaume Nadal,
Francisco Argullol, Joseph Muntaner, Joseph Matheu, Joan Novell, Francesch Sussanna, Joseph Cendra, Francesch Gomar, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs. Y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat los càrrechs y han promès bé y llealment
exercir aquells, y axí ho firman y juran.
E més lo dit Consell eo Parlament ha deliberat y determinat
se pose en execució y observansa la ordinació, feta en temps antich,
que qualsevol persona treballant o aparellant los draps dins la present
vila com fora de ella, so és los qui no són mestres confrares de dita
confraria y faran roba, per lo primer drap que faran hagen de pagar
duas lliures, y per los altres una lliura quiscú. Y que quant voldran
estricar hagen de anar a sercar los barrons a casa de Joseph Montaner y pagar lo plom, y que hagen de tornar los barrons en casa de
dit Montaner, sots pena de vint sous per quiscuna vegada, a la qual
284. Manca el nom.
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deliberació suplican als magnífichs batlles posan sa auctoritat y decret,
de quibus quæ fuerunt acta.
Testes sunt Augustinus Bas, sartor, Raymundus Coca, agricola loci
de Carme et Hieronimus Costa, notarius apostolicus villæ qui et cetera.
Pro Decreto.
Magnifici Thomas Farrer, subvicarius et baiulus regius villæ et
subvicariæ Aqualatæ et Christophorus Lledo, baiulus anno presenti
et currenti universitatis dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso
ipsius villæ dictis respective nominibus supradictis convocatione et congregatione et officiorum nominatione ac alia in ea contenta predictam
auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis,
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei Josephi Baro,
regia auctoritate, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ scribæ, die
xxvi maii mdccxii, presentibus pro testibus Jacobo Carles et Michaele
Carles, patri et filio, funiculariis, villæ Aqualatæ.

1712, desembre, 21
Acta d’admissió de Josep Levi com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 23v]

Die vigesima prima mensis decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo duodecimo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, y en
la casa de Lluís Francolí, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents: Joseph Torelló y Geroni Trullàs, cònsols,
Hieroni Pujades, Joseph Estruch, Francesch Gomar, Joseph Cendra,
Joan Amigó y Jaume Nadal. Han passat mestra a Joseph Levi, lo qual
han trobat hàbil y sufficient en las preguntas se li són fetas, y li han
donat per senyal “L.E.”.285 Y lo dit Joseph Levi accepta lo éssser mestre
y confrare de dita confraria, y estarà als manaments dels cònsols, que
vuy són y per temps seran, en quant als càrrechs de dita confraria, y
en pagar los talls y mals de dita confraria, lo bé y profit de aquella
procurarà y lo inhútil obviarà. Y farà tot lo demés que los altres confrares estaran obligats, y promet exercir lo càrrech de andador fins y

285. Les inicials L.E. estan encerclades.
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atant ni haurà de altra, per lo que ne obliga tots sos béns mobles e
immobles, haguts y per haver, y ab jurament llargament.
Testes sunt Josephus Llambert, textor lanæ, Josephus Llanso,
textor lini, ambo villæ Aqualatæ, et Hieronimus Costa, scriptor dictæ
villæ qui et cetera.

1712, desembre, 21
Acta d’admissió de Lluís Francolí com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 24r]

Die vigesima prima mensis decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo duodecimo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, y en
la casa de Lluís Francolí, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los atràs escrits cònsols y demés confrares.
Han examinat y passat mestra a Lluís Francolí, lo qual han trobat hàbil
y sufficient en las preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal
“F.F.”.286 Y lo dit Lluís Francolí accepta lo ésser mestre y confrare de
dita confraria, y promet estar als manaments dels cònsols, que vuy són
y per temps seran, en quant als càrrechs de dita confraria, y en pagar
los talls y mals de aquella, lo bé y profit de dita confraria procurarà
y lo inhútil obviarà, y farà tot lo demés que los altres confrares estaran obligats. Y promet exercir lo càrrechs y ofici de andador de dita
confraria fins y atant ni haurà de altra, per lo que ne obliga tots sos
béns mobles e immobles, haguts y per haver. Y ab jurament llargament.
Testes sunt Josephus Llambert, textor lanæ, Josephus Llanso, textor lini, ambo villæ Aqualatæ et Hieronimus Costa, notario apostolicus
dictæ villæ qui, et cetera.

1713, maig, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada per tractar
de les condicions que es poden oferir a la persona que s’ofereix per
ocupar el càrrec de retorcedor.
[1: fol. 149v]

286. Les inicials F.F estan encerclades.
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Die tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo tertio
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació de sant Joan, en la
capella de nostra senyora de Gràcia, per tractar negocis tocants a dita
confraria, en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph
Torelló, Geroni Trullàs, cònsols, Joseph Matheu, Joseph Montaner,
Joseph Estruch, Joseph Cendra, Joseph Matheu del racó, Joseph Levi,
Anthon Puig, Joan Amigó, Miquel Santacana, Lluís Francolí, Francisco
Ortines, Pere Bergadà, Francesch Puig, Fructuós Sampsot, Jacintho
Estruch, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó als
absents y impedits, tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per los dits honorables cònsols que, en
atenció que hi a un retorsedor que vol venir a estar y habitar en dita
vila y vol que se li dónia casa y habitació, pagant lo que se ajustarà
del lloguer. Ítem que tots los mestres hagen de anar a retòrser al seu
torn, y que mentres tindrà feina dels parayres de dita vila no puga
treballar per ningun foraster y prometrà estar y habitar per lo termini
de sinch anys.
E lo dit Consell eo Parlament ha deliberat que se li accéptia la
oferta fa y que se li firme acte per sinch anys a dit retorsedor pagant lo
lloguer, y que tots los mestres hayan de anar a retòrser en son torn, y
no puga retòrser per ningun foraster mentres ni hage de la vila. Y que
se li hage de pagar un sou per ram, y que hage de estar a la visura y
tot lo demés que los altres mestres estan obligats, de quibus et cetera.
Testes sunt Michael Puigdengolas, sartor, et Gaspar Simon, coriarius, ambo villæ Aqualatæ.

1713, maig, 25
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 150r a 151r]

Die vigesima quinta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo tertio
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria dels
mestres parayres de la present vila de Igualada sots invocació del gloriós
sant Joan, en la capella de Nostra Senyora de Gràcia, ahont per tractar
negocis de dita confraria se acostuman de convocar y Consell tenir y
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representar, en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph
Torelló, Geroni Trullàs, cònsols, Geroni Pujades, Francisco Argullol, Joseph Matheu, Jaume Nadal, Anthon Puig, Joseph Estruch, Joseph Montaner, Joseph Cendra, Francesch Gomar, Jacintho Estruch, Francesch
Cendra, Josep Levi, Sagimon Burrull, Joan Amigó, Francesch Sussanna,
Lluís Francolí, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó
als absents y impedits, tenint Consell y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per lo dit cònsol en cap, de que en lo
ingrés de son offici haverlos encomanats dos personas per ohidors de
comptes del entrat y gastat, qui són Francisco Argullol y Joseph Matheu, y attesa la relació feta per dits Argullol y Matheu, consta haver
entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de trenta tres lliures sinch
sous y tres, y consta haver gastat, ab tot gènero de gasto, la quantitat
de trenta duas lliures y catorse sous, ab què resta en mà del clavari,
onse sous y tres diners, com més llargament consta en los comptes.
Y lo dit Consell, attesa la relació feta per dits ohidors de comptes, los
quals han mirat y reconegut aquells, ha deliberat ques fassa diffinició
de comptes al clavari, qui és Joan Amigó.
Y axí mateix lo dit Consell eo Parlament ha feta la nominació
de cònsols y demés oficis, fent estas cosas ab auctoritat y decret dels
magnífichs batlles de dita vila, baix auctoritzants y decretants: Primo
Joseph Estruch, Joseph Mas, cònsols; Joseph Levi, banderado; Joseph Torelló, Geroni Trullàs, Pere Bergadà, Francesch Sussanna, proms; Joseph
Cendra, Fructuós Sampsot, Joseph Gener, Jacintho Estruch, verguers;
Anthon Puig, clavari; Francisco Argullol, Joseph Matheu, ohidors de
comptes; Joseph Torelló, Geroni Pujades, comptadors de vias; Sagimon
Burrull, Joan Amigó, vehedors de retorsedor; Sagimon Burrull, Joan
Amigó,287 vehedors de abaxador; Lluís Francolí, andador; Joan Amigó,
Geroni Pujades, Sagimon Burrull, Francisco Argullol, Joseph Matheu,
Joseph Torelló, Geroni Trullàs, Francesch Puig, Joseph Montaner, Joan
Novell, Francesch Gomar, Joseph Cendra, dotsena; Joseph Montaner,
prior; Barthomeu Costa, notari.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir dits officis y càrrechs, y los sobre anomenats,
quiscú de ells, han acceptat los càrrechs y han promès bé y llealment
exercir aquells, y axí ho firman y juran, de quibus et cetera.
Testes sunt Michael Puigdengolas, sutor et Isidrus Nuell, sartor,
ambo villæ Aqualatæ.
287. Sic.
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Magifici Thomas Ferrer, subvicarius et baiulus regius villæ et
subvicariæ Aqualatæ et Raymundus Tapiol, baiulus anno presenti et
currenti universitatis dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ
ipsius dictis respective nominibus supradictis convocatione et congregatione ac officiorum nominatione, ac alia in ea contenta, predictam
auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei, Josephi Baro,
auctoritate regia, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ scribæ, die
xxvii mensis maii mdccxiii, presentibus pro testibus Jacobo Carles et
Michaele Carles, patri et filio, ambobus funiculariis dictæ villæ.

1713, maig, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es fixen els
pactes amb el nou encarregat dels estricadors.
[1: fol. 151v a 152r]

Die tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo tertio
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres confrares de la confraria dels parayres sots invocació de sant Joan, en
la capella de Nostra Senyora de Gràcia, per tractar negocis de dita
confraria, en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph
Torelló, Geroni Pujades, cònsols, Joseph Matheu, Joseph Montaner,
Joseph Estruch, Joseph Cendra, Joseph Levi, Joseph Matheu del racó,
Jacintho Estruch, Joan Amigó, Anthon Puig, Miquel Santacana, Lluís
Francolí, Francesch Ortines, Pere Bergadà, Francesch Puig, Fructuós
Sampsot, tots pròmens y confrares de dita confraria.
Aserca de la preposició feta per lo honorable cònsol en cap que,
en atenció que hi a un retorsedor que vol venir a estar y habitar en la
present vila de Igualada, y que vol se li obsérvian los pactes següents:
primo que se li hage de donar casa y habitació, pagant lo que se ajustarà del lloguer; ítem que tots los mestres hagen de anar a retòrser al
seu torn; ítem que mentres tindrà feyna dels parayres de la present
vila no puga treballar per ningun foraster; ítem que se obligarà per lo
termini de sinch any de estar y habitar en la present vila.
E lo dit Consell, ohida la dita preposició y pactes fets per lo
retorsedor, ha determinat que se li accéptia la oferta fa, y que se li
fassa acte per sinch anys al dit retorsedor, y que se li cúmplian los
dits pactes, y que tots los mestres hagen de anar a retòrser al seu torn,
y que no puga retòrser per ningun foraster mentres tindrà feyna dels
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de la vila, y que se ajústia lo lloguer de la casa, y se li hage de donar
sou per ram, y que hage de estar a la visura y estar obligat conforme
estan los demés membres de la confraria, de quibus et cetera.
Testes sunt Michael Puigdengolas, sutor, et Josephus Simon, coriarius, ambo villæ Aqualatæ.

1713, maig, 28
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. Es discuteix
sobre la possibilitat de quitar el censal que anualment es fa als
hereus de Pau Matoses i, també, de la necessitat de manllevar a
censal diners per a fer obres a la casa dels estricadors.
[1: fol. 152r-v]

Die vigesima octava mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo tertio
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria
dels mestres parayres de la present vila, sots invocació del gloriós
sant Joan, en la capella de Nostra Senyora de Gràcia, ahont per a
semblants y altres negocis de dita confraria se acostuman de convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut los següents:
Joseph Estruch, Joseph Mas, cònsols, Jaume Nadal, Sagimon Burrull,
Anthon Puig, Joan Amigó, Joseph Torelló, Joseph Montaner, Francesch
Sussanna, Joseph Cendra, Francesch Gomar, Anthoni Esteve, Geroni
Trullàs, Jacintho Estruch, Ramon Argullol, Miquel Santacana, Joseph
Gener, Joseph Matheu, Francesch Puig, Francesch Cendra, Francesch
Ortines, Joseph Levi, Lluís Francolí, Francisco Argullol, tots mestres
confrares de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell
tenint y la dita confraria representant.
Aserca de la preposició feta per lo honorable cònsol en cap que,
en atenció que en lo Consell proppassat se parlà de quitar lo censal
dels hereus de Pau Matosas que li fa la confraria, y que per quitar
aquell se vengués lo censal de preu de 100 lliures y pensió 5 lliures
que fa Pere Bergadà a dita confraria. Y que dita confraria haurà de
menester sinquanta lliures per fer las obras en la casa dels estricadors
y no soporte, al present la dita confraria, ab diners per poder fer
aquellas. Per so ques manllévian las 50 lliures a censal per dit effecte,
o bé vejan de hont traurer diners.
E lo dit Consell, ohida la dita preposició, ha determinat ques
déxia de quitar lo censal de Matosas, y que se manllévian sinquanta
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lliures a censal, a effecte de fer las obres en la casa dels estricadors.
Y que per dit effecte se fírmia sindicat a Joseph Estruch, Joseph Levi y
a Anthon Puig, per manllevar las ditas sinquanta lliures a censal.
Y que ningun mestre confrare puga anar a fora a retòrcer podent aquell
retòrcer lo retorsedor, sots pena de dotze sous per quiscuna vegada y
per cada tela aportarà fora a retòrser, si no és en cas que lo retorsedor
no la pugui fer, que en dit cas puga aportar fora a retòrser. Y en tenir
avís lo Consell y no se execute, que hage de pagar lo dit cònsols los
dotse sous, aplicadors a la dita confraria, de quibus et cetera.288
Testes sunt Michael Puigdengolas, sutor et Jacobus Riba, agricola,
ambo villæ Aqualatæ, ac Hieronimus Costa, notarius apostolicus dictæ
villæ qui et cetera.

1714, juny, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[1: fol. 153r a 154r]

Penes mei Bartholomeum Costa, notarium villæ Aqualatæ.289
Die tertia mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo quarto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria sots invocació del gloriós sant Joan, en la capella
de Nostra Senyora de Gràcia, ahont per semblants y altres negocis de
dita confraria se acostuma de convocar y Consell tenir y representar,
en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph Estruch,
Joseph Mas, cònsols, Francisco Argullol, Joseph Matheu, Joseph Montaner, Joseph Torelló, Joseph Cendra, Sagimon Burrull, Miquel Novell,
Francesch Ortines, Geroni Pujades, Jacintho Estruch, Fructuós Sampsot,
Lluís Francolí, Joseph Calsina, Joan Novell, Agustí March, Francesch
Sussanna, Jaume Nadal, Joseph Levi, Miquel Santacana, tots mestres
confrares de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell
tenint y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son ofici haverlos encomanats duas personas per ohidors de comptes del entrat y gastat de dita confraria en lo discurs del

288. Aquest paràgraf està escrit al marge, prèvia crida dins del text.
289. Escrit al marge, a l’inici del text, abans de la data.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

343

any, qui són Francisco Argullol y Joseph Matheu, y atesa la relació
feta per dits ohidors de comptes consta haver entrat, ab tot gènero
de recibo, en poder de Anthon Puig, clavari, la quantitat de setanta
nou lliures, y haver gastat, ab tot gènero de gasto, la quantitat de
sexanta nou lliures catorse sous y dos diners, ab què consta déurer,
dit clavari, nou lliures quinse sous y deu diners, com més llargament
consta en lo libre dels comptes de dita confraria. Y lo dit Consell eo
Parlament, atesa la relació feta per los ohidors de comptes, los quals
han ben mirat aquells, ha deliberat ques fassa diffinició de comptes
a dit Anthon Puig, clavari, y axí mateix ha deliberat lo dit Consell.290
Y ha feta la nominació dels cònsols y demés oficis, fent estas
cosas ab auctoritat y decret dels magnífichs batlles de la present vila,
baix auctoritzants y decretants: Francesch Sussanna, Pere Bergadà,
cònsols; Miquel Novell, banderado; Joseph Estruch, Joseph Levi, Joseph
Cendra, Geroni Pujades, proms; Joan Novell, Joseph Calsina, Francesch
Ortines, Joseph Mas, verguers; Joseph Matheu, clavari; Francisco Argullol, Joseph Montaner, ohidors de comptes; Joseph Estruch, Jaume
Nadal, comptadors de vies; Sagimon Burrull, Joan Amigó, vehedors de
retorsedor; Joseph Levi, Anthoni Esteve, vehedors de abaxador; Lluís Francolí, andador; Barthomeu Costa, notari; Joseph Torelló, prior;
Jaume Nadal, Joseph Montaner, Joseph Cendra, Geroni Pujades, Joseph Estruch, Joseph Matheu, Francisco Argullol, Sagimon Burrull,
Joseph Torelló, Joseph Levi, Joan Amigó, Geroni Trullàs, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells. Y los sobre anomenats, y quiscú de
aquells, han acceptat los càrrechs y han promès bé y llealment exercir
aquells. Y axí ho firman y juran, de quibus et cetera.
Testes sunt Hieronimus Sole, sutor, et Isidrus Burrull, juvenis
parator lanæ, ambo villæ Aqualatæ.
Magnifici Honofrius Melcion, subvicarius et baiulus regius villæ
et subvicariæ Aqualatæ, et Bartholomeus Costa, baiulus anno presenti et
currenti universitatis dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ
ipsius dicti respective nominibus supradictis, convocatione et congregatione ac officiorum nominatione ac alia in ea contenta predictam
auctoritatem suam, immo verius dictis domini regis et universitatis
pariter et decretum interposuerunt in manu et posse mei Josephi Baro,
auctoritate regia, notarii publici dictæ villæ et eorum curiæ scribæ, die
viiii mensis septembris, mdccxiiii, presentibus pro testibus Magino Golofre, padrenyalerius et Francisco Matheu, agricola, ambobus dictæ villæ.
290. A continuació, ques fassa diffinició de comptes, ratllat.
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1717, maig, 23
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 33r a 34v]

Penes mei Bartholomeum Costa, notarium publicum villæ Aqualatæ291
Die vigesima tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo septimo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós sant Joan, en la capella de Nostra
Senyora de Gràcia, ahont per semblants y altres negocis de dita confraria se acostuma de convocar y congregar y Consell tenir y representar,
en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph Montaner,
Miquel Novell, cònsols, Joseph Matheu, Joseph Estruch, Joan Amigó,
Sagimon Burrull, Jacinto Nadal, Joseph Torelló, Joseph Mas, Joseph
Levi, Francesch Sussanna, Francesch Ortines, Agustí March, Miquel
Santacana, Fructuós Sampsot, Joseph Matheu del racó, Francesch Puig,
Joan Novell, Lluís Francolí, Pere Bergadà, tots mestres confrares de
dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell tenint y
la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son ofici haver los donats duas personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat en lo discurs del any, qui són Joseph
Matheu y Sagimon Burrull, y atesa la relació feta per dits ohidors
de comptes consta haver entrat, ab tot gènero de recibo en poder de
\Joseph Torelló/,292 clavari, la quantitat de quoranta tres lliures y disset
sous, y haver gastat y distribuhit la quantitat de quoranta quatra lliures
y un sou, ab que resta cobrador lo clavari en tres sous y sis diners,
com consta més llargament en lo llibre dels comptes de dita confraria.
Y lo dit Consell eo Parlament, atesa la relació feta per dits ohidors
de comptes, los quans han ben mirat aquells, ha deliberat ques fassa
diffinició de comptes a dit Joseph Toralló, clavari. Y axí mateix ha
deliberat que se cobrian los ròssechs se deuhen a dita confraria y los
draps se han estricat fora vila.293 Y axí mateix ha deliberat de que en
atenció de què Joseph Torelló, Joseph Cendra, Joseph Estruch y Miquel
Novell, han manllevat un censal a la comunitat de dita vila de preu
291. Escrit al marge, a l’inici del text, abans de la data.
292. Joseph Torelló està escrit a sobre d’un altre nom, il·legible, ratllat.
293. y los draps se han estricat fora vila està escrit al marge, prèvia crida dins
del text.
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112 ll. 2 s. 8, y penció de 5 ll. 12 s. 6, per dita confraria, per fer obras
en la casa dels estricadors y per a comprar un torn de retòrse, sels
fassa regonexensa que la dita confraria pagarà la dita penció quiscun
any, y lo preu en cas de lluhició, y traurà indemnes als obligats de la
prestació de dit censal.
Y lo dit Consell ha fet la nominació de cònsols y altres càrrechs
següents fent, emperò, estas cosas ab auctoritat y decret dels magnífichs
batlles, baix auctoritzants y decretants: Joseph Torelló, Joseph Cendra,
cònsols; Fèlix Terradellas, banderado; Joseph Montaner, Miquel Novell,
Jacintho Estruch, Joan Novell, proms; Francesch Puig, Pere Bergadà,
Geroni Trullàs, Joseph Gener, verguers; Miquel Novell, clavari; Joseph
Montaner, Miquel Novell, comptadors de vias; Joan Amigó, Joseph Mas,
veadors de abaxadó; Joseph Levi, Sagimon Burrull, veadors de retorsadó; Lluís Francolí, andador; Joseph Matheu, Jaume Nadal, ohidors
de comptes, Sagimon Burrull, prior; Joseph Matheu, Joseph Estruch,
Joseph Montaner, Joseph Mas, Joan Amigó, Joan Novell, Jaume Nadal,
Miquel Novell, Geroni Pujades, Francesch Sussanna, Jacintho Estruch,
Geroní Trullàs, dotzena.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament, dóna y concedeix tots los poders necessaris per exercir aquells. Y los sobre anomenats, y quiscú
de aquells, han acceptat los càrrechs y han promès exercir aquells bé
y llealment. Y axí ho firman y juran, de quibus fiat actum.
Testes sunt Josephus Castelltort “dit lo coriarius” et Augustinus
Pons, sartor, ambo villæ Aqualatæ.
Decretum.

1718, juny, 12
Acta d’admissió d’Oleguer Godó com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 24v]

Die duodecima mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo decimo octavo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, y en
la casa de Joseph Torelló, en la qual convocació y congregació han
entrevingut: Joseph Torelló y Joseph Cendra, cònsols de dita confraria,
Joan Amigó, Joseph Estruch, Jacintho Estruch, Lluís Francolí, Joseph
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Levi, Francesch Sussanna, Joseph Mas. Han examinat y passat mestra
a Olaguer Gudó, de la vila de Esparguera, per mestra parayre de la
dita confraria, lo qual han trobat hàbil y sufficient en las preguntas
se li són fetas, y li han donat per senyal “GO.”.294 Y lo dit Olaguer
Gudó accepta lo ésser mestra y confrare de dita confraria, y estarà als
manaments dels cònsols que vuy són y per temps seran, en quant als
càrrechs de dita confraria, y en pagar los talls y càrrechs de aquella,
lo bé y profit de aquella.295 Y promet exercir lo càrrech de andador fins
y atant ni haurà de altra. Y per ser casat ab filla de mestre paga per
lo examen quinse reals, los quals li done de comptans als dits cònsols.
Y ab jurament llargament.
Testes sunt Hieronimus Riba, textor lanæ et Franciscus Sarroca,
daguerius, ambo villæ Aqualatæ.

1719, novembre, 19
Acta d’admissió de Pau Alà com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 25r]

Die decima nona mensis novembris, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo decimo nono
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Isidro, fundada en la vila de Igualada, en
la casa de Pau Alà, en la qual convocació y congregació entrevingueren
y foren presents: Joseph Estruch, Joan Novell, Francesch Sussanna y
Joseph Levi, confrares de dita confraria. Han passat mestre a Pau Alà,
lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se li són fetas, y li
han donat per senyal “AL”.296 Y lo dit Pau Alà accepta lo ésser mestre y
confrare de dita confraria, y promet estar als manaments dels senyors
cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant als càrrechs de dita
confraria, y en pagar los talls y mals de aquella, lo bé y profit de
dita confraria procurarà y los inhútils obviarà, y farà tot lo demés
que los altras confrares estaran obligats. Y promet exercir lo offici de
andador fins y atan ni haurà de altra, per lo que ne obliga sos béns
mobles et cetera. Y ab jurament llargament.

294. Les inicials GO estan encerclades.
295. La frase queda tallada aquí.
296. Les inicials estan envoltades amb un rectangle.
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Testes sunt Raymundus Matheu, parator lanæ et Michael Biosca,
coriarius, ambo villæ Aqualatæ.

1719, novembre, 19
Acta d’admissió de Jaume Ubach com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 25v]

Die decima nona mensis novembris, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo decimo nono.
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres confrares de la
confraria del gloriós sant Isidro, fundada en la vila de Igualada, en
la casa de Pau Alà, en la qual convocació entrevingueren y foren presents: Joseph Estruch y Lluís Francolí, cònsols de dita confraria, y los
atràs escrits confrares. Han admès com confrare de dita confraria a
Jaume Ubach, y per ésser mestre parayre de la ciutat de Barcelona
no ha fet examen. Y ha promès estar a tot lo que los demés confrares
estan subjectes. Y se li ha donat de senyal “VH”.297 Y per dit effecte
ne obliga sos béns et cetera. Y ab jurament.
Testes sunt Raymundus Matheu, parator lanæ, et Michael Biosca,
coriarius, ambo villæ Aqualatæ.

1720, maig, 28
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 35r a 36v]

Penes mei Bartholomeum Costa, notarium villæ Aqualatæ298
Die vigesima octava mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres
de la confraria del gloriós sant Joan, en la capella de Nostra Senyora de
Gràcia, ahont per semblants y altras negocis de dita confraria se acostuma de convocar y congregar, y Consell tenir y representar, a la qual
convocació entrevingueren y foren presents los següents, ab assistència
297. Les inicials estan envoltades amb un rectangle.
298. Escrit al marge, a l’inici del text, abans de la data.
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de Francisco Cuyner, batlle: Joseph Estruch, Lluís Francolí, cònsols,
Francisco Argullol, Joseph Mas, Joseph Torelló, Sagimon Burrull, Lluís
Mas, Jaume Ubach, Miquel Santacana, Francesch Burrull, Francesch
Sussanna, Miquel Mestre, Francesch Puig, Miquel Novell, Joseph Cendra, Joan Novell, Joseph Levi, Fructuós Bujons, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell tenint
y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per los honorables cònsols de que en
lo ingrés de son ofici haverlos donats ohidors de comptes per mirar
y regonèixer los comptas del entrat y gastat en lo discurs del any.
Y atesa la relació feta per Francisco Argullol, ohidor de comptes, consta
haver entrat, ab tot gènero de recibo, so és a Joseph Torelló, clavari,
la quantitat de 19 ll. 10 s., y haver pagat 18 ll. 16 s., ab què queda a
favor de la confraria, 13 s. 4, las quals ha entregats als cònsols. Y als
dits cònsols haverlos entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de
38 ll. 3 s. 4, y haver gastat y pagat 47 ll. 19 s. 5, ab què queden cobradors los dits cònsols la quantitat de 9 ll. 16 s. 1, com es de vèurer
més llargament en lo llibre dels comptes de dita confraria. Y lo dit
Consell eo Parlament, atesa la relació feta per lo dit Francisco Argullol, ohidor de comptes, los quals han ben mirat aquells, ha deliberat
ques fassa diffinició de comptes a dit Torelló, clavari, y a dits cònsols.
Y axí mateix se ha deliberat que se fassa lo drap y que se paguia lo
que se deu als cònsols.
Y lo dit Consell eo Parlament ha feta la nominació de cònsols
y altras càrrechs següents, fent aquestas cosas ab auctoritat y decret
dels magnífichs lloctinents de regidor y batlle de la present vila, baix
auctoritzants y decretants: Francesch Sussanna, Jaume Ubach, cònsols;
Miquel Mestre, banderado; Joseph Estruch, Lluís Francolí, Joseph Torelló, Joseph Cendra, proms; Joseph Levi, Manuel Cudina, Olagué Gudó,
Joan Novell, bastoners; Joseph Toralló, clavari; Francisco Argullol, Lluís
Francolí, ohidors de comptes; Francisco Burrull, andador; prior Miquel
Novell, prior;299 Francesch Sussanna, Jaume Ubach, Joseph Estruch,
Lluís Francolí, Joseph Torelló, Sagimon Burrull, Miquel Novell, Joseph
Cendra, Jacintho Estruch, Joan Novell, Joseph Montaner, Joseph Levi,
dotsena.
Als quals y a quiscun de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells. Y los sobreanomenats, y quiscun de aquells,

299. El mot prior es repeteix abans i després del nom de la persona que ocupa
el càrrec.
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han ocupat los càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells.
Y axí ho firman y jurant, de quibus, et cetera.
Testes sunt Joannes Lafarga, conrerius, et Franciscus Tovella,
abaxator, ambo villæ Aqualatæ.
Decretum.

1720, maig, 26
Acta d’admissió de Francisco Borrull com a mestre del gremi de paraires d’Igualada
[3: fol. 26r]

Die vigesima sexta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo.
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, y en
la casa T. Boneu, en la qual convocació y congregació han entrevingut Joseph Estruch y Lluís Francolí, cònsols de dita confraria, Joseph
Montaner, Joseph Torelló, Miquel Novell, Joseph Cendra, Joseph Mas,
Jacintho Estruch, Olaguer Gudó, Magí Ortines, Pau Alà. Han examinat
y passat mestre a Francisco Borrull, de la vila de Igualada, per mestre
parayre de dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient en las
preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal “(B.O.)”.300 Y lo dit
Francisco Borrull, accepta lo ésser mestre y confrare de dita confraria,
y estarà als manamens dels cònsols, que vuy són y per temps seran, en
quant als càrrechs de dita confraria, y en pagar los talls y càrrechs de
aquella. Y promet exercir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà
de altra. Y per ser fill de mestre paga per lo examen quinse reals, los
quals dóna de comptants als dits cònsols. Y ab jurament llargament.
Testes sunt Hyacinthus Sola, faber lignarius et Petrus Fabregues,
valerius, ambo villæ Aqualatæ.

1721, juny, 5
Acta d’admissió de Francisco Tovella com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 26v]

300. Les dues inicials estan subratllades.
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Die quinta mensis junii, anni millesimi septingentesimi vigesimi
primi
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la vila de Igualada, y en
la casa de Sagimon Borrull, en la qual convocació han entrevingut:
Francesch Sussanna y Jaume Ubach, cònsols de dita confraria, Miquel
Novell, Joseph Perelló, Joan Novell, Jacintho Estruch, Olaguer Gudó,
Joseph Cendra, Miquel Mestre y Joseph Levi. Han examinat y passat
mestre a Francisco Tovella per mestre paraire y abaxador301 de dita
confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se li
són fetas, y li han donat per senyal la “F y T”. Y lo dit Francisco Tovella accepta lo ésser mestre y confrare de dita confraria, y estarà als
manaments dels cònsols, que vuy són y per temps seran, en quant als
càrrechs de dita confraria, y en pagar los talls y càrrechs de aquella.
Y promet exercir lo càrrech de andador fins y atant ni aurà de altra,
y paga per son examen tres lliuras, portant la carta de apranantatja, y
en cas no la apòrtia, hage de pagar sinch lliures, las quals 3 ll. dóna
de comptants als dits cònsols. Y ab jurament llargament.
Testes sunt Petrus Castells, juvenis lanæ parator, et Joannes Paulus
Bruguera, faber pectinum, ambo villæ Aqualatæ ac Hieronimus Costa,
notarius apostolicus dicta villæ, qui et cetera.

1721, juny, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 37r a 38v]

Penes Bartholomeum Costa, notarium Aqualatæ302
Die octava mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentensimo vigesimo primo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres
de la confraria del gloriós sanct Joan, en la capella de Nostra Senyora de
Gràcia, ahont per semblants y altras negocis de dita confraria se acostuma convocar y congregar, y Consell tenir y representar, fent estas
cosas ab assistència de Joseph Torras, batlle de la dita vila, en la qual
convocació han entrevingut los següents: Francesch Sussanna, Jaume

301. abaxador, escrit al marge, prèvia crida dins del text.
302. Escrit al marge, a l’inici del text, abans de la data.
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Ubach, cònsols, Joseph Montaner, Jacintho Estruch, Lluís Francolí,
Pere Bergadà, Francesch Ortines, Joseph Matheu, Francisco Tovella,
Ramon Monlló, Joseph Estruch, Lluís Mas, Joan Novell, Joseph Torelló,
Sagimon Burrull, Joseph Mas, Miquel Novell, Fructuós Sampsot, Joseph
Levi, Francesch Puig, Miquel Sanctacana, Joseph Cendra, Agustí Marsal,
Miquel Mestre, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó
als absents y impedits, Consell tenint y la dita confraria representant.
Sobre la proposició feta per los honorables cònsols de que en lo
ingrés de son ofici haverlos donats ohidors de comptes per mirar y
regonèxer los comptes. Y atesa la relació fet per Lluís Francolí, ohidor
de comptes, consta haver entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de
53 ll. 14 s., y haver gastat y pagat la quantitat de 54 ll. 2 s. 1, ab
que restan cobradors los cònsols en 8 s. 5, com més llargament és
de vèurer en los dits comptes, confirmats en lo llibre dels comptes de
dita confraria. Y lo dit Consell, a serca la relació feta per lo dit Lluís
Francolí, ohidor de comptes, los quals ha ben mirats aquells, ha resolt
y deliberat ques fassa diffinició a Joseph Torelló, clavari.
Y axí mateix, lo dit Consell eo Parlament, a passat en fer la nominació de cònsols y altras càrrechs per lo any vinent, y són los següents: Pere Bergadà. Francisco Burrull, cònsols; Joan Amigó, banderado;
Francesch Sussanna, Jaume Ubach, Joseph Estruch, Joseph Cendra,
pròmens; Joseph Mas, Ramon Monlló, Fructuós Sampsot, Olagué Gudó,
verguers; Joseph Torelló, clavari; Francisco Argullol, Lluís Francolí,
ohidors de comptes; Francesch Sussanna, Jaume Ubach, contadors de
vias;303 Sagimon Burrull, Joseph Mas, vehedors de retorsedó; Joseph
Levi, Lluís Francolí, vehedors de abaxadó; Francesch Tovella, andadó;
Joan Novell, prior; Francesch Sussanna, Jaume Ubach, Joseph Levi,
Miquel Mestre, Joseph Estruch, Lluís Francolí, Joseph Cendra, Jacintho
Estruch, Joan Novell, Joseph Montaner, Sagimon Burrull, Miquel Novell, dotsena. En rahó de servir de andador se ha deliberat servescan
Francesch y Thomàs Montaner, un mes cada hu.
Se ha deliberat que qualsevol persona que farà un drap, y de
(nuada) y sen fa dos draps, que lo primer hage de estricar y lo segon
drap hage de aguardar en estricar fins atant que lo altra haurà estricat.
Als quals respective oficis y a quiscú de ells assolas lo dit Consell
eo Parlament dóna y concedeix tots los poders necessaris per exercir
aquells. Y los sobre anomenats y quiscun de ells, han acceptat los
sobredits càrrechs y prometen exercir bé y llealment aquells. Y axí ho
firman y juran, de quibus et cetera.
303. Primer hi constava vehedors, ratllat.
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Testes sunt Ambrosius Bover, negotiator et Augustinus Comas,
agricola, ambo villæ Aqualatæ.
Pro drecreto.

1721, juliol, 6
Acta d’admissió de Tomàs Montaner com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 27r]

Die sexta mensis julii, millesimi septingentesimi vigesimi primi
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia de la vila de
Igualada, en la casa de Joseph Montaner, en la qual convocació han
entrevingut: Francisco Borrull y Pere Bergadà, cònsols de dita confraria, Sagimon Borrull, Miquel Novell, Joseph Estruch,304 Joan Novell,
Jaume Ubach, Jacintho Estruch, Miquel Mestre y Francisco Tovella.
Han examinat y passat mestre a Thomàs Montaner, per mestre parayre
de dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas
se li són fetas, y li han donat per senyal “T y M”. Y lo dit Thomàs
Montaner, <accepta>305 lo ésser mestre y confrare de dita confraria, y
estar als manaments dels cònsols, que vuy són y per temps seran, en
quant als càrrechs de dita confraria, y en pagar los talls y tatxas de
aquella. Y promet exercir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà
de altra. Y per ser fill de mestre, paga quinse reals per son examen,
los qual dóna de comptants a dits cònsols. Y ab jurament llargament,
Testes sunt Paulus Biosca, faber lignarius et Joannes Daurell,
juvenis ferri faber, ambo villæ Aqualatæ ac Hieronimus Costa, notarius
Apostolicus qui et cetera.

1722, maig, 31
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 39r a 40r]

Die trigesima prima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo secundo
304. Afegit al marge, prèvia crida dins del text.
305. Omès.
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Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria
dels parayres sots invocació de sant Joan de la vila de Igualada, en la
capella de Nostra Senyora de Gràcia, ahont se acostuma de convocar
y congregar per negocis de dita confraria, ab assistència del magnífich Joseph,306 batlle per la universitat de dita vila, fent estas cosas ab
auctoritat y decret del magnífich tinent de corregidor y batlle avall
auctoritzants y decretants, en la qual convocació han entrevingut las
personas següents: Pere Bergadà, Francisco Burrull, cònsols, Joseph
Torelló, Lluís Francolí, Miquel Novell, Joseph Mas, Joseph Cendra,
Thomàs Muntaner, Jacintho Estruch, Joseph Levi, Joan Novell, Francesch Sussanna, Miquel Santacana, Ramon Monllor, Joseph Ciurana,
Joan Amigó, Francisco Tovella, Francesch Puig, Fructuós Sampsot,
Lluís Mas, Francesch Ortines, Olagué Gudó, tots mestres y confrares
de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell tenint
y representant.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son offici haverlos donats dos personas per ohidors de
comptes del que han cobrat y distribuhit en lo discurs del any, qui són
Francisco Argullol y Lluís Francolí. Y segons la relació feta per lo dit
Lluís Francolí, per no ésser lo dit Argullol, y haver ben mirats aquells,
consta haver entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de setanta
duas lliures y quinse sous, y haver gastat y distribuhit la quantitat de
setanta duas lliures 6 sous y sis, ab què resta per la confraria, vuyt
sous y sis, com més llargament apar en lo llibre dels comptes de dita
confraria.307 E lo dit Consell eo Parlament, attesa la relació feta per
dit ohidor de comptes, ha deliberat que se fassa diffinició al clavari,
qui és Joseph Torelló, la qual diffinició de comptes ha firmada lo dit
Consell eo Parlament.
Y axí mateix, en atenció de que los oficis de cònsols y demés
càrrechs de la dita confraria acaban lo any, ha determinat de que se
fassa la nominació de cònsols y demés càrrechs conforme se ha acostumat, que són los següents: Joseph Mas, Francesch Ortines, cònsols;
Nicolau Pujades, banderado; Miquel Novell, clavari; Francisco Argullol,
Lluís Francolí, ohidors de comptes; Josep Cendra, Jacintho Estruch,
priors; Pere Bergadà, Francisco Burrull, vehedors de comptadors de
vias; Miquel Novell, Lluís Francolí, vehedors de retorsedors; Francisco
Tovella, Thomàs Muntaner, andadors, Pere Bergadà, Francisco Burrull,

306. A l’original, Joseph Batlle per la Universitat... Creiem que, per error, s’ha
omès el nom del batlle, i que aquest mot batlle, indica el càrrec que exerceix.
307. Al marge del text, hi consten les xifres en números.
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Francesch Sussanna, Sagimon Burrull, proms; Fructuós Sampsot, Joseph Gener, Ramon Monlló, Miquel Mestres, bastoners; Pere Bergadà,
Francisco Burrull, Francesch Sussanna, Sagimon Burrull, Joseph Torelló,
Joseph Estruch, Miquel Novell, Lluís Francolí, Joseph Cendra, Joseph
Muntaner, Joan Novell, Geroni Trullàs, dotsena.
E lo dit Consell eo Parlament ha deliberat que de aquí en avant
se fassa nominació, quiscun any, de dos personas per exercir lo càrrech
de prior de la dita confraria.
E més ha deliberat lo dit Consell eo Parlament que qualsevol
mestre parayre tindrà ningun aprenent menos de tres anys que (tinga
obligació) de pagar, per cada apranent, duas lliures a la dita confraria.
Als quals y a quiscú de ells assoles, en dits respective officis y
demés càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots
los poders necessaris per exercir los dits officis y càrrechs, conforme
se ha acostumat fins al dia present, de quibus et cetera, quæ fuerunt
acta, et cetera.
Y los dits cònsols y demés oficis han acceptat aquells y han promès
exercir bé y llealment los dits oficis y càrrechs. Y axí ho firman y juran.
Testes sunt Michael Barral, sartor, et Franciscus Barral, agricola,
ambo villæ Aqualatæ.

1722, novembre, 15
Acta d’admissió de Joan Barral com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 27v]

Die 15 mensis novembris, 1722
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia de la vila de
Igualada, y en la casa de Francisco Barral, pagès, en la qual convocació han entrevingut: Joseph Mas y Francesch Ortines, cònsols de dita
confraria, Jacintho Estruch, Joseph Ciurana, Thomàs Montaner, Anthoni
Esteve, Ramon Monlló, Joseph Levi, Joan Novell, Lluís Francolí, Joseph
Cendra, tots mestres confrares de dita confraria. Han examinat a Joan
Barral per mestre confrare de dita confraria, lo qual han trobat hàbil
y suficient en las preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal
la “J y B”. Y lo dit Joan Barral, ha acceptat lo ésser mestre confrare
de dita confraria, y estar als manament dels cònsols, que vuy són y
per temps seran, en quant als càrrechs de dita confraria, y en pagar
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los talls y tatxas de aquella. Y promet exercir lo càrrech de andador
fins y atant ni aurà de altra. Y per no ésser fill de mestre paga tres
lliuras per son examen, las quals dóna de comptants a dits cònsols.
Y ab jurament llargament.
Testes sunt Joannes Lafarga, coriarius et Petrus Joannes Thomas,
agricola, ambo villæ Aqualatæ.

1723, gener, 10
Admissió de Ramon Matheu com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 28r]

Die decima mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo vigesimo tertio
308
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de
la confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia de dita vila
de Igualada, en la casa de Joseph Mas, en la qual convocació han entrevingut Joseph Mas y Francesch Ortines, cònsols de dita confraria,
Joseph Montaner, Joseph Cendra, Joseph Estruch, Lluís Mas, Jacintho
Estruch, Nicolau Pujades, Lluís Mas,309 Thomàs Montaner, Joan Amigó, Miquel Santacana310 y Joan Barral, tots mestres confrares de dita
confraria. Han examinat a Ramon Matheu per a mestre confrare de
dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se
li han fetas, y li han donat per senyal la “R.M.”. Y lo dit Ra<mon>
Matheu ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y estar
als manaments dels cònsols qui vuy són y per temps seran en quant
los càrrechs de dita confraria, y en pagar los talls y tatxas de aquella,
y promet exercir lo càrrech de andador fins y atant ni aurà de altra.
Y per quant és fill de mestre, paga per son examen quinse reals, los
quals dóna de comptants a dits cònsols, y ab jurament llargament, et
cetera.
Testes sunt Jacobus Sabater, agricola, et Franciscus Vidal, valerius,
ambo villæ Aqualatæ.

308. El text d’aquests folis i dels següents està fet malbé per causa de la humitat.
Hem intentat, sempre que ha estat possible, reconstruir la part de text perdut o il·legible,
posant entre angles la transcripció quan és dubtosa..
309. El nom ja ha estat esmentat en la línia anterior.
310. Joan Amigó i Miquel Santacana, escrits al marge, prèvia crida dins del text.
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1723, maig, 17
Acta d’admissió de Joan Baptista Ceré com a membre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 28v]

Die decima septima mensis maii, anni millesimi septingentesimi
vigesimi tertii
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia parroquial de
la vila de Igualada, en la casa de Joseph Torelló, en la qual convocació han entrevingut Joseph Mas y Francesch Ortines, cònsols de dita
confraria,311 Lluís Francolí, Joseph Estruch, Jacintho Estruch, Domingo
Cudina, Lluís Mas, Joseph Torelló, Oleguer Gudó, Joseph Levi, Joan Barral, Nicolau Pujades, Pere Bergadà, Ramon Matheu, y Francesch Puig,312
tots mestres confrares de dita confraria. Han examinat Joan Batista
Ceré per mestre parayre y abaxador313 y confrare de dita confraria, lo
qual han trobat hàbil y sufisient en las preguntas se li són fetas, y <li>
han donat per senyal “J.B.C.”. Y lo dit Joan Batista Ceré ha acceptat
lo ésser mestre confrare de dita confraria, y estar als manaments dels
cònsols qui vuy són y per temps seran en quant als càrrechs de dita
confraria, y en pagar los talls y tatxas de aquella, y promet exercir lo
càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra. Y per quant és fill
de mestre y no fill de vila, paga per son examen tres lliuras, las quals
dóna de comptants a dits cònsols, y ab jurament llargament, et cetera.
Testes sunt Nicholaus Amigó et Petrus Maspolet, juvens lanæ paratores, ambo villæ Aqualatæ ac Hieronimus Costa, notarius apostolicus
dictæ villæ qui et cetera.

1723, maig, 23
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 41r a 42v]

Die vigesima tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo tertio.
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria dels
parayres de la present vila de Igualada sots invocació del gloriós sanct
311. Torna a esmentar el nom de Joseph Mas, ratllat.
312. Escrit al marge, prèvia crida dins del text.
313. Escrit al marge, prèvia crida dins del text.
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Joan, en la capella de Nostra Senyora de Gràcia, ahont per semblants
y altras negocis y affers se acostuman de convocar y congregar, fent
estas cosas ab assistència del magnífich Anthoni Joan Roca, batlle
per la Universitat de dita villa, en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph Mas, Francesch Ortines,314 Joseph Estruch,
Joseph Torelló, Lluís Francolí, Jacinto Estruch, Nicolau Pujades, Joseph Montaner, Miquel Novell, Thomàs Montaner, Francisco Burrull,
Joseph Levi, Ramon Matheu, Miquel Mestre, Francisco Tovella, Joan
Novell, Francesch Puig, Juan Batista Ceré, Joseph Ciurana, Olagué
Gudó, Lluís Mas, Miquel Sanctacana, tots mestres y confrares de
dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell tenint y
la dita confraria representant, fent estas cosas ab auctoritat y decret
dels magnífichs tinent de corregidor y batlle de la present vila de
Igualada, baix auctoritzants y decretants.
Sobre la proposició feta per los honorables cònsols de que en
lo ingrés de son offici haverlos donats dos personas per ohidors de
comptes del que han cobrat y distribuhit en lo decurs del any, qui són
Francisco Argullol y Lluís Francolí. Y segons la relació feta per dit
Lluís Francolí, per ser absent lo dit Argullol, y haver mirat los comptes,
consta y se troba haver entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de
vuytanta tres lliures disset sous, y haver gastat y distribuhit vuytanta
sinch lliures disset sous y deu diners, axí que se troba que la dita
confraria resta deutora als dits cònsols la quantitat de duas lliures y
deu diners. E lo dit Consell eo Parlament, attesa la relació feta per dit
Lluís Francolí, ohidor de comptes, ha deliberat que se fassia diffinició
als dits cònsuls, y per ells a Miquel Novell, clavari, la qual diffinició de
comptes ha firmat lo dit Consell eo Parlament.
Y axí mateix atenent de que los oficis de cònsuls y demés càrrechs
de la dita confraria acaban lo any, ha determinat de que se fassa la
nominació de cònsols y demés càrrechs conforme se ha acostumat,
que són los següents: Joseph Levi, Francesch Puig, cònsols; Thomàs
Montaner, banderado; Francisco Tovella, Olaguer Gudó, Joseph Ciurana,
Ramon Matheu, bastoners; Joseph Mas, Francesch Ortines, Nicolau
Pujades, Joan Novell, proms; Joseph Mas, Francesch Ortines, comptadors de vias; Juan Novell, Nicolau Pujades, vehadors de retorsadors;
Francisco Argullol, Lluís Francolí, ohidors de comptes; Joseph Torelló,
Pere Bergadà, priors; Miquel Novell, clavari; Joseph Mas, Francesch
Ortines, Joseph Cendra, Jacintho Estruch, Joseph Montaner, Lluís Fran-

314. Els dos noms estan agrupats per un claudàtor, però no s’indica el càrrec.
D’acord amb les altres actes, cal suposar que es tracta dels cònsols.
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colí, Miquel Novell, Juan Novell, Francesch Sussanna, Francisco Burrull,
Joseph Estruch, Sagimon Burrull, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders necesaris per exercir los dits oficis y càrrechs, conforme se ha
acostumat fins vuy. Y los dits cònsols y demés oficis han acceptat lo
càrrech y han promès exercir bé y llealment dits oficis y càrrechs.
Y axí ho firmen y juran, de quibus et cetera, quæ fuerunt acta, et cetera.
Testes sunt Augustinus Comas et Josephus Novell, cultores villæ
Aqualatæ.

1723, desembre, 15
Acta d’admissió de Pau Coca com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 29r]

Die decima quinta mensis decembris, anni millesimi septingentesimi vigesimi tertii
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de
la confraria del gloriatós sant Joan, fundada en la iglésia de la vila
de Igualada, en la casa de Lluís Francolí, en la qual convocació han
entrevingut: Lluís Francolí y Lluís Mas, cònsols de dita confraria,
Joseph Estruch, Joseph Torelló, Joseph Cendra, Francesch Ortines,
Ramon Monllor, Jacintho Estruch, Joseph Montaner, Olaguer Gudó,
Francisco Tovella, Joseph Levi, Francisco Puig, Pere Bergadà, Nicolau Pujadas, y Joan Novell, Joseph Ciurana, tots mestres confrares
de dita confraria. És estat examinat Pau Coca per mestre parayre de
dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se
li són fetas, y li han donat per senyal la “C y la A”. Y lo dit Pau Coca
ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y estar a tot
lo que los demés mestres confrares de dita confraria estan subjectas.
Y per quant no és fill de mestre ni aporta la carta de aprenantatge,
paga per son examen 5 lliures, las quals dóna de comptants a dits
cònsols. Y promet servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà
de altra. Y ab jurament.
Testes sunt Jacintho Barnola y Isidro Puig, juvens parayres de
Igualada.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

359

1724, juny, 11
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 43r a 44r]

Die undecima mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo vigesimo quarto
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament de la confraria dels
parayres sots invocació de sant Joan, constituhida en la present vila de
Igualada, en la sala de la casa dels estricadors situada en lo terma de
dita vila, ahont se acostuma de convocar y congregar, Concell tenir y
representar per negocis de dita confraria, fent estas cosas ab assistència del magnífich Anthoni Joan Roca, batlle per la universitat de dita
vila, en la qual convocació y congregació han assistit los honorables
Joseph Levi y Francesch Puig, cònsols lo any corrent, Joseph Torelló,
Lluís Francolí, Joseph Estruch, Miquel Novell, Pere Bergadà, Joseph
Cendra, Jacintho Estruch, Ramon Monllor, Joseph Matheu, Lluís Mas,
Nicolau Pujades, Francesch Ortines, Joan Batista Ceré, Joan Novell,
Joseph Ciurana, Miquel Mestre, Joseph Montaner, Francesch Burrull,
Thomas Montaner, Sagimon Burrull, Ramon Matheu, Olaguer Gudó,
tots confrares de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits,
y en dit Concells entrevenir no volents.
Sobre la propositió feta per los honorables cònsols de que han
acabat lo any de son consolat, y de haver de donar los comptes315 del
que haurà entrat y distribuhit en lo discurs del any, y haverlos donat
las personas de Francisco Argullol y Lluhís Francolí per ohidors de
comptes316 per a regonèixer y mirar aquells. Y atesa la relació feta per
los dits ohidors de comptes per una y moltas vegades, en los quals
comptes317 noi concideran ningun frau. Y que axí vistos y mirats dits
comtes consta haverlos entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de
73 ll. 1 s. 8, y consta haver distribuhit y gastat la quantitat de 66 ll.
6 s. 11,318 axí que consta resta per la confraria 6 ll. 14 s. 9. Y axí
mateix <a la> vista de dits comptes, se li farà diffinitió al clavari, qui
és Miquel No<vell>. Y si se passarà en fer la nominació de cònsols y
altres officis de dita confraria.

315.
316.
317.
318.
quantitat a

La paraula comptes està escrita abreujadament com a ctes.
Íd.
Íd.
L’import de les despeses no és legible per causa del relligat, en deduïm la
partir del romanent que diuen que resta a favor de la confraria.
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E lo dit Consell, atesa la dita propositió feta per dits honorables
cònsols, atès los comtes donats y la relació feta per dits ohidors de
comptes319 <....> se fassa diffinitió de comptes320 ha dit clavari, y axí
mateix se passa <a la> nominació de cònsols y demés officis: Joseph
Sendra, Miquel Mestra, cònsols; Lluís Mas, banderado; Joseph Blevi,
Francisco Puig, Thomàs Montaner, Joseph Mas, cordoners; Francisco
Tovella, Ramon Matheu, Ramon Monllor, Francesch Ortines, bastoners;
Joseph Blevi, Francisco Puig, comptadors de vias; Joseph Blevi, Francisco Puig, veiadors de retorsedor; Francisco Argullol, Lluís Francolí,
ohidors de comptes; Miquel Novell, clavari; Joseph Blevi, Francisco Puig,
Joseph Montaner, Francisco Borrull, Geroni Trullàs, Joseph Estruch,
Lluís Francolí, Joan Novell, Joseph Torelló, Pere Bergadà, Francesch
Ortines, Francesch Susanna, dotsena; Francesch Susanna, Francisco
Borrull, priors.
Als quals cònsols y demés officis dessobre expressats dóna lo dit
Concell facultat y potestat als dits cònsols y demés officis, tal y tant poder y facultat qual y quant a semblants officis sels deu donar y atribuir.
Y los dits cònsols y demés càrrechs de officis dessobre dits, acceptan
lo càrrach quiscun de ells, y prometen exercir y servir bé y llealment
quiscun de ells en los càrrechs. Les quals cosas fan ab auctoritat del
decret dels magnífichs tinent de corregidor y batlle de la present vila,
baix auctorisants y decretants.
Testes sunt Francisco Cisteró y Joseph Panedés, retorsedors de
llana de la present vila.
Pro decreto.

1725, maig, 27
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 45r a 46r]

Die vigesima septima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo quinto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria dels
parayres de la present vila de Igualada sots la invocació del gloriós
sanct Joan, en la sala de la casa dels astricadors situada en lo terma de

319. Escrit abreujadament ctes.
320. Íd.
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dita vila, ahont se acosuman de convocar y congregar, Consell tenir y
representar per negocis de dita confraria, fent estas cosas ab assistència del magnífich Anthoni Juan Roca, batlle per la universitat de dita
vila, en la qual convocació y congregació han assistit los honorables
Joseph Cendra y Miquel Mestra, cònsols, Francesch Sussanna, Miquel
Novell, Juan Novell, Joseph Mas, Lluís Mas, Francesch Puig, Olaguer
Gudó, Joseph Levi, Thomàs Montaner, Ramon Matheu, Geroni Trullàs,
Francisco Tovella, Joseph Estruch, Francisco Burrull, Lluís Francolí,
Juan Batista Ceré, Nicolau Pujades, tots confrares y mestres de la
dita confraria, haguda rahó als absens y impedits, y en dit Concell
no entervenir.
Sobre la proposició feta per lo honorable cònsol en cap de que,
en atenció de haver acabat lo any de son consolat, de que tingan a
bé lo dit Consell de anomenar altres cònsols y demés càrrechs per lo
any vinent. Y a vista de que en lo ingrés de son offici sels donà dos
personas per ohidors de comptes, qui són Francisco Argullol y Lluís
Francolí, los quals han mirats los comptes del que en lo discurs del
any sels ha entrat, ab tot gènero de entrada. Y havent los dits ohidors
de comptes mirats y reconeguts aquells, y segons la relació feta consta
que, en lo discurs del any, haverlos entrat la quantitat de 80 ll. 9 s. 6,
y haver gastat y distribuhit la quantitat de 74 ll. 9 s. 6, ab què resta
en favor de la confraria 6 ll., las quals entreguen en mans del clavari
de dita confraria. E lo dit Consell, a vista de la relació feta per los dits
ohidors de comptes, y en aquella no y troban ningun frau ni engany,
delibera de ques fasse diffinició al clavari, qui és Miquel Novell.
Y axí mateix, vénen a bé se anomenen cònsols y demés càrrechs
per lo corrent any, los quals són los següents: Joseph Estruch, Nicolau
Pujades, cònsols; Francisco Tovella, banderado; Joseph Cendra, Miquel Mestre, Lluís Mas, Joan Novell, pròmens; Olagué Gudó, Fructuós
Sampsot, Ramon Monllor, Ramon Matheu, bastoners; Joseph Cendra,
Miquel Mestre, comptadors de vias; Miquel Novell, clavari; Francisco
Argullol, Lluís Francolí, ohidors de comptes, Joseph Estruch, Nicolau
Pujades, Joseph Cendra, Miquel Mestre, Joseph Torelló, Sagimon Burrull, Francisco Burrull, Lluís Francolí, Joseph Montaner, Joan Novell,
Miquel Novell, Francesch Sussanna, dotsena; Francesch Puig, Geroni
Pujades, priors.
Als quals cònsols y demés officis desobre expressats dóna lo dit
Consell tal y tanta facultat y potestat als dits cònsols y demés oficis,
tal y tant poder y facultat qual y quanta a semblants oficis desobre
dits sels deu donar y atribuhir. Y los dits cònsols y demés càrrachs
acceptan quiscun dells sos oficis, y prometen exercir bé y llealment
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aquells, las quals cosas fan ab auctoritat y decret dels magnífics tinent
corregidor y batlle, baix auctoritzants y decretants, et quibus quae fuerunt acta, et cetera.
Testes sunt Franciscus Mas, juvenis parator lanæ, et Franciscus
Cistarer, textor lanæ, ambo villæ Aqualatæ.
Pro decreto.

1726, juny, 11
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. S’acorda que
la tarifa que s’haurà de satisfer per cada drap i plom sigui de quatre sous, dels quals el plegador de draps rebrà sis diners.
[3: fol. 47r a 48v]

Die undecima mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo vigesimo sexto
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament de la confraria
dels mestres parayres de la present vila de Igualada sots invocació
del gloriós sanct Juan Batista, en la sala de la casa dels estricadors
situada en lo terme de dita vila, ahont se acostuman de convocar y
congregar, Consell tenir y representar per negocis de dita confraria, fent
estas cossas ab assistència del magnífich Thomàs Ferrer, lo corrent any
batlle de dita vila per la universitat de aquella, senyora majora, junt
ab lo Rey nostre senyor (que Déu guarde), comunament y per indivís
de aquella, en la qual convocació han assistit los honorables Joseph
Estruch, Nicolau Pujades, cònsols, Francesch Sussanna, Miquel Novell,
Juan Novell, Joseph Mas, Joseph Cendra, Miquel Mestre, Joseph Torelló,
Olagué Gudó, Fructuós Sampsot, Joseph Levi, Ramon Matheu, Geroni
Trullàs, Francisco Tovella, Lluís Francolí, Ramon Monllor, Francesch
Ortines, Lluís Mas, Joseph Matheu, Sagimon Burrull, Joseph Ciurana,
tots confrares y mestres de dita confraria, haguda rahó als absents y
impedits y en dit Consell entrevenir no volent.
Sobre la proposició feta per lo honorable cònsol en cap, de que
en atenció de haver acabat lo any de son consolat, de que tingan a bé
lo dit Consell de anomenar altras cònsols y demés càrrechs per lo any
vinent. Y a la vista de que en lo ingrés de son offici sels ha donat dos
personas per ohidors de comptes, qui són Francisco Argullol y Lluís
Francolí, los quals han mirats los comptes del que en lo discurs del
any sels ha entrat ab tot gènero de entrada. Y havent los dits ohidors
de comptes mirats y regoneguts aquells, y segons la relació feta per
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Lluís Francolí, ohidor de comptes, consta en lo discurs del any sels
ha entrat la quantitat de setanta nou lliures onse sous y tres, y haver
gastat y distribuhit la quantitat de setanta sinch lliures tres sous y
vuyt, ab què resta per la confraria quatre lliures set sous y set, las
quals entregan en mans del clavari de dita confraria. E lo dit Consell,
a vista de la relació feta per lo dit Lluís Francolí, ohidor de comptes,
y en aquells noy concideren ningun frau ni engany, delibera de que se
fassa difinició al clavari, qui és Miquel Novell.
Y axí mateix vénen bé en anomenar los cònsols y demés càrrechs
per lo any vinent, y són los següents: Lluís Francolí, Lluís Mas, cònsols;
Joseph Ciurana, banderado; Miquel Novell, clavari; Joseph Estruch, Joseph
Torelló, Nicolau Pujades, Francisco Tovella, pròmens; Ramon Matheu,
Thomàs Montaner, Juan Batista Ceré, Fructuós Sampsot, bastoners; Joseph
Estruch, Nicolau Pujades, contadors de vias; Joseph Cendra, plegador de
draps, los barrons nombrats són en casa de Joseph Cendra; Francisco
Argullol, Joseph Montaner, ohidors de comptes; Sagimon Borrull, Juan
Novell, priors; Joseph Levi, andador; Joseph Estruch, Nicolau Pujades,
Joseph Torelló, Sagimon Borrull, Joseph Cendra, Juan Novell, Francisco
Borrull, Jacintho Estruch, Francesch Sussanna, Francesch Ortines, Joseph
Mas, Geroni Trullàs, dotsena.
Als quals cònsols y demés officis desobre expressats lo dit Consell
dóna tal y tant poder y facultat quan y quanta a semblants cònsols y
demés officis sels deu donar y atribuhir. E los dits cònsols y demés
officis acceptan, quiscú de ells, sos officis y prometen exercir bé y
llealment aquells.
E lo dit Consell ha deliberat que hagen de pagar, per cada drap y
plom, a la confraria, quatra sous, y que de dits quatre sous se done al
plegador dels draps sis diners per cada hu, y restan per la confraria tres
sous y sis per quiscun drap o plom, las quals cosas fan ab auctoritat y
decret dels magnífichs tinent de corregidor y batlle, baix auctoritzants
y decretants, de quibus et cetera, quae fuerunt acta et cetera.
Testes sunt Franciscus Cistare et Paulus Badia, retorsatores lanæ,
ambo villæ Aqualatæ.
Pro decreto.
Magnifici Jacobus Sardà, V.I.D. thenentii procuris villæ Aqualatæ
et Thomas Ferrer, anno presenti et currenti bajulus pro universitate
dictæ villæ, domini comuniter et pro indiviso villæ ipsius dictis respective dominibus supradictis convocatione et congregatione ac officiorum
nominatione et alia in ea contenta predictam auctoritatem suam pariter
et decretum, imo verius domini regis et universitatis interposuerunt
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in manu et posse mei Josephi Baro, notarii publici dictæ villæ scribæ
curiæ dictum thinentii procuris et bajuli, die xv decembris mdccxxvi,
presentibus pro testibus Paulo Mas, sutore, et Josepho <J...>, funicularius dictæ villæ.

1727, febrer, 2
Acta d’admissió de Jacint Barnola com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 29v]

Die secunda mensis februarii, anni millesimi septingentesimi vigesimi septimi
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia parroquial de
la vila de Igualada, en la casa de Joseph Matosas, situada en lo carrer
nou, en la qual convocació han entrevingut: Lluís Francolí y Lluís Mas,
cònsols de dita confraria, Sagimon Borrull, Joseph Torelló, Joseph Levi,
Joseph Mas menor, Nicolau Pujadas, Francisco Tovella, Joan Novell,
Joseph Cendra, Pau Coca, Francisco Borrull, Francesch Puig, tots mestres confrares de dita confraria. És estat examinat Jacintho Barnola per
mestre parayre de dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient
en las preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal la “B y la
A”. Y lo dit Jacintho Barnola ha acceptat lo ésser mestre confrare
de dita confraria, y estar a tot lo que los demés mestras confrares de
dita confraria estan subjectes. Y per quant no és fill de mestre paga
per son examen 3 lliures, las quals dóna de comptants a dits cònsols.
Y promet servir lo càrrech de andador fins y atant ni aurà de altre.
Y ab jurament llargament.
Testes sunt Josephus Matosas, agricola, et Isidrus Puig, juvenis
lanæ parator, ambo villæ Aqualatæ.

1727, maig, 4
Acta d’admissió de Miquel Rigolfas com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 30r]

Die quarta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo septimo
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Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia parrochial de
la present vila de Igualada, en la casa de Miquel Rigolfas, situada en
dita vila y en lo carrer de Sant Sebastià, en la qual convocació han
assistit: Lluís Francolí y Lluís Mas, cònsols de dita confraria, Francisco
Borull, Miquel Mestre, Joseph Levi, Joseph Mas, Joseph Cendra, Jacintho Barnola, Joseph Montaner, Francesch Sussanna, Nicolau Pujades,
Geroni Trullàs.321 Han examinat a Miquel Rigolfas per mestre parayre
de dita vila, lo qual han trobat hàbil y sufficient en las preguntas se li
són fetas, y li han donat per senyal “R.I.”. Y lo dit Miquel Rigolfas ha
acceptat lo ésser mestre major, y no estar en la casa de dit son pare,322 y
confrare de dita confraria, y estar a tot lo demés mestres y confrares de
dita confraria estan obligats. Y per quan és fill de mestre, ha de pagar
una lliura y deu sous de examen, los quals paga de comptans. Y ha de
servir de andador fins y atant ni haurà altra. Y jurament llargament.
Testes sunt Alexander Barral, coriarius, et Macià Planes, texidor
de lli, <.....> Igualada.

1727, maig, 4
Acta d’admissió de Josep Codina com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 30v]

Dicto die, mense et anno
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres confrares de dita
confraria del gloriós sant Juan fundada en la iglésia parroquial de
Igualada, en la casa de Miquel Rigolfas, situada en la dita vila y en
lo carrer de Sant Sebastià, en la qual convocació han entrevingut los
abans dits. Han examinat a Joseph Cudina, lo qual han trobat hàbil
y sufficient en las preguntas se li ha fetas, y li han donat per senyal
“C.O.”. Y lo dit Joseph Cudina ha acceptat lo ésser mestre confrare de
dita confraria. y estar a tots los talls y tatxas de dita confraria com
los demés mestres de la confraria. Y per quan no és fill de mestre ha
pagat per lo examen 3 ll. de comptant. Y axí mateix servirà de andador
fins y atan ni haurà de altre. Y ab jurament et cetera.
Testes sunt predicti.

321. Els quatre darrers noms estan afegits al marge, prèvia crida dins del text.
322. A partir de la paraula major, afegit al marge, prèvia crida dins del text.
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1727, juny, 2
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven els
comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. També s’acorda
que, tant els fadrins forasters com els fills de la vila que no treballin
a casa dels seus pares, paguin cada any dos sous a la confraria.
[3: fol. 49r a 50r]

Die secunda mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo vigesimo septimo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós sanct Juan, en la casa dels estricadors
ahont per semblants y altras negocis de dita confraria se acostuman
de convocar y congregar, Consell tenir y representar, ab assistència del
magnífich Thomàs Ferrer, batlle per la universitat de dita vila, senyora majora junt ab lo Rey nostre senyor (que Déu guarde), en la qual
convocació han entrevingut los següents: Lluís Francolí, Lluís Mas,
cònsols lo corrent any, Sagimon Borrull, Joseph Estruch, Juan Novell,
Pere Bergadà, Ramon Monllor, Thomàs Montaner, Nicolau Pujades,
Francesch Ortines, Jacintho Barnola, Francisco Argullol, Francisco Tovella, Joseph Ciurana, Geroni Trullàs, Fructuós Sampsot, Joseph Levi,
Joseph Montaner, Joseph Torelló major, Joseph Mas, Francisco Borrull,
Francesch Puig, Miquel Mestre, Joseph Cendra, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó als absents y impedits, Consell tenint y
la dita confraria representant, fent emperò estas cosas ab auctoritat
y decret dels magnífichs tinent corregidor y batlle de dita vila, baix
auctoritzants y decretants.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols, de què
en lo ingrés de son offici haverlos donats duas personas per ohidors
de comptes del entrat y gastat se ha fet en lo discurs del any, qui són
Francisco Argullol y Joseph Montaner, y attesa la relació feta per dits
ohidors de comptes consta haver entrat, ab tot gènero de recibo en
poder del clavari, la quantitat de vuytanta sinch lliures tretse sous y
set, y haver gastat y distribuhit la quantitat de vuytanta quatre lliures
tres sous y dos, ab que resta a favor de dita confraria una lliura deu
sous y sinch, com consta més llargament en lo llibre dels comptes de
dita confraria. E lo dit Concell, attesa la dita proposició feta per dits
ohidors de comptes, los quals han ben mirats aquells, ha deliberat lo
dit Concell que sels fassa difinició de comptes a dits cònsols y clavari,
com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que se fassa la nominació
de cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents:
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Joseph Torelló major, Thomàs Montaner, cònsols; Jacintho Barnola,
banderado; Juan Novell, clavari; Lluís Francolí, Lluís Mas, Joseph Ciurana, Joseph Estruch, prohòmens; Lluís Francolí, Lluís Mas, comptadors
de vias; Joseph Levi, vehador retorsador y abaxador; Ramon Monllor,
Ramon Matheu, Juan Batista Ceré, Joseph Mas fill de Juan Mas, bastoners; Francisco Argullol, Joseph Levi, ohidors de comptes; Joseph
Montaner, Joseph Levi, priors; Joseph Cendra, clavador; Lluís Francolí,
Lluís Mas, Joseph Estruch, Sagimon Borrull, Juan Novell, Francisco
Borrull, Francesch Sussanna, Joseph Montaner, Joseph Cendra, Joseph
Mas, Francesch Puig, Nicolau Pujades, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats, y quiscú de ells,
han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells, y axí ho firmen y juran, de quibus, et cetera.
E lo dit Consell ha determinat que qualsevols fadrins forasters
y fills de vila que no treballaran en casa de sos pares hagen de pagar
dos sous cada any a la dita confraria.
Testes sunt Franciscus Cistare, textor lanæ, Benedictus Batlle,
retorsator lanæ in villæ Aqualate habitatores, et Hieronimus Costa,
notarius apostolicus dicta villæ, qui et cetera.
Pro decreto.

1728, maig, 18
Acta d’admissió de Pere Riera com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 31r]

Die decima octava mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo vigesimo octavo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la parroquial de la vila de
Igualada, en la sala de la casa dels estricadors, en la qual han entrevingut: Joseph Torelló y Thomàs Montaner, cònsols lo corrent any de
dita confaria, Francisco Borrull, Joan Novell, Lluís Mas, Lluís Francolí,
Jacintho Estruch, Jacintho Barnola, Francesch Sussanna, Joseph Cendra,
Joseph Montaner, Francisco Puig, Fructuós Sampsot, Nicolau Pujades,
Pere Coca, Juan Batista Ceré, Ramon Mulló, Olagué Gudó, Francisco
Torrella, Miquel Mestre, Sagimon Borrull, Francisco Argullol y Joseph
Ciurana, tots mestres confrares de dita confraria. És estat examinat
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Pere Riera, per mestre parayre de dita confraria, lo qual han trobat
hàbil y sufficient en las pregunts se li són fetas, y li han donat per
senyal “R.A.”,323 y lo dit Pere Riera accepta lo ésser mestre confrare
de dita confraria, y estar subgete a tot lo que los demés confrares
estan subgectes. Y per quant no és fill de mestre, paga per lo examen
3 lliures, y promet servir de andador fins y atant ni haurà de altra, y
lo jurament llarg<ament>324 et cetera.
Testes sunt Francisco Cistaré y Francesch Valls, retorsedors de
llana, habitants en los <dits>325 estricadors.

1729, octubre, 4
Acta d’admissió de Pere Castells com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 31v]

Die 4, octobris, 1729. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia parroquial de
la vila de Igualada, en la sala de la casa de Sagimon Borrull, parayre,
en la qual han entrevingut Joseph Estruch y Jacintho Barnola, lo any
present y corrent cònsols de dita confraria, Joseph Torelló, Joseph Siurana, Francesch Santasusanna, Joseph Sendra, Lluís Francolí, Nicolau
Pujadas, Sagimon Borrull, Francisco Borrull, Jacintho Estruch y Lluís
Mas,326 tots mestres y confrares de dita confraria. És estat examinat
la persona de Pere Castells per mestra parayre de dita confraria, lo
qual han trobat hàbil y suficient en las preguntas se li són fetas, y li
han donat per senyal una “C.A.”. Y lo dit Pere Castells acepta lo ser
mestre confrare de dita confraria y de estar subjecta a tot allò que los
demés mestras de dita confraria estan subjectes, y per quant se casa
ab filla de mestra, paga 1 lliura 10 sous, y en cas nos casàs ab la dita
filla de mestra, promet pagar altres 1 lliura 10 sous, y promet servir
de andador, ab obligació de sos béns, y ab jurament et cetera.
Testes sunt Francesch Matheu Estafania, pagès, y Fèlix Casals,
jove parayre, tots de Igualada.

323. Les inicials assignades estan envoltades per un rectangle.
324. Reconstruït.
325. Omès.
326. Escrit al marge, prèvia crida dins del text.
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1729, octubre, 4
Acta d’admissió de Pere Maspolet com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 32r]

Dicto die, in dictæ villæ
Convocat y congregat fiat ut in antescedenti, tots confrares y mestres
de dita confraria. És estat examinat la persona de Pere Maspolet en
mestre parayre de dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient
en las preguntas que li han fet, y li han donat per senyal una “P” y
una “M”. Y lo dit Pere Maspolet ha acceptat lo ser mestre y confrare
de dita confraria, y de estar subjecta a tot allò que los demés mestras
estan subjectes, y per quant se casa ab filla de mestre o agragat, paga
1 lliura 10 sous, y promet servir de andador, lo que promet cumplir
ab obligació de tots sos béns y ab jurament et cetera.
Testes sunt Joseph Mas, texidor de lli, y Anthon Ferrer Font,
espardanyer, tots de Igualada.

1730, maig, 14
Acta d’admissió de Nicolau Amigó com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 32r]

Die 14, maii, 1730. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, fundada en la iglésia parrochial de
la present vila de Igualada, en la sala de la casa de Fructuós Bujons,
espardanyer de dita vila, en la qual convocació han entrevingut: Joseph Estruch y Jacintho Barnola, lo any present y corrent cònsols de
dita confraria, Lluís Francolí, Joan Novell, Lluís Mas, Nicolau Pujades,
Jacintho Estruch, Francisco Borrull, Sagimon Borrull, Joseph Cendra,
Joseph Toralló, Pere Maspolet y Joseph Mas, tots mestres confrares
de dita confraria. És estat examinat la persona de Nicolau Amigó per
mestre parayre de dita confraria, lo qual han trobat hàbil y suficient
en las preguntas se li són fetas, y li han donat per senyal una “N.A.”.
Y lo dit Nicolau Amigó accepta lo ser mestre confrare de dita confraria,
y de estar subjecte a tot allò que los demés mestres de dita confraria
estan subjectes. Y per quant és fill de mestre, promet pagar 1 lliura
10 sous, y promet servir de andador y ab obligació de sos béns.
Testes sunt Petrus Juver, jove parayre, y Isidro Aguilera, jove pagès, de Igualada.
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1731, maig, 20
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 51r a 52r]

Die vigesima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo trigesimo primo
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós sanct Joan, en la casa dels estricadors
ahont per semblants y altres negocis de la confraria se acostuman de
convocar y congregar, ab acistència del magnífich Joseph Riera, per
la universitat de dita vila senyora majora junt amb lo Rey nostre senyor, que Déu guarde, batlle de dita vila, en la qual convocació han
entrevingut los següents: Sagimon Burrull, Francisco Tovella, cònsols,
Joseph Mas, Joseph Cendra, Pau Coca, Ramon Montlló, Joseph Cudina,
Fructuós Sampsot, Lluís Mas, Joan Novell, Franciso Borrull, Joseph
Torelló, Lluís Francolí, Nicolau Amigó, Joseph Ciurana, Jacintho Estruch,
Francesch Susanna, Francesch Puig, Joseph Estruch, Nicolau Pujadas,
Pere Castells, Joseph Levi, Ramon Matheu y Joseph Mas menor, tots
mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint y la dita confraria representant, fent emperò estas
cosas ab auctoritat y decret dels magnífichs thinent corregidor y batlle
de dita vila, baix aucthoritzants y decretants.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son ofici haverlos donat una persona per ohidor de
comptes del entrat y gastat se ha fet en lo discurs del any, qui és Lluís
Francolí, y atesa la relació feta per dit ohidor de comptes consta haver
entrat, ab tot género de recibo, < > ll. < > s.,327 en poder del clavari, y
haver gastat y distribuhit la quantitat de < > ll. < > s.,328 ab què resta a
favor de dita confraria < > ll. < > s.,329 com més llargament consta y és
de vèurer en lo llibre dels comptes de dita confraria. E lo dit Concell,
attesa la dita proposició feta per dit ohidor de comptes lo qual ha ben
mirat aquells, ha deliberat lo dit Concell que sels fassa diffinició de
comptes a dits cònsols y clavari, com és de costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Concell ques fasse la nominació
de cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents:
Lluís Francolí, Joseph Mas menor, cònsols; Pere Riera, banderado;

327. La quantitat de lliures i de sous entrats està en blanc.
328. Íd.
329. Íd.
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Joan Novell, clavari; Segimon Borrull, Francisco Tovella, Joseph Toralló,
Francisco Borrull, prohòmens; Joseph Levi, Joseph Cendra, comptadors de vias; Joseph Levi, Joseph Cendra, vehedors de retorsedors y
abaxadors; Pere Maspolet, Ramon Matheu, Geroni Trullàs, Fructuós
Sampsot, bastoners; Francisco Argullol, Segimon Borrull, ohidors de
comptes; Joseph Mas major, Joseph Cendra, priors; Joseph Cendra,
clavador; Segimon Borrull, Joseph Ciurana, Joseph Estruch, Joseph Toralló, Francisco Borrull, Joan Novell, Lluís Mas, Joseph Levi, Francesch
Santasusanna, Joseph Mas, Joseph Cendra, Francisco Tovella, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells. Y los sobre anomenats, y quiscú de ells,
han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells, y axís ho firman y juran. Las quals cosas fan ab aucthoritat y
decret dels magnífichs thinent corregidor y batlle, baix aucthoritzants
y decretants, de quibus et cetera.
Testes sunt Matheus Brugueras et Carolus Creus, textores lanæ,
Aqualatæ ambo.

1732, febrer, 3
Acta d’admissió d’Agustí Carol com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 32v]

Die 3, februarii, 1732. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres <de la
con>330fraria dels gloriós sant Joan, fundada en la iglésia parroquial
de la present vila de Igualada, en la sala de la casa dels estricadors,
en la qual convoc<ació>331 han entrevingut: Lluís Francolí y Joseph
Mas, lo any present cònsols, Segimon Borull, Joseph Mas major, Pere
Riera, Geroni Trullàs, Pere Joseph Cudina, Pau Coca, Lluís Mas, Joan
Novell, Joseph Estruch, J<oseph> Toralló, Francisco Borrull332 y Nicolau Amigó, tots mestres confrares de dita confraria. És estat examinat
la persona de Agustí Carol per mestre parayre de dita confraria, lo
qual han trobat àbil y suficient en las preguntas se <li han>333 fetas,
330. Il·legible, atès que la part final del full ha desaparegut; reconstruït.
331. Íd.
332. Escrit al marge, prèvia crida dins del text.
333. Il·legible per causa de l’estrip del paper; reconstruït.
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y li han donat per senyal “A.C.”. Y lo dit Agustí Carol, acce<pta>334 lo
ésser mestre y confrare de dita confraria, y de estar subjecta <a tot>335
allò que los demés mestres de dita confraria estan subjectes, y per no
ésser fill de mestre, paga per son examen 3 lliures, y promet servir lo
<càr>rech336 de andador fins y atant ni haurà de altre de examinat, de
qui<bus et cetera>.337
Testes sunt Matheus Brugueras et Josephus Puigjaner, textores
lanæ Aqualatæ ambo.

1732, juny, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven els
comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. Es pren l’acord
sobre quins càrrecs portaran ventalls en la processó del dia de
Corpus.
[3: fol. 53r a 54r]

Die octava mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo trigesimo secundo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós Sanct Joan, en la casa dels estricadors
ahont per semblants y altres negocis de dita confraria se acostuman
de convocar y congregar, ab acistènsia del magnífich Anthoni Joan
Roca, regidor decano, per absència del magnífich Joseph Riera, per
la universitat de dita vila batlle de la mateix vila, baix aucthoritzant
y decretant, en la qual convocació han entrevingut los següents: Lluís
Francolí, Joseph Mas, cònsols, Joseph Toralló, Joseph Ciurana, Agustí
Carol, Lluís Mas, Francesch Susanna, Joan Novell, Pau Coca, Jacintho
Barnola, Joseph Matheu del racó, Pere Maspolet, Joseph Cendra, Joseph Mas major, Joseph Estruch, Fructuós Sampsot, Nicolau Amigó,
Pere Bergadà, Pere Riera, Joan Batista Seré, Francisco Tovella, Joseph
Cudina, Nicolau Pujades y Segimon Borrull, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó dels absent y impedits, Concell tenint
y representant, fent emperò estas cosas ab aucthoritat y decret dels
magnífichs thinent corregidor y batlle de dita vila, baix aucthoritzants
y decretants.

334.
335.
336.
337.

Íd.
Íd.
Íd.
Íd.
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Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son offici haverlos donat una persona per ohidor de
comptes del entrat y gastat se ha fet en lo discurs del any, qui és
Sagimon Borrull y Francisco Argullol, y atesa la relació feta per dits
ohidors de comptes, consta haver entrat, ab tot gènero de recibo, 98
ll. 2 s. 6, en poder del clavari, y haver gastat y distribuhit 98 ll. 2 s.
6, com més llargament consta y és de veurer en lo llibre dels comptes
de dita confraria. E lo dit Consell, atesa la dita proposició feta per
dits ohidors de comptes qui han ben mirat aquells, ha deliberat lo dit
Consell que sels fasse diffinició de comptes a dits cònsols y clavari,
com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell ques fasse la nominació
de cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents:
Joseph Ciurana, Pau Coca, cònsols; Pere Maspolet, banderado; Lluís Francolí, Joseph Mas menor, Pere Riera, Joseph Estruch, proms;
Fructuós Sampsot, Jacintho Barnola, Nicolau Amigó, Jacintho Estruch,
verguers; Joan Novell, clavari; Francisco Argullol, Francesch Susanna,
ohidors de comptes; Joseph Levi, Joseph Cendra, comptadors de vias;
Segimon Borrull, Lluís Mas, vehedors de retorsador; Joseph Estruch,
Joseph Toralló, vehedors de abaxador, Agustí Carol, andador; Joseph
Cendra, clavador; Joseph Levi, Pere Bergadà, priors; Lluís Francolí,
Joseph Mas menor, Joseph Toralló, Segimon Borrull, Francisco Borrull, Joseph Mas, Joseph Cendra, Francesch Susanna, Joseph Estruch,
Joan Novell, Lluís Mas, Joseph Levi, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells. Y los sobre anomenats y quiscú de ells,
han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells. Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que quiscun any, per
lo dia de Corpus, a la professó se degan donar ventalls als cònsols,
banderado, priors, cordoners y bastoners. Y axís ho firman y juran,
las quals cosas fan ab aucthoritat y decret dels magnífichs thinent
corregidor y batlle, baix aucthoritzants y decretants, de quibus et cetera.
Testes sunt Matheus Brugueras et Franciscus Puigjaner, retorsatores, Aqualatæ ambo.

1733, febrer, 22
Acta d’admissió de Josep Anton Lledó com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 32v]
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Die 22, februarii, 1733
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la iglésia parroquial de la vila de
Igualada fundada, en la sala de la casa dels estricadors, en la qual convocació an entrevingut: los honorables Joseph Ciurana y Pau Coca,338
lo any present cònsols de dita confraria, Francesch Susanna, Lluís
Mas, Lluís Francolí, Joan Novell, Joseph Cudina, Joseph Levi, Joseph Mas,
Agustí Querol, Franciso Tovella, Francisco Borrull339 Jacintho Barnola,
Joseph Mas menor y Francesch Puig,340 tots mestres confrares de dita
confraria. És estat exheminat la persona de Joseph Anthon Lledó per
mestre parayre de dita confraria, lo qual an trobat hàbil y suficient
en las preguntas se li an fetas, y li an donat per senyal “LL”. Y lo dit
Joseph Anthon Lledó acc<epta lo ésse>r mestre y confrare de dita
confraria, y promet es<tar......>.341

1733, mars, 14
Contracte d’aprenentatge de Francesc Nin, de la Llacuna, a càrrec de
Segimon Borrull.
[2: fol. 76r]

Vui als 14 de mars del ani 1733, ha pres Segimon Borrull un haprenent, dit aprenent se diu Francisco Nin, fill de la Llacuna, de Miquel
Nin de la Llacuna, per tems de tres anys y mitx, prometen conplí lo
tems dit aprenent lo passa la confraria per son aprenentatge per 5 s.,
y no conplint dit aprenentage que tinga obligasió de donar satisfasió
com los que diran los confrares de dita confraria, y se ampenia lo dit
son para ha pagar son catastro del tems de son catrastro, y també se
ampenia de mostrarli lo aufissi dit Segimon Borrull, de mostrarli lo
aufissi, vui die sobre dit y any.
Pau Coca, cònsol.

338. Abans de Coca llegim Francolí, ratllat.
339. Abans de Francisco Borrull llegim Jacintho Borrull, ratllat.
340. Aquests dos darrers noms estan escrits al marge.
341. El text acaba aquí. Sembla que falta alguna línia per al final del foli, però
el paper està malmès.
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1733, juny, 13
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven els
comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. També s’acorda
que la nominació de càrrecs es faci el segon diumenge de juliol de
cada any.
[3: fol. 55r a 56r]

Die decima tertia mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo trigesimo tertio, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós sant Joan, en la casa dels estricadors
ahont per semblants y altres negocis de dita confraria se acostuman
de convocar y congregar, ab acistència del magnífich Joan Padró y
Serrals, regidor decano, per absència del magnífich Joseph Riera, per
la universitat de dita vila batlle de la mateixa vila, baix aucthorisant y
decretant, en la qual convocació han entrevingut los següents: Joseph
Ciurana, Pau Coca, cònsols, Francesch Sussanna, Francisco Argullol,
Sagimon Borrull, Francisco Tovella, Pera Mascolet,342 Francesch Puig,
Ramon Matheu, Joseph Anton Lledó, Joseph Mas, Joseph Matheu del
racó, Joseph Mas major, Pera Castells, Pere Bergadà, Lluhís Mas, Miquel Mestra, Joan Novell, Lluhís Francolí, Nicolau Amigó, Joseph Estruch, Nicolau Pujadas, Jacintho Barnola, Pere Riera, Joseph Cendra,
Jacintho Estruch, Agustí Carol, Joseph Toralló, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó dels exsemps y impedits, Concell tenint
y representant, fent emperò estas cosas ab aucthoritat y decret dels
magnífichs thinent corregidor y batlle de dita vila, baix aucthorisants
y decretants.
Sobre la preposició feta per los dits honorables cònsols de què
en lo ingrés de son ofici haverlos donat una persona per ohidors de
comptes del entrat y gastat en lo discurs del any, qui són Francisco
Argullol y Francesch Sussanna, y atesa la relació feta per dits ohidors
de comptes, consta haver entrat, ab tot gènero de recibo, 89 ll. 15 s.,
en poder del clavari, y haver gastat y distribuhit 89 ll. 15 s., com més
llargament consta y és de vèurer en lo llibre dels comptes de dita confraria. E lo dit Consell, atesa la dita preposició feta per dits ohidors de
comptes, qui han ben mirat aquells, ha deliberat que sels fassa difinició
de comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell ques fasse nominació de
cònsols y demés oficis de dita confraria, los quals són los següents: Joseph
342. Suposem que es deu referir a Pere Maspolet.
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Estruch, Joan Batista Ceré, cònsols; Pere Castells, banderado; Joseph
Ciurana, Pau Coca, Pera Mas<p>olet, Joseph Cendra, proms; Agustí Carol, Nicolau Amigó, Joseph Codina, Pera Riera, verguers; Joan Novell,
clavari; Francisco Argullol, Lluhís Francolí, ohidors de comptes; Joseph
Levi, Joseph Cendra, comptadors de vias; Sagimon Borrull, Lluhís Mas,
vehedors de retorsador; Joseph Toralló, Jacintho Estruch, vehedors de
abaxador; Joseph Anton Lledó, andador; Joseph Cendra, clavador; Lluhís
Francolí, Geroni Trullàs, priors; Joseph Ciurana, Pau Coca, Joseph Toralló, Lluhís Francolí, Joseph Mas menor, Sagimon Borrull, Francisco
Borrull, Francesch Sussanna, Joseph Cendra, Joan Novell, Lluís Mas,
Pera Riera, dotsena.
Als quals y ha quiscú de ells assolas en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats, y quiscú de ells, han
acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells,
y axís ho firman y jurn llargament, y ab jurament, de quibus et cetera.
Testes sunt Augustinus Vilades, scriptor, et Josephus Comas, textor
lanæ, ambo Aqualatæ.
Y axí mateix lo dit Consell eo Parlament, ab acistència, presència y
concentiment dels magnífichs Joan Padró y Serrals, Francisco Argullol,
Francesch Sussanna, lo any present y corrent regidors de dita vila, ha
deliberat que quiscun any, lo segon diumenge de juliol, se dega per
nominació de cònsols y demés oficis de dita confraria, a la qual deliberació dits magnífichs senyors regidors posan sa authoritat y decret.
Testes sunt predicti.

1733, juliol, 11
Contracte d’aprenentatge de Joan Castells, d’Igualada, a càrrec de Segimon Borrull.
[2: fol. 76r]

Vui, als 11 de juriol any 1733, ha pres Segimon Borrull un haprenent, dit aprenent se diu Juan Castells, de la vila de Igualada, et de
complí lo tems dit apranent lo pasa la confraria per son aprenentatge
per 5 s., y no complint dit aprenentage, que tingui obligació de donar
satisfació com los que diran los confrares de dita confraria, y se ampenia
lo dit son pare a pagar lo catastro del tems de son catrastro, y també
se ampenia de mostrarli lo aufici dit Segimon Borrull, de mostrarli lo
auficio, vuy die sobre dit any.
Joseph Siurana, cònsul.
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1734, juliol, 11
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 57r a 58r]

Die undecima mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo trigesimo quarto, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós sant Joan, en la casa dels estricadors
ahont per semblants y altres negocis de dita confraria se acostuman
de convocar y congregar, ab acistència del magnífich Joseph Riera,
per la universitat de dita vila de Igualada batlle de la mateixa vila,
baix authorizant y decretant, en la qual convocació han entrevingut
los següents: Joseph Estruch, Joan Batista Ceré, cònsols; Pau Coca,
Lluís Mas, Pere Riera, Francisco Tuvella, Pere Castells, Nicolau Domingo, Lluhís Francolí, Joseph Mas menor, Jacintho Barnola, Nicolau
Pujades, Joan Novell, Ramon Matheu, Joseph Mas major, Joseph Ciurana, Joseph Cendra, Francesch Sussanna, Sagimon Borrull, Joseph
Toralló, Joseph Levi, Magí Almasqué, Pere Maspolet, Geroni Trullàs,
tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y
impedits, Consell tenint y representant, fent emperò estas cosas ab
aucthoritat y decret dels magnífichs thinent corregidor y batlle de dita
vila, baix aucthorisants y decretants.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de què
en lo ingrés de son ofici haverlos donat per ohidors de comptes del
entrat y gastat en lo discurs del any, qui són Francisco Argullol y Lluhís
Francolí, y attesa la relació feta per dits ohidors de comptes consta
haver entrat, ab tot gènero de recibo, 101 ll. 10 s. 5, y haver gastat y
distribuhit 101 ll. 9 s. 3, com més llargament consta y és de veurer
en lo llibre dels comptes de dita confraria. E lo dit Consell, attesa la
dita proposició feta per dits ohidors de comptes, qui han ben mirat
aquells, ha deliberat que sels fasse difinició de comptes als dits cònsols
y clavari, com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell ques fasse nominació de
cònsols y demés oficis de dita confraria, los quals són los següents: Joseph Toralló major, Pere Riera, cònsols; Agustí Querol, banderado; Joseph
Estruch, Joan Saré, Pere Castells, Pau Matosas, cordonés; Jacintho
Barnola, Pere Maspolet, Joseph Mas menor, Joseph Anton Lledó, bastonés; Joan Novell, clavari; Joseph Cendra, clavador; Magí Almasqué,
andador; Joseph Estruch, Joan Seré, comptadors de vias; Sagimon
Borrull, Joseph Levi, vehedors de retorsedó; Joseph Mas major, Lluhís
Mas, vehedors de abaxadors; Francesch Puig, Joseph Cudina, Ramon
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Butlló,343 Francisco Biosca, portans; Francisco Borrull, Joeph Ciurana,
priors; Joseph Estruch, Joan Saré, Sagimon Borrull, Francisco Borrull,
Francesch Susagna, Joseph Mas major, Jacinto Estruch, Joseph Cendra,
Lluís Mas, Lluís Francolí, Joseph Ciurana, Joseph Levi, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats y quiscú de ells,
han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells. Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que quiscun any, per
lo dia de Corpus, a la professó se degan donar ventalls als cònsols,
banderado, priors, cordonés y bastonés. Y axí ho firman y juran, las
quals cosas fan ab aucthoritat y decret dels magnífichs thinent corregidor y batlle, baix aucthorisants y decretants, de quibus et cetera.
Testes sunt Augustinus Vilades, scriptor Aqualatæ, et Joannes Morera, agricola, termino Ottinæ, in dicta villæ repertus.

1735, juliol, 18
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 59r a 60r]

Die decima octava mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinto, Aqualate
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres
de la confraria de lo gloriós sant Joan, en la capella de Nostra Senyora de
Gràcia construhida dins la present vila, ahont per semblants y altres
negocis de dita confraria se acostuma de convocar y congregar, ab acistènsia del magnífich Onofre Melcion, regidor decano, exercint lo empleo
de batlle de dita vila, baix authorizant y decretant, en la qual convocació
han entrevingut y són estats presents los següents: Joseph Torelló, Pere
Riera, cònsols, Joseph Ciurana, Segimon Borrull, Francesch Susanna,
Joseph Estruch, Joseph Levi, Joan Batista Seré, Jacintho Barnola, Pere
Maspolet, Lluís Mas, Agustí Querol, Nicolau Amigó, Pere Castells, Francesch Puig, Geroni Trullàs, Joan Novell, Francisco Tovella, Joseph Cendra,
Pau Coca, Joseph Mas menor, Miquel Mestre, Lluís Francolí, Joseph
Anthon Lledó, Magí Almasquer, Jacintho Estruch, Fructuós Sampsot,
Ramon Matheu, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó

343. Potser és Ramon Montllor.
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dels absents y impedits, Concell tenint y representant, fent emperò estas
cosas ab authoritat y decret dels magnífichs thinent corregidor y batlle
de dita vila, baix authorizants y decretants.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son offici haverlos donat per ohidors de comptes del
entrat y gastat en lo discurs del any, qui és Lluhís Francolí, y attès
la relació feta per dit ohidor de comptes consta haver entrat, ab tot
gènero de recibo, 93 ll. 10 s., y haver pagat y distribuhit 97 ll. 16 s.
5,344 axí que queda devent dita confraria al dit Joseph Toralló, 3 ll. 8 s.
5, com més llargament consta y és de vèurer en lo llibre dels comptes
de dita confraria. E lo dit Concell, attesa la dita proposició feta per
dit ohidor de comptes, qui ha ben mirat aquells, ha deliberat que sels
fasse diffinició de comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Concell ques fasse nominació de
cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents:
Lluís Francolí, Pere Castells, cònsols; Nicolau Amigó, banderado; Joseph
Toralló, Pere Riera, Segimon Borrull, Agustí Carol, cordoners; Lluís
Mas, Nicolau Pujades, Jacintho Estruch, Joan Batista Seré, bastoners;
Joan Novell, clavari; Joseph Cendra, clavador; Magí Almasquer, andador; Joseph Toralló, Pere Riera, contadors de vias; Joseph Anthon
Lledó, Joseph Levi, vehedors de retorsedor; Joseph Mas menor, Jacinto
Barnola, vehedors de abaxador, Francesch Puig, Joseph Cudina, Ramon
Montlló, Francisco Biosca, portans; Francesch Susanna, Joseph Anthon
Lledó, ohidors de comptes; Francesch Susanna, Pau Coca, priors; Joseph
Toralló, Pere Riera, Segimon Borrull, Lluís Francolí, Francisco Borrull,
Joseph Anthon Lledó, Joseph Mas major, Joseph Ciurana, Joseph Cendra, Lluís Mas, Joseph Estruch, Joan Novell, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats, y quiscú de ells,
han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells,345 y axí ho firman y juran, las quals cosas fan ab aucthoritat y
decret dels magnífichs thinent de corregidor y batlle, baix aucthorizants
y decretants, de quibus et cetera.
Testes sunt Josephus Badia, coriarius macerator, et Franciscus Mestre,
agricola, Aqualatæ ambo, de <...> firma et acceptatione dicti Pauli Coca.

344. La diferència registrada entre el cobrat i el gastat no coincideix amb el
que diu l’acta. Segons els llibres de comptes, la suma de les despeses hauria de ser de
96 ll. 18. s. 5.
345. A continuació, y axí mateix ha deliberat dit Concell, ratllat.
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1736, juliol, 22
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 61r a 62r]

Die vigesima secunda mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo trigesimo sexto, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres
de la confraria del gloriós sant Joan, en la capella de Sant Barthomeu
construhida dins la present vila, ahont per semblants y altres negocis
de dita confraria se acostuman convocar y congregar, ab acistènsia del
magnífich Thomàs Ferrer,346 per la universitat de dita vila batlle de la
mateixa vila, baix authorizant y decretant, en la qual convocació han
entrevingut y són estat presents los següents: Lluís Francolí, Joseph
Mas menor, cònsols, Francesch Susanna, Pau Coca, Joseph Cendra,
Nicolau Pujades, Joseph Ciurana, Francesch Borrull, Agustí Querol,
Joan Novell, Magí Almasqué, Pere Riera, Pere Maspolet, Nicolau Amigó,
Francesch Puig, Joan Batista Saré, Joseph Anthon Lledó, Joseph Levi,
Joseph Estruch, Lluís Mas, Joseph Montaner, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint
y representant, fent emperò estas cosas ab authoritat y decret de dit
magnífich senyor batlle, baix authorizant y decretant.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de que
en lo ingrés de son offici haverlos donat per ohidors de comptes del
entrat y gastat en lo discurs del any, a Francesch Susanna y Joseph
Anthon Lledó, y attès la relació feta per dits ohidors de comptes consta
haver entrat, ab tot gènero de recibo, 84 ll. 17 s. 6, y haver gastat y
distribuhit 85 ll. 2 s., axí que resta a déurer dita confraria a dit Lluís
francolí, quatre sous y sis, com més llargament consta y és de vèurer
en lo llibre dels comptes de dita confraria. E lo dit Concell, atesa la
dita proposició feta per dits ohidors de comptes qui han ben mirat
aquells, ha deliberat que sels fasse difinició de comptes als dits cònsols
y clavari, com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Concell ques fasse nominació de
cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents: Pere
Bergadà, Agustí Carol, cònsols; Joseph Montaner, banderado; Lluís Francolí, Joseph Mas, Francesch Susanna, Nicolau Amigó, cordoners; Joan
Novell, Joseph Ciurana, Joseph Cendra, Joseph Mas major, bastoners;
Joan Novell, clavari; Joseph Cendra, clavador; Joseph Gavarró, andador;
346. A continuació, regidor, ratllat.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

381

Lluís Francolí, Joseph Mas, contadors de vias; Joseph Anthon Lledó, Lluís
Francolí, ohidors de comptes; Lluís Mas, Jacintho Barnola, vehedors de
retorsedors y abaxadors; Francesch Puig, Joseph Cudina, Ramon Montlló,
Francesch Biosca, portans; Joseph Estruch, Joseph Toralló major, priors;
Lluís Francolí, Joseph Mas, Joseph Toralló, Segimon Borrull, Francisco
Borrull, Joseph Mas major, Francesch Susanna, Joseph Estruch, Joan
Novell, Pau Coca, Lluís Mas, Joseph Ciurana, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats, y quiscú de ells,
han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells, y axí ho firman y juran. Las quals cosas fan ab aucthoritat y
decret de dit magnífich senyor batlle, baix aucthorisant y decretant,
de quibus et cetera.
Testes sunt Gaspar Llucia, farinæ molinerius, termini Ottinæ, et
Petris Alert, agricola, loci Villanovæ Itineris.

1737, gener, 27
Acta d’admissió de Joan Balsells com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 63r]

Die 27, januarii, 1737. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan en la parroquial iglésia de la present vila
instituhida y fundada, en la casa de Joseph Toralló menor, que és situada
en dita vila y en lo carrer Nou, en la qual convocació an entrevingut
los honorables Pera Bergadà y Agustí Carol, cònsols lo any present y
corrent de dita confraria, Joseph Levi, Joseph Mas, Joan Novell, Pera
Riera, Joseph Ciurana, tots mestres confrares de dita confraria. És estat
examinat Joan Balsells per mestre confrare de dita confraria, lo qual
han trobat hàbil per ser mestre de dita confraria per haver respost a
totas las preguntas li han fetas y li han donat per senyal “B” y “S”.
Y lo dit Joan Balsells a acceptat y a promès estar a totas las servituts
que los demés mestres confrares an acostumat estar fins vuy. Y per
quant no és fill de vila y ha portat carta de aprenentatge de Sagimon
Borrull, a pagat 4 ll - s., y promet servir lo càrrech de andador fins hi
haurà altre que entria mestre, de quibus et cetera.
Testes sunt Franciscus Bou, agricola, et Joannes Bover, negotiator,
et Josephus Olzina, scriptor.
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1737, maig, 19
Acta d’admissió de Jaume Paulí com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 63v]

Die 19, maii, 1737. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan en la iglésia parroquial de la vila de
Igualada instituhida y fundada, en la casa de Joseph Toralló menor,
parayre de dita vila, que és situada en la mateixa vila y en lo carrer
Nou, en la qual convocació han entrevingut los honorables Pere Bergadà y Agustí Querol, cònsols de dita confraria, Francesch Susanna,
Joseph Toralló major, Pau Coca, Joseph Mas, Pera Riera, Lluís Mas,
Joan Novell, Joseph Levi, Joseph Mas menor, Joseph Anthon Lledó,
tots mestres confrares de dita confraria. És estat examinat Jaume347
Paulí per mestre confrare de dita confraria, lo qual han trobat hàbil
per mestre confrare de aquella en atensió de haver respost a totas las
preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una “J” y “P”. Y lo
dit Jaume348 Paulí ha acceptat lo ésser mestra confrare de dita confraria
y ha promès estar subjecte a totas las servituts que los demés mestres y
confrares fins vuy han acostumat. Y per quan no és fill de mestre ni
de la present vila, paga349 per son examen 6 ll - s, y promet servir lo
càrrech de andador fins hi haurà altre de examinat. De las quals cosas
me requereixen lleve acta en testimoni de ver<itat>.
Testes sunt Sebastianus Planes, textor lini et Anthonius Ba<...>,350
coriarius macerator, Aqualatæ ambo.

1737, juny, 21
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 64r a 65v]

Die vigesima prima mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentensimo trigesimo septimo, Aqualatæ
347. Hi ha una crida que no consta on remet. Atès que en l’acta del mateix any
1737 consta el nom com a Jaume Joan Paulí; pensem que aquesta crida era per a indicar
la manca del segon nom i que, per oblit, no es va arribar a consignar.
348. Íd.
349. Abans de paga llegim y haver aportat, ratllat.
350. El cosit del paper impedeix llegir el final del nom.
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Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres y de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, fundada en
la matexa capella, construïda dins la parroquial iglésia de la mateixa
vila en la capella de Sant Barthomeu, en lo interim estant convocats y
congregats, ab acistència del magnífich Joseph Riera, batlle de la referida vila de la universitat de aquella, baix autorisant y decretant, en la
qual convocació han entrevingut y són estats presents lo següents: Pere
Bergadà, Agustí Querol, cònsols, Joseph Toralló, Lluís Francolí, Joan
Balsells, Joseph Mas major, Joan Novell, Joseph Anton Lladó, Pau Coca,
Joseph Cendra, Nicolau Amigó, Ramon Matheu, Francesch Susanna,
Pere Riera, Joseph Mas menor, Thomàs Montaner, Magí Aumasqué, Pere
Maspulet, Joseph Montaner, Joseph Cudina, Jacintho Barnola, Jeroni
Trullàs, Lluís Mas, Joseph Levi, Jauma Paulí, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó dels ausents y impedits, Concell tenint
y representant, fent emperò estas cosas ab authoritat y decret de dit
magnífich batlle, baix authorisant y decretant.
Sobre la preposició feta per dit honorable Pere Bergadà, cònsol,
de que en lo ingrés de son ofici y de son company haver sels donat per
ohidors de comptes del entrat y gastat en lo discurs del any a Lluís
Francolí y Joseph Anton Lladó, atès la relació feta per dits ohidors de
comptes, consta haver entrat, ab got gènero de recibo, 96 ll. 11 s. 6, y
haver gastat y distribuhit 85 ll. 19 s. 3, axí que queda a favor de dita
confraria 10 ll. 12 s. 3, com més llargament consta y és de vèurer en
lo llibre dels comptes de dita confraria, las quals 10 ll. 12 s. 3 quedan
en mà y poder de Joan Novell, clavari de dita confraria, las quals reb
de comptants en presèntia del notari y testimonis. E lo dit Concell,
atesa la dita proposició per dits ohidors de comptes, ha deliberat ques
fasse difinició de comptes als cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix ques fasse nominació de cònsols demés oficis de dita
confraria: Francisco Borrull, Pere Maspolet, cònsols; Magí Aumasqué,
banderado; Joan Novell, clavari; Pere Bergadà, Agustí Querol, Joseph
Toralló, Joseph Montaner, proms; Pera Bergadà, Agustí Querol, comptadors de vias; Lluís Francolí, Joseph Mas menor, viadors de retorsador y
abaxadors; Pau Coca, Nicolau Amigó, Joan Batista Seré, Joan Balsells,
bastoners; Lluís Francolí, Joseph Anton Lladó, ohidors de comptes;
Joseph Cendra, clavador de draps; Jaume Joan Paulí, andador; Francesch Puig, Joseph Cudina, Ramon Monlló, Francesch Biosca, portants;
Lluís Mas, Joseph Sendra, priors; Pere Bergadà, Agustí Querol, Joseph
Toralló, Joseph Estruch, Francisco Burrull, Lluís Francolí, Joan Novell,
Francesch Susanna, Joseph Mas menor, Francisco Puig, Lluís Mas,
Jacinto Barnola, dotsena.
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Als quals y a quiscú de ells assoles en dits respective oficis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats, y quiscú de ells,
han exceptat tots los càrrechs y han promès de exercir bé y llealment
aquells y axís o firman. Y lo dit magnífich Joseph Riera, batlle, a las
sobreditas cosas posa sa authoritat y decret, de quibus ut dicitur recepi ego Onofrius Melcion, notarius, in presentia infrascriptorim testium,
actum sub die, mense et anno et in dicto loco.
Testes sunt Joseph Olzina, escrivent y Manuel Puigcercós, fadrí
farrer.
Joseph Riera, batlle, firmo de mà pròpia; Francesch Santa Susanna, firmo de mà pròpia; Lluís Francolí, firmo de mà pròpia; Joan
Balsells, firmo de mà pròpia; Joseph Anton Lladó, firmo de mà pròpia;
Pau Coca, firmo de mà pròpia; jo Agustí Qerol, firmo de mà pròpia;
Nicolau Puiades, firmo de mà pròpia; jo firmo Joseph Levi, de mà
pròpia.
Ego Josephus Olzina, alter ex testibus de voluntate dictorum Joannis Novell, Ludovici Mas, Raymundi Matheus, Josephi Sendra, Petri
Bergadà, Josephi Montaner, Josephi Toralló, Petri Riera, Josephi Cudina, Petre Maspolet, Jacinthi Barnola, Magini Aumasquer, Josephi Mas
minoris, Josephi Mas majoris, Thome Montaner, Nicolai Amigó, Jacobi
Pauli, nescientibus scribere se firmavit.
Ego infrascriptus notarius affirmo cognoscere supradictos et dictum Josephum Olzina, alterum ex testibus qui pro illis necientibus
scribere se firmavit.
Onofrius Melcion, notarius publicus Aqualatæ.

1738, agost, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. En aquesta
sessió s’acorden les taxes que han de satisfer els aprenents, els
forans que venen a estricar a Igualada i la documentació que cal
presentar per pagar tant el dret de bolla com el dret de rams.
[3: fol. 66r a 67v]

Die tertia mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo trigesimo octavo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, fundada en
la mateixa capella construhida dins la parroquial iglésia de la mateixa
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vila, en la capella de Sant Barthomeu construhida dins la present vila,
ahont per semblants y altres negosis de dita confraria se acostuman de
convocar y congregar, ab acistènsia del magnífich Joseph Riera, batlle
de dita vila, baix authorizant y decretant, en la qual convocació han
entrevingut y són estats presents los següents: Francisco Borrull, Pere
Maspolet, cònsols, Francisco Santasusanna, Jacintho Barnola, Magí
Almasquer, Joseph Cendra, Joseph Mas, Joan Novell, Lluís Mas, Nicolau
Amigó, Agustí Carol, Joan Balcells, Joseph Anton Lladó, Pere Riera,
Jaume Paulí, Lluís Francolí, Joseph Estruch, Ramon Matheu, Joseph
Cudina, Joseph Montaner, Geroni Trullàs, Pau Coca, Joseph Ciurana,
Francesch Puig, Pere Bergadà, tots mestres confrares de dita confraria,
haguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint y la dita confraria
representant, fent emperò estas cosas ab authoritat y decret de dit
magnífich senyor batlle, baix authorizant y decretant.
Sobre la proposició feta per los dits honorables cònsols de que en
lo ingrés de son offici haverlos donat per ohidors de comptes a Lluís
Francolí y a Joseph Anton Lledó del entrat y gastat en lo discurs del
any, y attès la relació feta per dits ohidors de comptes, consten haver
entrat, ab tot gènero de recibo, 91 ll. 18 s. 7, y haver gastat y distribuhit 110 ll. - s. 5, axí que queda devent dita confraria 18 ll. 1 s. 10, a
saber: 6 ll. - s. a Joan Biosca y 12 ll. 1 s. 10 a Francisco Vilamassana,
com més llargament consta y és de vèurer en lo llibre dels comptes de
dita confraria. E lo dit Consell, attesa la dita proposició feta per dits
ohidors de comptes, qui han ben mirat aquells, ha deliberat que sels
fasse diffinició de comptes als dits cònsols y clavari com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell ques fasse nominació de
cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents:
Joseph Estruch, Joseph Anthon Lledó, cònsols; Joan Balcells, banderado; Joan Novell, clavari; Francisco Borrull, Pere Maspolet, Joseph
Cendra, Magí Almasquer, proms; Francisco Borrull, Pere Maspolet,
contadors de vias; Pere Bergadà, Lluís Mas, vehedors de retorsedor y
abaxador; Pere Riera, Joseph Mas menor, Sagimon Borrull, Francesch
Terradellas, bastoners; Lluís Francolí, Francesch Susanna, ohidors
de comptes; Joseph Cendra, Pere Maspolet, clavadós; Jaume Paulí,
andador; Francesch Puig, Joseph Codina, Francesch Biosca major,
Francesch Biosca menor, portans; Francisco Borrull, Pere Maspolet,
Joseph Toralló, Lluís Francolí, Joan Novell, Francesch Susanna, Joseph
Mas, menor, Lluís Mas, Joseph Cendra, Pere Bergadà, Jacintho Barnola,
Agustí Carol, dotsena; Jacintho Barnola, Agustí Carol, priors.
Als quals y a quiscú de ells asolas en dits respective officis y
càrrechs, lo dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats y quiscú de ells,
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han acceptat tots los càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells, y axí ho firman, las quals cosas fan ab authorització y decret
de dit magnífich senyor batlle, de las quals cosas me requereixen ne
lleve acte.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que los apranents hagen
de pagar dins un mes seran en casa de son amo sinch sous, y en cas
no cúmplia lo apranentatge per temps de tres anys y sen vage en altre
botiga de la present vila, hage de pagar 2 ll. - s., las quals haga de
abonar son amo, y axí mateix que qualsevol drap foraster que vinga a
estricar que hage de pagar a la confraria 8 s., y si se manifest 16 s., y
que per a pagar lo industrial degan los confrares aportar lo manifest
y credensa. Y se pagarà per dret de bolla y dret de rams allò que tòquia
a cada confrare, y los fadrins que treballan en las botigas que no són
de sos pares degan pagar lo ral a la dita confraria.
Francesch Santa Susanna, firmo; Pau Coca, Jacintho Barnola, Joseph Anthon Lladó, Joseph Ciurana, Pera Maspolet, Joan Balsells, Lluís
Francolí. Per dits confrares que diuan no saber de escriura firma per
ells y de llur voluntat jo, Joan Biosca, testimoni. Joseph Riera, batlle.
Testes sunt Joannes Biosca et Josephus Biosca, ligni fabri, Aqualatæ ambo.
Et ego, notarius infrascriptus, afirmo cognoscere omnes supradictos et qui scribere sciunt manibus suis propriis se firmarunt et pro
illis qui scribere nescierunt se firmavit de illorum voluntate Joannes
Biosca, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1738, setembre, 8
Acta d’admissió de Joan Badia com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 71r]

Die octava mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo trigesimo octavo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la iglésia parroquial de la vila de
Igualada instituhida y fundada, en la casa de Francisco Borrull, parayre
de dita vila, que és situada en la mateixa vila y en lo carrer de Santa
Maria, en la qual convocació han entrevingut los honorables Joseph
Estruch y Joseph Anthon Lledó, cònsols de dita confraria, Francesch
Santasusanna, Joseph Cendra, Joseph Mas, Francesch Puig, Lluís Mas,
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Joan Novell, Pau Riera, Francisco Borrull, Jacintho Barnola y Joan
Balcells, tots mestres confrares de dita confraria. És estat examinat
Joan Badia per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat
hàbil per mestre de aquella en atenció de haver respost a totas las
preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una “J” y “B”. Y lo
dit Joan Badia ha acceptat lo estar mestre confrare de dita confraria, y
ha promès estar subjecte a totas las servituts que los demés mestres
y confrares fins vuy han acostumat. Y per quant és fill de vila, paga
per son examen tres lliuras, y promet servir lo càrrech de andador fins
hi haurà de altra de examinat. De las quals cosas me requereixen ne
lleve acte en testimoni de veritat.
Francesch Santa Susanna, Joan Balsells, Jasinto Barnola, Joan
Badia. Per los dits que diuen no saber de escriure, firmo per ells y de
sa voluntat jo, Joseph Simon, testimoni.
Testes sunt Josephus Simon, juvenis coriarius macerator, et Josephus Matosas, juvenis agricola, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et qui scribere sciunt manibus suis propriis se firmaveruntt et illi qui
scribere nesciunt se firmavit de illorum voluntate Josephus Simon, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1738, setembre, 28
Acta d’admissió de Macià Vila com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 71v]

Die vigesima octava mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo trigesimo octavo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la iglésia parroquial de la vila de
Igualada instituhida y fundada, en la casa de Joseph Estruch, parayre
de dita vila, que és situada en la mateixa vila y en lo carrer Nou, en
la qual convocació han entrevingut los honorables Joseph Estruch
y Joseph Anthon Lladó, cònsols de dita confraria, Joseph Toralló major,
Joseph Cendra, Lluís Francolí, Lluís Mas, Francesch Puig, Joan Novell,
Jacintho Barnola, Joan Badia, tots mestres confrares de dita confraria.
És estat examinat Massià Vila per mestre confrare de dita confraria, lo
qual han trobat hàbil per mestra confrare de aquella en atenció de
haver respost a totas las preguntas se li han fetas, y li han donat per
senyal una “M” y “V”. Y lo dit Massià Vila ha acceptat lo ésser mes-
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tre confrare de dita confraria, y ha promès estar subjecte a totas las
servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat.
Y per quant no és fill de mestre, ni de la present vila y haver aportat
carta de aprenantatge de Jaume Vinyals, parayre de Esparguera, paga
per son examen 5 ll. - s., y promet servir lo càrrech de andador fins
ni haurà de altre de examinat. De las quals cosas me requereixen lleve
acte en testimoni de veritat.
Joseph Anton Lladó, Lluís Francolí, Jasinto Barnola, Joan Badia.
Per los sobre dits que dien no saber de escriure firmo per ells y de sa
voluntat jo, Joseph Simon, testimoni.
Testes sunt Brunus Basas, corderius, et Josephus Simon, juvenis
coriarius macerator, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et qui scribere sciunt manibus suis propriis se firmarunt, et pro illis
qui scribere nesciunt de illorum voluntate se firmavit Josephus Simon
alter ex testibus predictis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1739, maig, 10
Acte d’admissió de Joan Lafarga com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 68r-v]

Die decima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo trigesimo nono, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres perayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la iglésia parroquial de la vila de
Igualada instituhida y fundada, en la casa de Joseph Estruch, perayre
de dita vila, que és situada en la mateixa vila y en lo carrer Nou, en
la qual convocació han entrevingut los honorables Joseph Estruch y
Joseph Anthon Lledó, cònsols de dita confraria, Francesch Santasusanna,
Francisco Borrull, Joseph Cendra, Pere Riera, Magí Almasquer, Agustí
Carol, Joseph Ciurana, Joan Saré, Lluís Francolí, Pau Coca, Joseph
Mas menor y Joan Novell, tots mestres confrares de dita confraria.
És estat examinat Joan Lafarga per mestre confrare de aquella, en
atenció de haver respost a totas la preguntas se li han fetas y li han
donat per senyal una “L” y “A”. Y lo dit Joan Lafarga ha acceptat lo
ésser mestre confrare de dita confraria y ha promès estar subjecte
a totas las servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han
acostumat. Y per quant no és fill de mestre, sí de la present vila, y no
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haver aportat carta de aprenentatge, paga per son examen 5 ll. - s., y
promet servir lo càrrech de andador fins ni haurà de altre de examinat.
De las quals cosas me requerexen los sobredits lleve acte en presèntia
dels testimonis avall escrits a estas cosas cridats.
Joseph Anton Lladó, cònsol; Francesch Santa Susanna, Joseph
Ciurana, Juan Saré, Lluís Franculí, Pau Coca. Per los dits que diuen
no saver de escriura, firmo per ells jo, Joseph Vinyas. Joan Lafarga.
Testes huius sei sunt Josephus Vinyas, calderarius villæ de Martorell, Aqualatæ repertus, et Anthonius Roca, juvenis paratore dictæ villæ.
Et ego notarius infrascritus affirmo cognoscere omnes supradictos et illis qui scribere sciunt manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate
Josephus Vinyas, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1739, maig, 24
Acta d’admissió de Josep Jové com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 68v]

Die 24, maii, 1739. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de la vila de
Igualada instituhida y fundada, en casa de Joan Jové, que és situada
en la mateixa vila y en lo carrer del Argent, en la qual convocació
han entrevingut los honorables Joseph Estruch y Joseph Anton Lledó,
cònsols de dita confraria, Francesch Puig, Joseph Mas, Pere Riera,
Agustí Carol, Joan M<as>, Pere Maspolet, Joseph Mas, Joan Saré, Jacintho Barnola, Magí Almesqué, Joan Lafarga, Joseph Cendra, Lluís
Mas, Joseph Ciurana, tots mestres confrares de dita confraria. És estat
examinat Joseph Jové per mestre confrare de dita confraria, a qui han
trobat hàbil per mestre de aquella <en> atensió de haver respost a
totas las preguntas se li han fetas, y li han donat per sanyal una “J”
y “R”. Y lo dit Joseph Jover ha acceptat lo ésser mestra confrare de
dita confraria y ha promès estar subjecte a totas las servituts que los
demés mestras y confraras fins vuy han acostumat. Y per quant és
fill de vila351 y no aporta carta de aprenentatge, paga per son examen
351. A continuació, paga, ratllat.

390

Montserrat Duran Pujol

sinch lliuras, y promet servir lo càrrech de andador fins ni haurà de
altre de examinat. De las quals cosas me requereixen ne lleve acta en
testimoni de veritat.
Joseph Anton Lladó, cònsol, Agustí Carol, Pera Maspolet, Juan
Saré, Hyasinto Barnola, Joseph Ciurane, Joan la Farga. Per los dits
confrares que diuan no saber de escríurer firmo per ells y de sa voluntat jo, Jacinto Casulleras, testimoni.
Testes sunt Hiacinthus Casulleras, juvenis parator lanæ et
Mich<ael> Rigolfas, etiam juvenis parator lanæ, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos et qui scribe sciunt manibus suis propriis se firmarunt, et pro illis
qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate, dictus
Hiacinthus Casulleras, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1739, juny, 29
Acta d’admissió de Jacint Casulleras com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 69r]

Die 29, junii, 1739. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres confrares de la
confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de la vila de
Igualada instituhida y fundada, en la casa de Jacintho Barnola, que és
situada en la mateixa vila y en lo carrer de Sant Sebastià, en la qual
convocació han entrevingut y són estats presents los honorables Joseph
Estruch y Joseph Anthon Lledó, cònsols de dita confraria,352 Francesch
Santasusanna, Lluís Francolí, Lluís Mas, Francesch Puig, Pere Maspolet,
Pere Riera, Pau Coca, Agustí Carol, Jacintho Barnola, Joseph Mas major,
Joseph Jové, Joseph Mas menor, tots mestres confrares de dita confraria.
És estat examinat Jacintho Casulleras per mestre de aquella en atenció
de haver respost a totas las preguntas se li han fetas, y li han donat per
senyal una “J” y “C”. Y lo dit Jacintho Casulleras ha acceptat lo ésser
mestre confrare de dita confraria, y ha promès estar subjecte a totas
las servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat.
Y per quant no és fill de vila ni de mestre y aporta carta de aprenantatge, paga per son examen 5 ll. - s., y ha promès servir lo càrrech de
352. Els noms dels cònsols són al final de l’escrit, prèvia crida dins del text.
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andador fins y atant ni haurà de altre de examinat. De las quals cosas
me requereixen ne lleve acta en testimoni de veritat.
Joseph Anton Lladó, Francesch Santa Susanna, Lluís Francolí,
Pera Maspolet, Pau Coca, Ag<o>stí Carol, Jacinto Barnola, Jasinto Casulleras. Per los dits confrares que diuen no saber de escriure firmo
per ells y de sa voluntat jo, Miquel Rigolfas, testimoni.
Testes sunt Michael Rigolfas, juvenis parator lanæ et Michael
Mathei, textor lini, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos et qui scribere sciunt manibus propriis se firmarunt, et pro illis
qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate dictius
Michael Rigolfas, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1739, agost, 2
Acta d’admissió de Joan Camps com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 69v]

Die II augusti MDCCXXXIX, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de la present
vila instituhida y fundada, en la casa de Jacinto Barnola, situada en
dita vila y en lo carrer de Sant Sebastià, en la qual convocació han
entrevingut los honorables Joseph Estruch y Joseph Anton Lledó, cònsols
de dita confraria, Francisco Borrull, Francesch Santa Susanna, Lluís
Mas, Francesch Puig, Lluís Francolí, Pere Maspolet, Joan Novell, Joan
Ceré, Agustí Querol, Jacinto Casulleras, Joseph Mas major y Joseph
Mas menor, Pere Riera y Jacinto Barnola, tots mestres confrares de
dita confraria. És estada examinada la persona de Joan Camps, jove
de la vila de Montmaneu, per mestre confrare de dita confraria, a qui
han trobat hàbil per ser mestre de aquella en atenció de haver respost
a totas las preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal “C” y
“S”. Y lo dit Joan Camps ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita
confraria, y ha promès estar subjecte a totas las servituts que los demés
mestres y confrares fins vuy han acostumat. Y per quan no és fill de
vila, paga per son examen sinch lliuras barceloneses de comptants, y
promet servir lo càrrech de andador fins ni haurà de altre de examinat.
De las quals cosas me requereixen lleve acte en testimoni de veritat.
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Joseph Anton Lladó, cònsol, Francesch Santa Susanna, Lluís Francolí, Pera Maspulet, Joan Saré, Agustí Ca<rol>, Jasinto Barnola, Jasinto
Casulleras. Per los demés confrares que diuen no saber escriure firmo
jo, Bonaventura Rabasa, testimoni.
Testes sunt Bonaventura Rabassa, juvenis coriarius et Michael
Rigolfas, juvenis parator, ambo villæ Aqualatæ.
Et ego notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere supradictos confratres qui scribere scierunt firmarunt et pro aliis qui scribe
nescire dixerunt firmavit per illis dictus Rabassa, testis.
Vicentius Cots et Mitjans, notarius pro Francisco Melcion, notarius.

1739, agost, 23
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 70r-v]

Die vigesima tertia mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo <septingentesimo>353 trigesimo nono, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria del gloriós sant Joan, fundada en la mateixa
capella construhida dins la parroquial iglésia de la <mateixa> vila, en
la capella de Sant Barthomeu construhïda dins la present vila, ahont
per semblants y <altres> negocis de dita confraria se acostuman de
convocar y congregar, ab acistènsia del magnífich <Anton> Rovira,
batlle de dita vila, baix authorisant y decretant, en la qual convocació
han entre<vingut y> són estats presents los següents: Joseph Estruch
y Joseph Anton Lladó, cònsols, ab los prohoms se<güents>: Jacintho
Barnola, Jacintho Estruch, Joan Novell, Lluís Francolí, Joseph Levi,
Joseph Cendra, Francesch Puig, <Pere> Riera, Nicolau Amigó, Francisco Borrull, Joseph Mas menor, Joseph Cudina, Joseph Toralló, Ramon
Ma<theu>, Jaume Paulí, Joan Balcells, Joseph Jové, Pau Coca, Joseph
Montaner, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels
absents y impedits, Concell <tenint y la dita> confraria representant,
fent emperò estas cosas ab authoritat y decret del magnífich <.... ....>
authorisant y decretant.

353. El marge dret del foli resulta il·legible per causa de la humitat.
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Sobre la proposició feta per los dits cònsols de que en lo ingrés
de son ofici haver <los> donat per ohidors de comptes a Lluís Francolí
y a Francesch Susanna del entrat y gastat en lo discurs d<el any> y,
atès la relació feta per dits ohidors de comptes consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, 162 ll. <9 s. 2>354, y haver gastat y distribuhit
124 ll. 6 s. 3, axí que queda a favor de la confraria 38 ll. 2 s. 11. E lo
dit Consell, atesa la proposició feta per dits ohidors de comptes, qui
han ben mirat aquells, ha deliberat que sels fassa diffinició de comptes
als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell ques fasse nominació de
cònsols y demés oficis de dita confraria, los quals són los següents:
Jacintho Estruch y Joseph Montaner, cònsols; Francesch Tarradellas,
banderado; Lluís Francolí, clavari; Joseph Estruch, Joseph Anton Lladó,
Jacintho Barnola, Joan Balcells, proms; Joseph Estruch, Joseph Anton
Lladó, contadors de vias; Francisco Borrull y Joseph Cendra, vehadors
de retorsedor y abaxador; Joseph Gavarró, Jacintho Casulleras, Nicolau
Amigó, Agustí Carol, bastoners; Francesch Susanna, Sagimon Borrull,
ohidors de comptes; Joseph Cendra, Nicolau Amigó, clavadors; Joan
Camps, y per ell Joseph Jover, andador; Francesch Puig, Joseph Codina,
Francesch Biosca menor, Pere Biosca, portans; Joseph Estruch, Joseph
Anthon Lladó, Joseph Toralló major, Francesch Susanna, Francisco
Borrull, Joseph Cendra, Jacintho Barnola, Sagimon Borrull, Joan Novell, Joseph Mas major, Joseph Mas menor, Joseph Ciurana, dotsena;
Joan Novell y Joseph Mas menor, priors.
Als quals y a quiscú de ells asolas en dits respective officis y càrrechs, lo dit Consell eo Parlament dóna y con<cedeix> tots los poders
necessaris per exercir aquells, y los sobre anomenats, y quiscú de ells,
han acceptat <tots los> càrrechs y han promès exercir bé y lealment
aquells, y axí ho firman. Las quals cosas fan amb <au>thoritat y decret del
magnífich senyor batlle, de las quals cosas me requereixen ne lleve acte.
Y axí mateix lo dit Consell ha deliberat que de aquí en avant entrian los diners de la confraria al clavari de aquella, y que los cònsols,
Joseph Estruch, Joseph Anthon Lladó, cuydan del fet del tabernagle,
que fassian tot lo que sia necessari, y la mateixa facultat donan a
Francesch Susanna, Joseph Cendra y Lluís Francolí.
Joseph Anton Lladó, Jasinto Barnola, Lluís Francolí, Pau Coca,
Jasinto Casulleras, Joan Balcells. Per los sobredits confrares que diuhen
no saber de escríurer firmo per ells y de sa voluntat jo, Andreu Heres,
escrivent.
354. Deduïm d’acord amb les despeses i el saldo que queda per a la confraria.
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Anton Rovira, batlle.
Testes huius rei sunt Michael Marti, coriarius macerator et Mauritius Baliu <ju>venis coriarius macerator, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et qui scribere sciunt manibus suis propiis se firmarunt, et pro illis
qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate, Andreas
Heres, quam etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1739, setembre, 13
Acta d’admissió de Pere Soldevila com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 72r]

Die xiii septembris mdccxxxix, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Parlament dels mestres parayres de la
confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial de la present vila instituhida y fundada, en la casa del reverent Joseph Soldevila, prevere
que la té situada en dita vila y en lo carrer Nou, en la qual convocació
han entrevingut los honorables355 Jacinto Estruch y Joseph Montaner,
cònsols de dita confraria, Francisco Borrull, Joseph Sendra, Joseph
Mas menor, Joan Novell, Pere Riera, Joseph Anton Lledó, Joseph Jové,
Agustí Querol, Jacintho Barnola, Lluís Francolí y Joseph Estruch, tots
mestres confrares de dita confraria. És estat examinada la persona de
Pere Soldevila, natural de la present vila, per mestre confrare de dita
confraria, a qui han trobat hàbil per ser mestre de aquella en atenció
de haver respost a totas las preguntas se li han fetas, y li han donat
per senyal “S” y “A”. Y lo dit Pere Soldevila ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès estar subjecte a totas las
servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat.
Y per quant no és fill de mestre, paga per son examen sinch lliures
per no aportar carta de aprenentatje, las que paga de comptants en
presència del notari y testimonis. Y promet servir de andador fins hi
haurà de altre de examinat. De las quals cosas me requereixen ne lleve
acta en testimoni de veritat.

355. A continuació, Joseph Estruch, Joseph Anthon Lledó, cònsols de dita confraria,
ratllat.
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Joseph Anton Lladó, Lluís Franculí, Jasinto Barnola, Agustí Carolo,
Pera Soldevila. Per los demés confrares que diuen no saber escriure
firmo, Francisco Ala, testimoni.
Testes sunt Paulus Ala, juvenis parator lanæ et Agnasius Boxera,
juvenis clitellarius, ambo villæ Aqualatæ.
Ego notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere supradictos
confratres et quis scribere scierunt firmarunt, et pro aliis qui scribe
necire dixerunt, firmavit pro illis dictus Ala, testis.
Josephus Matheu, notarius publicus Aqualatæ pro Franciscus
Melcion, notarius.

1740, maig, 1
Acta d’admissió de Sebastià Planas com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 73r-v]

Die prima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Estruch y Joseph Montaner, lo any
present cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial
iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Torelló, Joan Novell,
Lluís Francolí, Nicolau Amigó, Joan Batista Saré, Jacintho Barnola, Pau
Coca, Lluís Mas, Joseph Anton Lladó356 y Joseph Borbosa, tots mestres
confrares de dita confraria, personalment trobats en la casa de Pere
Joan Planes, texidor de lli de dita vila, que és situada en la present y
en lo carrer de Sant Sebastià. És estat examinat Sebastià Planes per
mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil y sufficient per
ser mestre de aquella en atenció de haver respost a totas las preguntas
se li han fetes, y li ha donat per senyal una “S” y una “P”. Y lo dit
Sebastià Planas ha acceptat lo ésser mestra confrare de dita confraria,
y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de altre
de examinat. Y axí mateix de estar subjecta a totes les servituts que los
demés mestres y confrares fins vuy han acostumat. Y per quant no és
fill de mestre, si de la present vila y casat ab filla de mestra y no portar carta de aprenentatge,357 paga per son examen 3 ll. 10 s., las quals

356. Afegit al final de l’escrit, prèvia crida dins del text, amb el vistiplau del
notari, que anota Ita approbat notarius infrascriptus dictum manum propria.
357. Íd.
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paga de comptants en presènsia del notari y testimonis. De las quals
cosas me requereixen ne lleve la present acte en testimoni de veritat.
Lluís Franculí, Joseph Anton Lladó, Pau Coca, Juan Batista Saré,
Jasynto Barnola, Joseph Borbosa, Sabastià Planas. Per los dits confrares
que diuen no saber escriure firmo per ells y de sa voluntat jo, Joan
Rigolfas, testimoni.
Testes sunt Joannes Rigolfas, juvenis parator lanæ, et Emanuel
Mas, juvenis agricola, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognocere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
per illis qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate
dictus Mas, testis, quod etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1740, juliol, 31
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 74r a 75v]

Die trigesima prima mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, fundada
en la mateixa capella construhida dins la parroquial iglésia de la
mateixa, vila, en la capella de Sant Barthomeu construhida dins la
present iglésia, ahont per estas y altras cosas se acostuman convocar
y congregar, ab acistènsia del magnífich Joseph Riera, regidor decano
de dita vila, exercint lo empleo de batlle de la mateixa vila, baix authorisant y decretant, en la qual convocació han entrevingut y són estats
presents los següents: Jacintho Estruch y Joseph Montaner, cònsols,
ab los prohoms següents: Joseph Estruch, Joan Novell, Joseph Mas
menor, Francisco Tovella, Joan Puig, Pau Coca, Joan Badia, Miquel
Mestra, Francesch Puig, Joseph Aguilera, Agustí Querol, Joan Saré,
Jacintho Barnola, Jaume Joan Petit, Pere Riera, Jacintho Casulleras,
Joseph Codina, Joseph Anthon Lledó, Francisco Borrull, Joseph Toralló,
Ramon Matheu, Lluís Francolí, Nicolau Pujades, Thomàs Montaner,
tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absent y
impedits, Concell tenint y la dita confraria representant, fent emperò
estas cosas ab authoritat y decret del magnífich llochthinent de batlle,
baix authorisant y decretant.
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Sobre la proposició feta per los dits cònsols de que en lo ingrés
de son offici haver<los> donat per ohidors de comptes a Francesch Susanna y Sagimon Borrull del entrat y gastat en lo discurs del any, y atès
la relació feta per dits ohidors de comptes consta haver entrat, ab tot
gènero de recibo, 182 ll. 9 s. 4, y haver gastat y distribuhit 182 ll. 6 s.
2, axí que queda a favor de dita confraria358 3 s. 2 d., las quals quedan
en poder del clavari avall escrit. E lo dit Consell, atesa la proposició feta
per dits ohidors de comptes, que han ben mirat aquells, ha deliberat que
sels fasse diffinició de comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que fassa nominació de
cònsols y demés officis de dita confraria, los quals són los següents:
Joseph Toralló y Joan Balcells, cònsols; Segimon Borrull, banderado;
Jacintho Estruch, Joseph Montaner, Joan <...>,359 Francesch Terradellas, proms; Joseph Borbosa, Sebastià Planas, Joan Badia, Joan Puig,
bastoners; Lluís Francolí, clavari; Joseph Anton Lledó, Francesch Santasusanna, ohidors de comptes; Joan Novell y Lluís Mas, comptadors
de vias; Jacintho Barnola y Joseph Mas menor, vehedors de retorsedor;
Jacintho Estruch, clavari; Joseph Aguilera, andador; Jacintho Estruch,
Joseph Montaner, Francisco Borrull, Joseph Estruch, Francesch Borrull, Lluís Mas, Agustí Querol, Joseph Cendra, dotsena; Joseph Codina,
Francesch Puig, Onofre Biosca, Joseph Estruch menor, portans del
tabernagle; Joseph Anton Lledó y Geroni Trullàs, priors.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis, lo
dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders necessaris
per exercir aquells, y los sobre anomenats y quiscú de aquells, han
acceptat los sobradits càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells, y axí ho firman, las quals cosas fan ab authoritat y decret de
dit magnífich llochthinent <de> batlle.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que nos puga passar
ningú per mestre confrare de dita confraria que primer no haga estat
tres anys apranent y que no apòrtia carta de apranentatge. Y si antes
de dits anys se passa mestre, que tinga obligació de pagar per son
mestratge divuyt lliures barceloneses a dita confraria,360 menos los fills
de mestre que per estos no se imposa cosa alguna. Y que los demés,
complerts que hagen los tres anys de aprenantatga, degan pagar lo que
queda disposat en altres ordinacions. Las quals cosas fan ab authoritat
358. A continuació, unes paraules ratllades i il·legibles.
359. Il·legible per causa de la humitat, que fa que es transparenti la capçalera
del paper segellat del full dret.
360. A partit d’aquí i fins al final de l’apartat està anotat al final de l’escrit, amb
la validació notarial: Ita approbat notarius infrascriptus manu propria.

398

Montserrat Duran Pujol

y decret del magnífich llochthinent de batlle, de las quals cosas me
requereixen ne lleve acte.361
Joseph Riera, regidor decano exercint lo empleo de batlle y presidint lo dit Consell, firmo de mi y per dits confrares.
Testes sunt Josephus Morera, juvenis velorum textor, et Franciscus
Llanso, agricola, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos confratres, ac dictus magnífichus locumthenentis bajuli et presidentis qui
pro se et pro dictis confratres firmavit.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1740, juliol, 3
Acta d’admissió de Joan Puig com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 75r]

Die tertia mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Estruch y Joseph Montaner, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Toralló,
Joseph Estruch, Joan Saré, Pere Riera, Joseph Cudina, Joseph Anton
Lladó, Lluís Mas, Joan Novell, Joseph Mas menor, Lluís Francolí, Sebastià Planas, tots mestres confrares de dita confraria, personalment
trobats en la casa y pròpria habitació de Joan Puig, que és situada en
la present vila. És estat examinat lo dit Joan Puig per mestre confrare
de dita confraria, a qui han trobat hàbil y sufficient per ser mestre de
aquella en atenció de haver respost a totas las preguntas se li han
fetas, y li han donat per senyal una “J” y una “P”. Y lo dit Joan Puig
ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès
servir lo càrrech de andador fins ni haurà de altre de examinat, y axí
mateix de estar subjecte a totas las servituts que los demés mestres
y confrares fins vuy han acostumat. Y per quant és fill de mestre y
de la present vila, paga per son examen 1 ll. 10 s., las quals paga de
comptants en presència del notari y testimonis. De las quals cosas me
requereixen ne lleve la present acte en testimoni de veritat.

361. Tot el paràgraf està ratllat amb una aspa.
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Lluís Francolí, Joseph Anton Lladó, J<o>an Saré, Sebastià Planas.
Per los dits confrares que diuen no saber de escriure firmo per ells y
de sa voluntat jo, Francesch Novell, testimoni. Juan Puig.
Testes sunt Franciscus Novell, parator lanæ Aqualatæ, et Benedictus Toralló, juvenis parator lanæ dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribe scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, ac
pro illis qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate
dictus Novell, testis, quam etiam affirmo cognoscere.
Fanciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1740, juliol, 10
Acta d’admissió de Josep Aguilera com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 75v]

Die decima mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Estruch y Joseph Montaner, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Juan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Lluís Francolí,
Jacintho Barnola, Pere Riera, Joan Lafarga, Lluís Mas, Joan Novell,
Jacintho Casulleras, Joseph Cudina, Joseph Estruch, Sebastià Planas,
Joseph Mas menor, Joan Puig, tots mestres confrares de dita confraria,
personalment trobats en la casa de Joseph Estruch, que és situada en
la present vila y en lo carrer Nou. És estat examinat Joseph Aguilera
per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil y suficient per ser mestre de aquella en atenció de haver respost a totas las
preguntas se li han fetas, y se li ha donat per senyal una “J” y una
“A”. Y lo dit Joseph Aguilera ha acceptat lo ésser mestre confrare de
dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant
ni haurà de altre de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas
las servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat.
Y per quant no és fill de mestre, ni de la present vila y no aportar
carta de aprenantatge, per lo qual ha pagat pagat duas lliuras y paga
ara, per son examen, sinch lliuras, las quals paga de comptants en
presència del notari y testimonis avall escrits. De las quals cosas me
requereixen ne lleve la present acte en testimoni de veritat.
Jasinto Barnola, Joan la Farga, Sebastià Planas, Jasinto Casulleras, Lluís Franculí, Juan Puig, Joseph Guilera. Per dits confrares que
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diuen no saber de escriure firmo per ells y de sa volontat jo, Joseph
Barés, testimoni,
Testes sunt Brunus Bares, corderius et Josephus Bares, juvenis
corderius, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui scribere nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntate
dictus Bares, testius, quam etiam affirmo cognoscere,
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1740, desembre, 27
Acta d’admissió de Josep Borbosa com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 76r-v]

Die XXVII decembris MDCCXXXX, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Estruch y Joseph Montaner, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Estruch,
Francesch Santasusanna, Jacintho Barnola, Pere Maspolet, Joseph Mas
menor, Joan Novell, Joseph Cendra, Joseph Levi, Pera Soldevila, Lluís
Francolí, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats
en la casa de dit Joseph Estruch, que és situada en la present vila de
Igualada y en lo carrer Nou. És estat examinat Joseph Borbosa per
mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil per ser mestre
de aquella en atensió de haver respost a totas las preguntas se li han
fetas, y li han donat per senyal “J” y “B”. Y lo dit Joseph Borbosa ha
acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès estar
subjecte a totas las servituts que los demés mestras y confrares fins vuy
han acostumat. Y per quant no és fill de mestre, si de la present vila
y casat ab filla de mestra, paga per son examen 1 ll. 10 s., les quals
paga de comptants en presència del notari y testimonis,362 quedant
exclosos de ser fills de mestre los fills que dit Joseph Borbosa té del
primer matrimoni. Y promet servir lo càrrech de andador fins y atant
ni haurà de altra de examinat. De las quals cosas me requerixen ne
lleve la present acta en testimoni de veritat.

362. La frase que segueix està escrita al final de l’acta, amb el vistiplau del
notari: Ita approbat notarius infrascriptus manu propria.
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Francesch Santa Susanna, Jasinto Barnola, Pera Maspolet, Lluís
Franculí, Pera Soldevila, Joseph Borbosa. Per los dits confraras que
diuen no saber de escriure firmo per ells jo, Joseph Aguilera, tastimoni.
Testes sunt Josephus Aguilera, juvenis parator lanæ, et Joannes
Dardet, juvenis carderius, Aqualatæ degens.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos consules et confratres, et illi qui scribere sciunt manibus suis propriis
se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt se firmavit de
illorum voluntate dictis Aguilera, testis, quod etiam affirmo cognocere.
Franciscus Melcion, notarius.

1741, juliol, 23
Acta d’admissió de Jaume Olivella com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 77r]

Die vigesima tertia mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Toralló y Juan Balcells, lo any present
y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Juan, en la parroquial
iglésia de Igualada instituhida y fu<ndada>, Lluís Francolí, Joseph Estruch, Joseph Aguilera, Sebastià Planas, Joseph Anton Lledó, <Joseph>
Cendra, Agustí Querol, Joseph Levi, Geroni Trullàs, Segimon Borrull,
Jacintho Estruch, Jacintho Barnola, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats en la casa de dit Joseph Torelló, que és
situada en la present vila y en lo carrer Nou. És estat examinat Jaume
Olivella per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil y
suficient per ser mestre de aquella en atenció de haver respost a totas
les preguntas se li han fetas, y se li ha donat per senyal una “J” y una
“O”. Y lo dit Jaume Olivella ha acceptat lo ésser mestre confrare de
dita confraria y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant ni
haurà de altra de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas las
servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat.
Y per quant no és fill de mestra, ni de la present vila y aporta carta
de apranantatge, paga per son examen sinquanta rals, los quals paga de
comptants en presència dels notaris y testimonis avalls escrits. De las
quals cosas me requereixen ne lleve acte en testimoni de veritat.
Joan Balcells, Lluís Franculí, Jasinto Ba<r>nola, Joseph Aguilera,
Sebastià Planas, Joseph Anton Lladó, Agostí Carol, Joseph Feliu, Sa-
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gimon Borrull. Per dits confrares que no saben de escriure firmo per
ells jo, Bernat Miró, testimoni. Jaume Olivella.
Testes sunt Petrus Estruch, coriarius et Bernardus Miro, parator
lanæ, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
per illis qui scribe nescire dixerunt se firmavit de illorum voluntatem
dictus Miro, testis, quod etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

1741, agost, 16
Acta d’admissió de Joan Albanès com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 77v]

Die decima sexta mensis augusti, millesimo septingentesimo
<qua>dragesimo primo, Aqualatæ363
364
Per los honorables Francisco Borrull y Nicolau Amigó, lo any
pr<esent> cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial de Igualada fundada,365 Joseph Anton Lladó, Lluís Francolí, Joseph
<Es>truch,366 Joseph Cendra, tots mestres confrares de dita confraria,
personalment trobats en la capella de Sant Barthomeu que és situada
en la present vila, és estat examinat Joan Albanès, menor, per mestre
confrare de dita confraria, a qui han trobat àbil p<er> mestre confrare
de aquella en atenció de haver respost a las <pre>guntas se li han ben
fetas, y li han donat per señal una “J” y una <.>. Y lo dit Joan Albanès, menor, ha exceptat lo ésser mestre conf<rare> de dita confraria,
y ha promès servir lo càrrech de andador fi<ns> ni haurà de altre de
examinat, y així mateix de estar <subjec>te a totas les servituts que los
demés mestres y confrares fins vuy <han> acostumat. Y per quant no
és fill de mestre, sí de la present vila y no a portat carta de aprenentatge, paga per son <exa>men 5 ll. - s., las quals dóna de comptants.

363. Al marge de l’inici del foli, esvanit per la humitat, <....> die 23 januarii
1745, copia sig.quarti.
364. El relligat del text impedeix llegir una part del text del marge dret de la
pàgina.
365. A continuació, Segimon Borrull, ratllat.
366. A continuació, Jacintho Estruch, Pere (Riera), ratllat.
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De las quals cosas me <re>quereixen ne lleve acta,367 lo que he fet en
dita vila de Igualada, en presència dels testimonis avalls escrits, dia
y any sobradits.
Joseph Anton Lladó, Lluís Franculí, Joan Albanès manor. Per los
dits confrares que diuhen no saber de escríurer firmo <per> ells jo,
Joan Monblanch y Pausa, testimoni.
Testes sunt Joannes Monblanch et Pausa <scrip>tor, Aqualatæ
degens, et Franciscus Jovella, juvenis parator lanæ dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illis qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui scribrere ne<scire> dixerunt se firmavit de illorum voluntate
Joannes Monblanch et Pausa, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1741, agost, 6
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. Es confirmen
les normes necessàries per a accedir a mestre del gremi.
[3: fol. 78r-v]

Die VI augusti MDCCXXXXI, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, fundada en
la mateixa capella construhida dins la parroquial iglésia de dita vila,
en la casa de Lluís Francolí, que és situada en dita vila y en lo carrer
de Sant Barthomeu, ahont per estas y altras cosas se acostuman convocar y congregar, fent estas cosas ab acistència del magnífich Francisco Argullol, batlle de dita vila, baix authorisant y decretant, en la
qual convocació han entrevingut y són estats presents Joseph Torelló
y Joan Balcells, cònsols, ab los prohòmens següents: Geroni Trullàs,
Joseph Anton Lladó, Joseph Levi, Francesch Burrull, Joseph Astruch,
Pau Coca, Jacintho Astruch, Joseph Gavarró, Miquel Mestra, Joseph
Borbosa, Joan Batista Seré, Agustí Querol, Joseph Cudina, Jaume Olivella, Ramon Matheu, Joseph Aguilera, Joseph Cendra, Francisco Tovella, Lluís Mas, Joan Novell, Joseph Ciurana, Pere Bergadà, Francesch
Puig, Lluís Francolí, Joan Puig, Joan Badia, Francesch Santa Susanna,

367. A partir d’aquí i fins al final de la frase el text està escrit amb un altre
tipus de lletra.
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Pere Soldevila, Francesch Tarradellas, Pere Riera, Sebastià Planes,368 Pere
Maspolet, Nicolau Amigó y Joseph Mas menor, tots mestres confrares
de dita confraria, haguda rahó dels exemps y impedits, Consell tenint
y la dita confraria representant, fent emperò estas cosas ab authoritat y
decret de dit magnífich senyor batlle, baix authorisant y decretant.
Sobre la proposició feta per dits cònsols de que en lo ingrés de
son ofici haverlos donat per ohidors de comptes a Joseph Anton Lladó y a Francesch Susagna del entrat y gastat en lo discurs del any, y
atès la relació feta per dits ohidors de comptes, consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, la quantitat de 151 ll. 7 s. 6, y haver gastat
y distribuït 150 ll. 18 s. 6, així que queda a favor de dita confraria
9 s., los quals quedan en poder del clavari avall escrit. E lo dit Consell, atesa la proposició feta per dits ohidors de comptes, qui han ben
mirat aquells, ha deliberat lo dit Consell se fassa difinició de comptes
als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y així mateix se fasse nominació de cònsols y altres oficis que són
com se segueix: Francisco Borrull y Nicolau Amigo, cònsols; Sebastià
Planes, banderado; Joseph Torelló, Joan Balcells, Segimon Borrull, Joseph Anton Lladó, proms; Agustí Querol, Jacintho Barnola, Joan Batista
Seré, Joseph Aguilera, bastoners; Francesch Santa Susanna y Joseph
Anton Lladó, ohidors de comptes; Luís Francolí, clavari; Francesch
Puig, Joseph Cudina, Francesch Biosca, Joseph Astruch menor, portans;
Joseph Toralló, Joan Balcells, comptadors de vias; Joseph Ciurana, Joseph Cendra, priors; Joan Puig, clavadó; Joseph Toralló, Joan Balcells,
Segimon Borrull, Joseph Anton Lladó, Joseph Astruch, Francesch Santa
Susanna, Lluís Francolí, Agustí Querol, Joseph Mas menor, Francisco
Tovella y Jacintho Barnola, dotsena.
Als quals y a quiscú de ells a solas en dits respective oficis, lo dit
Consell eo Parlament dóna y concedeix tots <los> poders necessaris per
exercir aquells. Y los sobre anomenats y quiscú de ells han acceptat
sos respective càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells,
y axí ho firman.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Consell que, en atenció de que
Joan Albanès, menor, demana plassa per mestra confrare de dita confraria que se li dónia precehint lo degut examen y aportant carta de
apranentatge e no altrament, pagant per son examen, en cas no apòrtia
dita carta de aprenentatge, la quantitat de 18 ll. -s., així quedà determinat ab una deliberació se tingué en lo Consell de 31 de juliol del any
368. A partir d’aquí els noms dels assistents estan escrits al final de l’acta, amb
la validació corresponent del notari: Ita approbat notarius infrascriptus manu propria <..>.
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1740, a las quals cosas lo dit magnífich senyor batlle posa sa authoritat
y decret. De las quals cosas me requereixen lleve acte.
Francisco Argullol, batlle y presidint lo dit Consell firmo per mi
y per dits confrares.
Testes sunt Joannes Montblanch et Pausa, scriptor Aqualatæ degens et Franciscus Jovella, juvenis parator lanæ, dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos confratres, ac dictum magnificum Franciscum Argullol, bajulum et presidentem, qui pro se et pro dictis confratribus se firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1741, augusti,369 16
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aprova i es
recorda la necessitat de presentar carta d’aprenentatge per a poder
ésser examinat com a mestre paraire. Es fixen noves ordinacions
sobre la fabricació de teixits de llana, sobre el préstec del nom i
marca a persones que fabriquin draps sense ser mestres, i sobre
l’obligació dels teixidors d’avisar els cònsols dels paraires quan
teixeixin baietes o altres draps de llana que no siguin de mestres
de la confraria.
[3: fol. 79r a 80r]

Die decima sexta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, fundada
en la capella de la mateixa invocació construhida dins la parroquial
iglésia de la vila de Igualada, bisbat de Vich, en la capella de Sant
Barthomeu construhida dins la present vila, ahont per estas y altras
cosas se acostuman convocar y congregar, en la qual convocació y
congregació entrevingueren y foren presents los honorables Francisco
Borrull y Nicolau Amigó, lo any present y corrent cònsols de dita
confraria, ab los prohòmens següents: Joseph Torelló, Joseph Estruch,
Joseph Anton Lledó, Jaume Olivella, Francesch Puig, Ramon Matheu,
Sebastià Planes, Joseph Gavarró, Joseph Aguilera, Francesch Tarradelles,
Joseph Montaner, Joan Balcells, Lluís Francolí, Segimon Borrull, Pere
Riera, Jacintho Barnola, Magí Almasqué, Jacintho Casulleras, Joseph
369. L’estat del paper no permet llegir la data amb claredat.
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Cendra,370 Pere Bergadà, Joan Batista Seré, Agustí Querol, Jacintho
Estruch, Joan Badia, Joan Puig, Joseph Levi, Francesch Santasusanna,
Joseph Mas, Pere Maspolet, Joan Novell, Miquel Mestre, Francisco
Tovella, Joseph Codina y Pau Coca, tots mestres confrares de dita
confraria, com a major y més sana part y més de las dos parts de
dita confraria, Consell tenint y la dita confraria representant, fent
estas cosas en presència y acistència del magnífich Francisco Argullol,
per la universitat de dita vila batlle de la mateixa vila, han deliberat
y ordenat las cosas avall escritas y següents:
Primerament han deliberat y ordenat que ningun mestre de dita
vila puga fer acta de aprenentatge a ningun aprenent que no haja acabat los tres anys de aprenentatge y no menos, y que <no> puga aquell
passar mestre sens dita carta de aprenentatge, y <...> al contrari, lo tal
mestre farà dita carta de aprenentatge se<nse> haver complert los tres
anys, cayga en pena de 10 ll. s., y axí mateix en cas que los cònsols
pàssian mestra a algú sens dita carta <de> aprenentatge, càiguian en
dita pena de 10 ll. s., aplicadoras ditas <pe>nas a dita lluminària.
Ítem han deliberat y ordenat que, en cas que algun aprenent o
aprenents sen anàs o anassen de casa de son amo o sos amos sens
acabar los dits tres anys de aprenentatge, menos que no sia ab consentiment y voluntat de dit son amo o sos amos, que ningun mestre o
mestres de dita confraria lo puga o pugan péndrer, en pena de 6 ll. s.,
aplicadora dita pena a dita confraria o lluminària.
Ítem han deliberat y ordenat que qualsevol fill de vila que pàssia
mestre haja de pagar per son examen tres lliures, y si és for<aster>
haja de pagar 8 ll.371 s., precehint dita carta de aprenentatge com se
ha dit y no altrament.
Ítem han deliberat y ordenat que ningú puga treballar en sa <casa>
del ofici de parayre que no ensényia carta de aprenentatge, que no
puga tenir ningun fadrí ni aprenent en pena de 2 ll. s., aplicadora dita
pena a dita lluminària. Y en cas trebàllia en sa casa sense ensenyar
dita carta de apranantatge haje de pagar a dita confraria 2 ll. s., una
vegada tant solament.372
Ítem ha deliberat y ordenat que ningú que no sia meste puga fer
ningun gènero de roba de llana ques dega posar en manifest, y fentla

370. Abans de Cendra llegim Casulleras, ratllat.
371. Al text consta la quantitat de 18 ll., que és corregida al final de l’acta, prèvia
crida dins del text: diem vuit lliures.
372. S’ha passat ratlla damunt tot aquest paràgraf.
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dega pagar per lo primer partit farà 2 ll. s., a dita lluminària, y per
cada un dels demés partits 1 ll. s., també a dita lluminària.
Ítem han deliberat y ordenat que ningú mestra confrares puga
prestar lo nom a ninguna persona per fer <...guda> gènero de roba
en pena de 10 ll. s. per cada vegada contrafarà, aplicadora dita pena
a dita lluminària.
Ítem han deliberat y ordenat que qualsevol texidor que texesca
<un> drap vayeta o altre gènero de roba de llana que no sia de mestre
parayre tinga obligació, per cada partit texirà, de avisar als cònsols
de dita confraria, sots pena de 2 ll. s., per cada vegada contrafarà, y
avisats primerament los texidors per los cònsols de dita confraria de
la present ordinació aplicadora dita pena a dita lluminària.
De quibus omnibus et singulis requiriverunt me, notarius infrascriptus, in presencia infrascriptum testium instrumentum conficere
quod fu<..> actum, die, mense, anno et loco predictis.
Jo Francisco Argullol, batlle y presidint lo dit Concell, firmo per
mi y per los dits cònsuls y confrares.
Testes sunt Joannes Monblanch et Pausa, scriptor, Aqualatæ degens, et Barthomeus Janer, juvenis ferrifaber dictæ villæ.
Ego notarius publicus infrascriptus affirmo cognoscere supradictos
consules et confratres, <et> magnifichum Franciscum Argullol, baiulum
et presidentem, qui pro se et pro <dic...> consulibus et confratribus
se firmavit.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.
Aprovam las presents ordinacions, ab las quals manam als cònsols
de dita confraria sobre ditas penas que las obsérvian y cúmplian, sens
alteració alguna, lo con<vengut> així. De casa de la vila, Igualada, 21
de agost de 1741.
Francisco Argullol, batlle.
Joseph Riera, decano, Pere Alba<nès>, Joseph Ferrer, Joseph
Torelló.

1742, agost, 5
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. S’anomena
una comissió per gestionar l’afer d’unir-se o no a la confraria de
la Santíssima Trinitat.
[3: fol. 81r-v]
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Die V, augusti, MDCCXXXXII. Aqualate
Convocat y congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres de la confraria eo lluminària del gloriós sant Juan, fundada en
la mateixa capella construhida dins la parroquial iglésia de dita vila,
en la capella de sant Barthomeu que hi ha construhida dins dita
vila, ahont per estas y altras cosas se acostuman convocar y congregar,
fent estas cosas ab acistènsia del magnífich Francisco Argullol, batlle
de dita vila, baix authorisant y decretant, en la qual convocació han
entrevingut y estats presents Francisco Borrull y Nicolau Amigó, cònsols, ab los prohòmens següents: Joseph Ciurana, J<oseph> Cendra,
Joseph Estruch, Jaume Olivella, Joseph Mas, Joan Badia, Miquel Mestra,
Francisco Tovella, Joseph Borbosa, Joan Batista Saré, Agustí Querol,
Pere Maspolet, Pere Bergadà, Jacintho Estruch, Pere Riera, Jacinto
Casulleras, Joseph Aguilera, Magí Almasquer, Nicolau Pujades, Joseph
Levi, Sebastià Planas, Joseph Anton Lledó, Segimon Borrull, Francesch
Susanna, Lluís Francolí, Joseph Toralló, Joseph Gavarró, Joan Albanès,
Joan Puig, Ramon Matheu, Joan Lafarga, Massià Vila y Joseph Jover,
tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y
impedits, Concell tenint y la dita confraria representant, fent emperò
estas cosas ab authoritat y decret de dit mag<nífich> senyor batlle,
baix authorisant y decretant.
Sobre la proposició feta per dits cònsols de que en lo ingrés de
son offici haverlos donat per ohidors de comptes a Francesc Santasusanna y a Joseph Anton Lledó del entrat y gastat en lo discurs del any,
y atès la relació feta per dits ohidors de comptes consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, la quantitat de 164 ll. 17 s. 3, y haver gastat
y distribuhit las ditas 164 ll. 17 s. 3, ultra las qual se queda a déurer
a Joan Biosca 1 ll. 10 s. E lo dit Consell, atesa la proposició feta per
dits ohidors de comptes, qui han ben mirat aquells, ha deliberat se
fassa diffinició de comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix se fasse nominació de cònsols y altres officis que
són com se segueixen: cònsols, Joseph Estruch y Segimon Borrull;
banderado, Jacintho Casulleras; cordoners, Francisco Borrull, Nicolau
Amigó, Joseph Cendra y Sebastià Planas; bastoners, Joseph Ciurana,
Francisco Tovella, Lluís Francolí y Joseph Mas menor; clavari, Lluís
Francolí; ohidors de comptes, Francesch Santasusanna y Joseph Anton Lledó; contadors de vias, Joseph Cendra y Lluís Mas; vehedors de
retorsador, Joseph Toralló y Jacintho Barnola; vehedors de abaxador,
Jacintho Estruch y Joseph Mas; andador, Joan Albanès; clavari, Joan
Puig; priors, Francesch Santasusanna y Lluís Mas; dotsena, Francisco
Borrull, Nicolau Amigó, Joseph Toralló, Lluís Francolí, Joseph Anton
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Lledó, Jacintho Barnola, Sebastià Planas, Francisco Tovella, Francesch
Santasusanna, Joseph Cendra, Joan Badia y Joan Puitg.
Als quals y a quiscú de ells assolas en dits respective officis, lo
dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders necessaris
per exercir aquells, y los sobrenomenats y quiscú de ells, han acceptat
los respective càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells, y
axí ho firman.
Y axí mateix han deliberat que, en atenció de tenir notícia de
haver suscitat alguna quiebra ab la confraria de la Santíssima Trinitat
per ço, per no haverse de ajuntar la dita confraria, elegessen per lo
ques dega fer y tractar sobre la dita matèria als dits Joseph Estruch y
Segimon Borrull, cònsols, a Francisco Borrull, a Joseph Toralló, Lluís
Francolí y a Joseph Anton Lledó, donantlos tot lo poder necessari per
a cuydar de dita dependència.
Y axí bé han determinat que tots los que no sian mestras y trebàllian en casa pròpria, que tingan obligació de pagar a dita confraria
2 ll. s. moneda barcelonesa, per una vegada tant solament. A las quals
cosas lo dit magnífich senyor batlle posa sa authoritat y decret. De las
quals cosas me requereixen ne lleve acte.
Jo Francisco Argullol, batlle y presidint lo dit Concell, firmo per
mi y per los dits confrares.
Testes sunt Franciscus Tovella et Augustinus Mascaro, juvenis
lanæ paratores, Aqualatæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres ac dictum magnificus baiulum et presidentem qui pro se et
pro omnibus firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1742, octubre, 21
Acta d’admissió de Miquel Palet com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 82r]

Die vigesima prima mensis octobris, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo quadragesimo secundo, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch y Segimon Borrull, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en
la parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Lluís Francolí, Francesch Santasusanna, Joan Puig, Joseph Mas menor, Nicolau
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Amigó, Joseph Levi, Joan Badia, Sebastià Planas, Jacintho Estruch,
Joseph Cendra, tots mestres confrares de dita confraria, personalment
trobats en la casa de Antich Tiana, que és situada en la present vila
y en lo carrer del Joch de Pilota de Vent. És estat examinat Miquel
Palet per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil y
suff<icient> per ser mestre de aquella en atensió de haver respost a
totas las preguntas se li han <fe>tas, y se li ha donat per senyal una
“M” y una “P”. Y lo dit Miquel Palet ha acceptat lo ésser mestra confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins
y atant hi haurà de altre de examinat. Y axí mateix de estar subjecte
a <totes les> servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han
acostumat. Y per quant no és fill de mestre, ni de la present vila, sí
casat ab filla de mestre y aportar carta de aprenentatge, paga per son
examen trenta sinch rals, los quals paga de comptants en pre<sència>
del notari y testimonis avall escrits. De las quals cosas me requereixen
ne lleve acte en testimoni de veritat.
Sagimon Borrull, cònsol, Lluís Franculí, Francesch Santa Susanna,
Juan Puig, Joseph Levi, Joan Badia, Sebastià Planas, Jasinto Barnola,
Miquel Palet. Per lo dit cònsol y confrares que diuhen no saber de
escríurer firmo per ells y de sa voluntat jo, Joan Monblanch y Pausa,
escrivent.
Testes sunt Raymundus Arnavat, sartor, et Josephus Mas, textor
lini, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt, manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit per illis et de eorum
voluntate, Joannes Monblanch et Pausa, scriptor, quam etiam affirmo
cognoscere.

1743, maig, 5
Acta d’admissió de Josep Torelló com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 82v]

Die V, maii, MDCCXXXXIII. Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch, Sagimon Borrull, cònsols de
la confraria del gloriós san Joan, en la parroquial de la present iglésia
instituhida y fundada, Francisco Santasusanna, Jacinto Estruch, Joseph
Cendra, Jacinto Barnola, Joan Badia, Lluís Francolí, Joseph Cudina,
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Joseph Mas menor, Lluís Mas, Joseph Montané,373 tos mestres confrares
de dita confraria, personalment trobats en la casa de Joseph Toralló
menor, situada en la present vila y en lo carrer Nou. És estat examinat
Joseph Torelló menor, per mestre confrare de dita confraria, a qui han
trobat àbil per mestre confrare de aquella en atensió de aver respost
a las preguntas se li han fetas, y li han donat per señal una “J” y una
“O”. Y lo dit Joseph Toralló menor, ha exceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins ni
haurà de altre de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas las
servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat.
Y per quant és fill de mestre, paga per son examen 1 ll. 10 s., las que
dóna de comptants. De las quals cosas me requereixen ne lleve acte.
Francesch Santa Susanna, Lluís Francolí, Joan Badia, Miquel
<Pa>let, Joseph Torelló. Per los demés que no saban escri<u>ra firma
Joan Aribau, testimoni.
Testes dempte firmi dicti Borrull sunt Joannes Aribau et Dominicus
Dardet, juvenis paratores lanæ, ambo dictæ villæ Aqualatæ.
Et ego notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere prefatos
confratres qui scribere sciunt firmavit, et pro aliis qui scribere nescire
dixerunt firmavit pro illis dictus Aribau, testis.
Josephus Matheu, notarius publicus Aqualatæ substitutus in his
Francisci Melcion, notarii publici dictæ villæ.

1743, maig, 10
Acta de reconeixement de Josep Gili, de Sant Pere de Riudebitlles, habitant actualment d’Igualada, com a mestre paraire.
[3: fol. 83r]

Vuy dia 10 de maig del any de la Nativitat del Senyor de 1743
Certificam y fem fe los baix firmats, com a cònsuls de la confraria
de Sant Sebastià, per lo ofici de parayre, que se troba haverhi en lo
lloc de Sant Pera de Riudebitllas, del corregiment de Vilafranca de Panadès, com en lo llibre de dita confraria de parayres se troba nombrat
com Joseph Gili, de dit lloch de Sant Pera de Riudebitllas, és mestre
parayre y admès en dita confraria, lo qual porta per son senyal estas
dos lletras “J” “G”. Y per lo present dit Joseph Gili se troba habitant
en Igualada, exercint lo ofici de retorsedor de llana per dit ofici de
373. A continuació, Joseph Torelló, ratllat.
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parayre, y per ser aixís y per que cònstia la veritat ho firman, donant
comició a Joseph Busquets, mestre de llegir i escríurer de dit lloch de
Sant Pere de Riudebitllas, dia y any dalt dit.
Francisco Esteva y Jaume Baltezar, cònsuls de dita confraria de
parayres, y per dits cònsuls firmo jo, dalt dit Joseph Busquets, mestre
de minyons de dit lloch de Sant Pere de Riudebitllas.

1743, maig, 12
Acta d’admissió de Josep Gili de Sant Pere de Riudebitlles com a mestre
del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 84r]

Die XII, maii, MDCCXXXXIII. Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch, cònsol junt ab Segimon Borrull, absent, de la confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial
iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Toralló major, Lluís
Francolí, Lluís Mas, Joseph Anton Lledó, Joan Badia, Joseph Cendra,
Jacintho Barnola, Jacintho Casulleras, Jacintho Estruch, Miquel Palet,
tots mestres de dita confraria, personalment trobats en la casa de dit
Joseph Estruch, situada en la present vila y en lo carrer Nou. És estat
examinat Joseph Gili per mestre confrare de dita confraria, a qui han
trobat hàbil per mestra confrare de aquella en atensió de haver respost
a las preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una “J” y
una “G”. Y lo dit Joseph Gili ha acceptat lo ésser mestra confrare de
dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins ni haurà
de altra de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas las servituts que los demés mestres y confrares fins vuy han acostumat. Y per
quant és fill de vila, paga per son examen 3 ll. - s., las quals dóna de
comptans. De las quals cosas me requerexen ne lleve acte.
Lluís Franculí, Joseph Anton Lladó, Joan Badia, Jacinto Casulleras,
Jasinto Barnola, Miquel Palet. Per los demés que no saban escriure
firmo jo, Joan Aribau, testimoni. Joseph Gili.
Testes Jacobus Prats, agricola, et Joannes Aribau, juvenis parator
lanæ, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius insfrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt,
et pro illis qui scribere nescire dixerunt, firmo pro illis et de illorum
voluntate, dictus Aribau, testis, quod etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.
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1743, juliol, 28
Acta d’admissió d’Isidre Cendra com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 84v]

Die vigesima octava mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo tertio, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch y Segimon Borrull, lo any
present cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial
iglésia de la present vila de Igualada instithuida y fundada, Francisco
Borrull, Joseph Anton Lledó, Joan Puig, Joan Badia, Jacintho Casulleras,
Nicolau Amigó, Joseph Cendra, Lluís Francolí, Joseph Levi, Lluís Mas
y Joseph Gili,374 tots mestres confrares de dita confraria, personalment
trobats en la casa y pròpria habitació de Isidro Cendra, que és situada
en la present vila y en lo carrer del Argent. És estat examinat Isidro
Cendra per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil
y sufficient per mestre confrare de dita confraria, en atensió de haver
respost a las preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una
“I” y una “S”. Y lo dit Isidro Cendra ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins
ni haurà de altra de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas
las servituts que los demés mestres de dita confraria estan subjectes.
Y per quant no és fill de mestre, sí de la present vila, paga per son
examen tres lliuras, moneda barcelonesa, las quals dóna de comptans
y reban aquellas los dits cònsols. De las quals cosas me requerexen
ne lleve acte.
Sagimon Borrull, Joseph Anton Lladó, Juan Puig, Joan Badia,
Jacinto Casulleras, Lluís Franculí, Joseph Gili, Isidro Sendra. Per los
sobredits que no saben de escríurer firmo per ells de sa voluntat jo,
Joan Monblanch y Pausa, escrivent.
Testes sunt Joan Palomas, assahonador, et Josephus Jover, agricola, Aqualatæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos consules et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis respective
propriis se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit
pro illis et de illorum voluntate, Joannes Monblanch et Pausa, scriptor.
Franciscus Melcions, notarius publicus, Aqualatæ.

374. Aquest darrer nom està afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text,
i amb l’acceptació de la correcció per part del notari.
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1743, agost, 4
Acta d’admissió d’Anton Torrelles com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 85r]

Die quarta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quadragesimo tertio, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch y Segimon Borrull, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada,
Lluís Francolí, Joseph Anton Lledó, Joan Badia, Francisco Tovella,
Francesc Santasusanna, Joan Puitg, Sebastià Planas, Nicolau Amigó,
Joseph Cendra,375 Lluís Mas, Isidro Cendra, Joseph Cendra, Pera Riera, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats en
la casa de Joseph Estruch, que és situada en dita vila y en lo carrer
dit lo carrer Nou. És estat examinat Anton Torrelles per mestre parayre de dita confraria, a qui han trobat hàbil y sufficient per mestre
confrare de dita confraria en atensió de haver respost a las preguntas
se li han fetas, y li han donat per senyal una “A” y una “T”. Y lo dit
Anton Torrellas ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria,
y ha promès servir lo càrrech de andador fins ni haurà de altra de
examinat, y axí mateix estar subjecte a totas las servituts y càrrechs
que los demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per quant
no és fill de mestre, sí de la present vila, paga per son examen 3 ll. s.,
las quals dóna de comptans y reban aquellas los dits cònsols. De las
quals cosas me requereixen ne lleve acte.
Sagimon Borrull, Lluís Franculí, Joseph Anton Lladó, Joan Badia,
Juan Puig, Francesch Santa Susanna, Sebastià Planas. Per dits cònsuls
y confrares que no saben escriura firmo jo, Agustí Mascaró.
Testimonis són Joseph Biosca, parayre, y Agustí Mascaró, abaxador de Igualada.
Et ego, notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis
se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit per illis
dictus Mascaro, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

375. A partir d’aquí els noms estan escrits al final de l’acta, prèvia crida dins
del text, i amb el vistiplau del notari.
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1743, agost, 4
Acta d’admissió d’Isidre Jornet com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: 85v]

Dicto die, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch y Segimon Borrull, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Lluís Mas, Francesch Santasusanna, Joseph Cendra, Sebastià Planas, Nicolau Amigó,
Joan Puig, Francesch Puig, Joan Novell, Pere Riera, Joseph Anton Lladó,
Francisco Tovella, Lluís Francolí y Joan Badia, tots mestres confrares
de dita confraria, personalment trobats en la casa de Francesch Jornet,
sastre de dita vila, que és situada en dita vila. És estat examinat Isidro
Jornet per mestre confrare de dita confraria376 en atensió de haver
respost a las preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una
“I” y una “J”. Y lo dit Isidro Jornet ha acceptat fiat ut in antecedenti.
De las quals cosas me requereixen ne lleve acte.
Sagimon Borrull, Francesch Santa Susanna, Sebastià Planas, Juan
Puig, Joan Badia, Joseph Anton Lladó, Lluís Franculí, Isidro Jornet.
Per dits cònsols y confrares que no saben escriure firmo jo, Francesch
Novell.
Testes sunt Franciscus Novell, juvenis parator lanæ, et Josephus
Bas, agricola, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis respective
propriis se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit
pro illis et de illorum voluntate dictus Franciscus Novell, testis, quod
etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1743, agost, 4
Acta d’admissió d’Agustí Bas com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 86r]

376. Segons el model de les altres actes d’aprenentatge, sembla que hi manca
una frase: a qui han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de dita confraria.
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Dicto die, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch y Segimon Borrull, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, fiat ut in antecedenti usque “és estat examinat Agustí Bas...” per mestre confrare de
dita confraria, a qui han trobat hàbil y suficient per mestre confrare
de dita confraria, en atensió de haver respost a totas las preguntas se
li han fetes, y li han donat per senyal una “A” y una “B”. Y lo dit Agustí
Bas ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès
servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra de examinat,
y axí mateix de estar subjecte a tot allò que los demés mestres de dita
confraria estan subjectes. Y per quant no és fill de mestre, sí de la present
vila, paga per son examen 3 ll. s., las quals dóna de comptans y reban
aquellas los dits cònsols. De las quals cosas me requerexen ne lleve acte.
Sagimon Borrull, Francesch Santa Susanna, Sebastià Planas, Juan
Puig, Joan Badia, Joseph Anton Lladó, Lluís Franculí. Per dits cònsols
y confrares que no saben de escriure firmo jo, Francesch Novell.
Testes sunt Franciscus Jornet, sartor, et Franciscus Novell, juvenis
parator lanæ, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis
se firmavit, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis
dictus Novell, testis.
Franciscus Melcion, notarius publicus, Aqualatæ.

1744, agost, 4
Acta d’admissió de Josep Barral com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: 87r-v]

Die quarta augusti, millesimo septingentesimo quadragesimo quarto, Aqualatæ
Per lo honorable Joseph Estruch,377 lo any present y corrent cònsol, junt ab Segimon Borrull, absent,378 de la confraria del gloriós sant

377. A continuació, y Segimon Borrull, ratllat. Tot el marge dret del full s’ha
esvanit per causa de la humitat, fet que impedeix transcriure algunes de les paraules
finals de la línia.
378. absent, afegit al final de l’acta, amb validació notarial.
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Joan, en la parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Francesch Santasusanna, Jacintho Barnola, Joan Puig, Joan Badia, Lluís
Fancolí, Joseph Cudina, Fr<rancisco> Tovella, Francesch Puig, Joan
Novell, Joseph Anton Lledó, tots mestres confrares de dita confraria,
personalment trobats <en> la casa de Joseph Barral, que és situada en
dita vila, és e<stat> exeminat lo dit Joseph Barral per mestre confrare de d<ita> confraria, a qui han trobat hàbil y suficient per mestre
confrare de dita confraria en atensió de haver respost a las preguntas
se li han fetas, y li han donat per senyal una “J” y una “B”. Y lo dit
Joseph Barral ha acceptat lo ésser mestre confrare de dita confraria,
y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de
altre de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas las servituts
y càrrechs que los demés mestres de dita confraria estan subjectes.
Y per quant no és fill de mestre, sí de la present vila, paga per son
examen 3 ll. <...>, las quals dóna de comptans y reban aquellas los
dits c<ònsols>. De las quals cosas me requerexen ne lleve acta, lo que
he fet en la dita vila de Igualada, en presència dels testimonis avall
escrits, dia y any sobredits.
Infrascriptus manu propria Francesch Santa Susanna, Lluís Franculí, Joseph <Anton> Lladó, Joan Badia, Juan Puig, Jasinto Barnola,
Jasinto Barral per los cònsols i confrares ce diuen no saber de escrire,
firmo pell el i de sa <voluntat> jo, Ma<ria>no Sala, testimoni.
Testes sunt Marianus Sala, coriarius, et Raymundus Puig, <..>icarius, Aqualatæ ambo.
Et ego, notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictus consules
et confratres et illis qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se
firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis ac
de illorum voluntate dictus Sala, testis, quam etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

1744, agost, 23
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. S’acorda pagar un diner per ram per fer front a les despeses generades pel plet
que es porta contra la confraria de la Santíssima Trinitat i de Sant
Eloi. També s’acorda pagar, només per una vegada, la suma de
4 sous barcelonesos per ajuda de cost de la renovació del Misteri.
[3: fol. 88r-v]
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Die XXIII augusti, MDCCXXXXIIII, Aqualatæ
Convocat i congregat lo Consell eo Parlament dels mestres parayres
de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, fundada dins la
parroquial iglésia de dita vila, en la casa de la universitat de la mateixa
vila, haon per estas y altras cosas se acostuman convocar y congregar,
fent estas cosas ab acistència del magnífich Joseph Riera, batlle de dita
vila, baix authorisant y decretant. En la qual convocació han entrevingut y són estats presents Joseph Estruch y Segimon Borrull, cònsols,
ab los prohòmens següens: Joseph Torelló, Lluís Mas, Joseph Barbosa,
Pere Maspolet, Francesch Puig, Jacintho Estruch, Joan Novell, Magí
Almasquer, Pera Riera, Francisco Tovella, Jacintho Barnola, Nicolau
Amigó, Agustí Querol, Joan Baptista Seré, Joseph Mas, Anton Torrellas, Joseph Sendra, Jacintho Casulleras, Joseph Montaner, Macià Vila,
Pau Coca, Joseph Levi, Lluís Francolí, Joseph Barral, Joseph Ciurana,
Joseph Aguilera, Joan Puig, Joan Badia, Francesch Santasusanna, Joseph Anton Lledó, tots mestres confrares de dita confraria, aguda rahó
dels absents y impedits, Concell tenint y la dita confraria representant,
fent emperò estas cosas ab authoritat y decret de dit magnífich senyor
batlle, baix authorisant y decretant.
Sobre la proposició feta per dits cònsols de que en lo ingrés de
son offici haverlos donat per ohidors de comptes a Joseph Anton Lledó
y a Francesch Santasusanna del entrat y gastat en lo discurs de son
consolat, y atès la relació feta per dits ohidors de comptes consta haver
entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de 227 ll. 17 s. 11, y haver
gastat y distribuhit 249 ll. 18 s. 3, axí que queda devent dita confraria
22 ll. - s. 4. E lo dit Consell, atesa la proposició feta per dits ohidors
de comptes, qui han ben mirat aquells, ha deliberat lo dit Consell se
fasse diffinició de comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix se fassa nominació de cònsols y altres officis que
són com se segueixen: cònsols, Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras; banderado, Joan Badia; proms, Joseph Estruch, Segimon Borrull,
Joseph Torelló, Lluís Mas; bastoners, Joan Puig, Jaume Olivella, Macià
Riba, Joseph Gavarró; ohidors de comptes, Joseph Anton Lledó,379 Lluís
Francolí; clavari, Francesch Santasusanna; portans, Francesch Biosca,
Pera Biosca, Joseph Cudina y Joseph Estruch menor; contadors de
vies, Joseph Estruch y Segimon Borrull; clavadó, Joan Puig; veadors de
ratorcedors, Jacintho Estruch y Agustí Querol; priors, Joan Batista Seré
y Lluís Francolí; dotsena, Joseph Estruch, Segimon Borrull, Francesch
Santasusanna, Lluís Mas, Joseph Torelló, Joseph Anton Lledó, Agustí
379. A continuació, Joan Balsells, ratllat.
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Querol, Joseph Sendra, Joan Novell, Joseph Mas menor, Joan Baptista
Seré y Jacintho Estruch.
Als quals y a quiscú de ells a soles en dits respective officis, lo
dit Consell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders necessaris
per exercir aquells, y los sobre nomenats, y quiscú de ells, an aceptat
sos respective càrrechs y an promès exercir bé y llealment aquells.
Y axí mateix a deliberat lo dit Consell ques paguia un diner per
ram per los gastos se offeriran per lo plet que dita confraria aporta
contra los confrares de la confraria de la Santíssima Trinitat y Sant Aloy.
Y axí mateix a deliberat lo dit Consell que quiscun confrare de
dita confraria, una vegada tant solament, tindrà obligació de pagar
encontinent quatre sous barcelonesos, per ajuda de cost del Misteri se
ha fet nou. De las quals cosas me requereixen ne lleve acte, lo que he
fet en dita vila de Igualada, en presència dels testimonis avall escrits
die y any sobredits.
Joseph Riera, batlle y presidint lo dit Consell firmo per mi y per
los dits cònsols y confrares.
Testes sunt Bonaventura Serra, scriptor, et Petrus Serra, agricola,
Aqualatæ degentes.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos confratres ac dictum magnificum Josephum Riera, bajulum et presidentem,
qui pro se et pro dictis confratribus se firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1744, novembre, 1
Acta d’admissió de Joan Cartanyà com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 90r-v]

Die prima mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quadragesimo quarto, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras,380 lo
any present y corrent cònsols381 de la confraria del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Estruch, Francesch Susanna, Joseph Anton Lledó, Lluís Francolí, Lluís

380. Jacintho Casulleras, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
381. A continuació, junt ab Jacintho Casulleras, ratllat.
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Mas, Joseph Cendra, Joan Batista Saré, Joan Lafarga, Joan Novell,
Francesch Puig, tots mestres confrares de dita confraria, personalment
trobats en la casa de Joan Lafarga, que és situada en dita vila. És
estat examinat Joan Cartenyà per mestre confrare de dita confraria,
a qui han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de aquella en
atensió de haver respost a las preguntas se li han fetas, y li han donat
per senyal una “J” y una “C”. Y lo dit Joan Cartenyà ha acceptat lo
ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech
de andador fins y atant ni haurà de altre de exeminat, y axí mateix382
estar subjecte a totas las servituts y càrrechs que los demés mestres de
dita confraria estan subjectes. Y per quant no és fill de vila y aporta
carta de aprenentatge, paga per son examen 8 ll. -s., les quals ha donat de comptans y reban aquellas los dits cònsols. De las quals cosas
me requerexen ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en
presència dels testimonis avall escrits, dia y any sobredits.
Jasinto Barnola, Jasintho Casulleras, Lluís Franculí, Joseph Anton
Lladó, Francesch Santa Susanna, Juan Saré. Per dits confrares que
no saben escríurer firmo jo, Anton Lafarga, testimoni. Joan Cartanyà.
Testes sunt Antonius Lafarga et Franciscus Llanso, juvenis coriarii, Aqualatæ ambo.
Et ego, notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres ac dictum Cartenya et illis qui scribere scire dixerunt
manibus suis propriis se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire
dixerunt firmavit pro illis dictus Lafarga, testis.
Franciscus Melcion, notarius.

1744, novembre, 22
Acta d’admissió de Magí Ortines com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 90v]

Die vigesima secunda novembris, millesimo septingentesimo quadragesimo quarto, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Estruch,
Joan Novell, Joan Saré, Jacintho Estruch, Francesch Santasusanna,
382. A continuació, de servir lo càrrech de andador, ratllat.
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Lluís Mas, Joseph Cendra383 y Joan Cartanyà, tots mestres confrares
de dita confraria, personalment trobats en la casa de Jacintho Barnola, que és situada en dita vila y en lo carrer Nou de aquella. És estat
examinat Magí Ortines per mestre confrare de dita confraria, a qui
han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de dita confraria en
atensió de haver respost a las preguntas se li han fetas, y li han donat
per senyal una “M” y una “O”. Y lo dit Magí Ortines ha acceptat lo
ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech
de andador fins y atant ni haurà de altra de examinat, y axí mateix de
estar subjecte a totas las servituts y càrrechs que los demés mestres
de dita confraria estan subjectes. Y per quant és fill de mestra y de la
present vila, paga per son examen 1 ll. 10 s., la qual dóna de comptans
y reban aquella los dits cònsols. De las quals cosas me requereixen ne
lleve acte, lo qual he fet en dita vila de Igualada, en presència dels
testimonis avall escrits, dia y any sobredits.
Jasinto Barnola, Jasinto Casulleras, Francesch Santa Susanna,
Juan Saré, Joan Cartanyà. Per dits confrares que no saban escríurer
firmo per ells jo, Agustí Castelltort, testimoni.
Testes sunt Augustinus Castelltort, juvenis parator lanæ, et384 Joannes Fora<...>, juvenis agricola, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos et illis
qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et pro
illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis et de sue voluntate
dictus Castelltort, testis.
Franciscus Melcion, notarius.

1744, desembre, 8
Acta d’admissió d’Esteve Reculons com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 91r-v]

Die octava mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quadragesimo quarto, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la

383. Joseph Cendra, afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text, i amb la
validació notarial corresponent.
384. A continuació, Raymundus <....>, ratllat.
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parroquial Iglésia de igualada instituhida y fundada, Sagimon Borrull,
Francesch Santasusanna, Joseph Cendra, Agustí Querol, Joan Badia,
Joseph Levi, Miquel Palet, Joseph Mas menor, Lluís Mas, Joseph Gavarró, Joan Batista Saré, Joan Novell, Jacintho Estruch, tots mestres
confrares de dita confraria, personalment trobats en la casa de Joseph
Matosas, que és situada en la present vila y en lo carrer dit lo carrer
Nou. És estat examinat Esteve Reculons per mestre confrare de dita
confraria, a qui han trobat hàbil y sufficient per mestre confrare de
dita confraria en atensió de haver respost a las preguntas se li han fetas,
y li han donat per senyal una “E” y una “R”. Y lo dit Esteva Reculons
ha acceptat ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra de examinat,
y axí mateix de estar subjecte a totas las servituts y càrrechs que los
demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per quant no és fill
de vila, sí casat ab filla de mestra,385 paga per son examen 6 ll. 10 s.,
las quals promet pagar dins lo termini de dos mesos del dia present
en avant comptadors, y per major seguretat ne dóna per fermansa a
Jaume Olivella, paraire de dita vila, lo qual accepta lo càrrech de la
fiansa y promet estar obligat a les ditas cosas, per lo que tant principal
com fiansa ne obligan tots sos béns mobles e immobles, haguts y per
haver, ab (constitució) de procurador y ab jurament. De las quals coses
me requerexen ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en
presènsia dels testimonis avalls escrits, die y any sobredits,
Jasinto Barnola, Jasinto Casullers, Sagimon Borrull, Francesch
Santa Susanna, Joan Badia, Agustí Carol, Juan Saré, Miquel Palet,
Jauma Olivella. Per los confrares que no saban de escriure firmo per
ells y de sa voluntat jo, Joseph Matosas, testimoni.
Testes sunt Josephus Matosas, agricola, et Petrus Biosca, juvenis
lanificius dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illis qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis
se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro
illis et de illorum voluntate dictus Matosas, testis, quam etiam affirmo
cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

385. A continuació, y aporta carta de aprenantatge, ratllat.
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1744, desembre, 18
Acta d’admissió de Miquel Tarradellas, Antoni Joan Novell, Josep Moray, Jaume Pujol i Jaume Boyer com a mestres del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 92r]

Die XVIII, decembris, MDCCXXXXIIII. Aqualatæ
Per los honorables Jacinto Barnola y Jacinto Casulleras, cònsols
de la confraria de sant Joan, fundada en la parroquial de la present
vila, abent y considerant que los infrascrits han assentat plasa voluntària per compta de la present vila per lo servei voluntari que S.M.
ha demanat voluntari en lo present Principat, perçò dits cònsols y la
present vila passan mestre parayre a Miquel Tarradellas, y li han donat
per señal “M” y “T”; a Antoni Joan Novell, y li han donat per señal
“A” y “N”; a Joseph Moray, natural de la Pobla, y li han donat per
señal “J” y “M”; a Jaume Pujol, natural de la present, y li han donat
per señal “J” y “P”, y a Jaume Boyer, y li han donat per señal “J” y
“B”. Y los dits han promès de estar subjectes a tot lo que los demés
mestres estan subjectes, y observar tots los privilegis de dita confraria.
De las quals cosas me requireixen ne lleve acte que fo<nch> fet<s> en
Igualada, dit dia y any.
Jasinto Casulleras, cònsul. Per los sobredits que diuen no saben
escriura firmo jo, Joseph Turalló, fuster, testimoni.
Testes dempte firme dicti Barnola sunt Josephus Toralló, faber
lignarius, et Josephus Sampsot, funicularius, ambo villæ Aqualatæ.
Et ego notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere prefatos
consules et Tarradellas, Novell, Moray, Pujol et Boyer. Dictus Casulleras,
manibus sua firmavit, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit
pro illis dictus Torallo, testis.
Josephus Matheu, notarius publicus, Aqualatæ.

1745, abril, 7
Escrit d’Esteve Reculons demanant una rebaixa de la quota que ha de
satisfer per tal d’ésser admès com a mestre de la confraria de paraires d’Igualada.
[2: fol. 49r-v]

Magnífich senyor.
Esteve Reculons, abaxador de la present vila de Igualada, ab la
més atenta veneració representa a vostra magnificència, que los cònsuls
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de la confraria dels perayres pretenen pàguia 8 ll. per son examen de
passar de mestre en virtut de una ordinació novament imposada a dita
confraria. Y com sia lo suplicant casat, ab una filla de mestre, y los
que són casats ab fillas de mestre ja may agen pagat sinó 3 ll. 10 s.
per son mestratge, y en dita ordinació no consta se pòsia ninguna
novedat ab los ques casian ab fillas de mestre. Y observarse, en las
ciutats y vilas del present Principat que sols estos pagan la meytat del
que pagan los demés, en cuya virtut suplica a vostra magnificència,
sia de son agrado donar la providència necessària a fi de què no age
de pagar sinó lo que han pagat los demés que han casat ab fillas de
mestres. Lo que espera del bon Consell de vostra magnificència, quen
rebrà ab singular mercès.
Igualada, 7, abril de 1745
En atenció de que en la nova ordinació de la confraria dels paraires se ha aumentat lo mestratge dels forasters que voldran pasarse a
mestres de dita confraria, deuran pagar los forasters casats ab filla de
mestre, sinch lliuras dotse sous, y guardaran los cònsols de dita confraria, en son llibre, lo present decret perquè los servesca de ordinació.386
Joseph Riera, decano, Anton Rovira, Pere Abat, Joseph Ferrer,
Joseph Torelló, Jaume Farrer.

1745, maig, 23
Acta d’admissió de Joan Aribau com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 93r-v]

Die vigesima tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo quinto, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Toralló
major,387 Joseph Estruch, Francesch Santasusanna, Esteva Reculons,
Agustí Querol, Joan Batista Saré, Joseph Mas, Joan Novell, tots mestres
confrares de dita confraria, personalment trobats en la casa de Anton
Aribau, que és situada en la present vila y en lo carrer Nou. És estat
examinat Joan Aribau per mestre confrare de dita confraria, a qui

386. Al marge, una nota o signatura il·legible.
387. A continuació, Joseph Biosca, ratllat.
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han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de dita confraria en
atensió de haver respost a las preguntas se li han fetas, y li han donat
per senyal una “J” y una “A”. Y lo dit Joan Aribau ha acceptat lo
ésser mestre confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech
de andador fins y atant ni haurà de altre de examinat, y axí mateix de
estar subjecte a totas las servituts y càrrechs que los demés mestres
de dita confraria estan subjectes. Y per quant no és fill de mestre,
sí de la present vila y abona lo dit Joseph Torelló la carta de apranantatge, paga per son examen 3 ll. - s., las quals dóna de comptans
y reban aquelles los dits cònsols. De las quals cosas me requerexen
ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada en presènsia dels
testimonis avall escrits, dia y any sobredits.
Jasinto Barnola, Jasinto Casulleras, Francesch Santa Susanna,
Juan Saré, Agustí Carol. Per los dits confrares que diuen no saber de
escríurer firmo per ells y de sa voluntat jo, Joseph Franculí, testimoni.
Joan Aribau.
Testes sunt Josephus Biosca et Josephus Francolí, juvenes lanæ
paratores, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt, firmavit pro illis ad
illorum voluntate dictus Francoli, testis, quam etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

1745, juliol, 18
Acta d’admissió de Francisco Castells com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 93v a 94r]

Die 18, julii, 1745. Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Estruch,
Francesch Santasusanna, Augustí Carol, Joan Baptista Ceré, Francesch
Puig, Joseph Sendra, Lluís Mas, Joseph Levi, Lluís Francolí, Joan Nubell,
Joan Aribau, tots mestres confrares de dita confraria, personalment
trobats en la casa de Francisco Castells, que és situada en dita vila.
És estat examinat lo dit Francisco Castells per mestre confrare de dita
confraria, a qui han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de
dita confraria en atenció de haver respost a las preguntas se li han
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fetas, y li han donat per senyal una “F” y una “C”. Y lo dit Francisco
Castells ha acceptat lo ser mestre confrare de dita confraria, y ha
promès servir lo càrrech de andador fins y atant ni aurà de altre de
examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas les servituts y càrrechs
que los demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per quant
no és fill de mestre, sí de la present vila y abonar <lo> de la carta de
aprenentatge, paga per son examen 3 ll. s., las quals dóna de comptants
y reban aquellas los dits cònsols. De las quals cosas me requereixen
ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en presència dels
testimonis avall escrits, dia y any sobredits.
Jasinto Barnola, Jasinto Casulleras, Francesch Santa Susanna, Agustí
Carol, Juan Batista Saré, Lluís Franculí, Joan Aribau. Per los confrares
que diuhen no saber de escríurer y també per dit Francisco Castells,
firmo per ells y de sa voluntat yo, mossèn Geroni Miró y Janci, testimoni.
Testes sunt Hieronymus Miro et Janci, <...ta> et Raymundus Aguilera, juvenis lanificius, Aqualatæ degentes.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se
firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis et
de illorum voluntate dictus Miro, testis, quam etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

1745, juliol, 18
Acta d’admissió de Jeroni Figueras com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 94r-v]

Dicto die, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Estruch,
Francesch Santa Susanna, Agustí Carol, Joan Baptista Ceré, Francesch
Puig, Joseph Cendra, Lluís Mas, Joseph Levi, Lluís Francolí, Joan Novell, Joan Aribau y Francisco Castells, tots mestres confrares de dita
confraria, personalment trobats en la casa de dit Francisco Castells,
que és cituada en dita vila. És estat examinat Geroni Figueras per
mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat àbil y suficient
per mestre confrare de dita confraria en attenció de haver respost a
las preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una “G” y una
“F”. Y lo dit Geroni Figueras ha acceptat lo ser mestre confrare de
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dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant
ni aurà de altre de examinat, y axí mateix de estar subjecte a totas
las servituts y càrrechs que los demés mestres de dita confraria estan
subjectes. Y per quant no és fill de mestre, sí de la present vila, y
abonar lo dit Francesch Santasusanna la carta de aprenentatge, paga
per son examen 3 ll. s., las quals dóna de comptants y reben aquellas
los dits cònsols. De las quals cosas me requereixen ne lleve acte, la
qual he fet en dita vila de Igualada, en presència dels testimonis avall
escrits, dia y any sobredits.
Jasinto Barnola, Jasinto Casulleras, Francesch Susanna, Agustí
Carol, Juan Batista Saré, Lluís Franculí, Joan Aribau. Per los confrares
que diuhen no saber de escríurer y també per dit Geroni Figueras, firmo
per ells y de sa voluntat yo, mossèn Geroni Miró y Janci, testimoni.
Testes sunt prediciti.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se
firmarunt, et pro illi qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis et de
illorum voluntate dictus Miro, testis, quam etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

1745, desembre, 5
Acta d’admissió de Josep Biosca com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 96r-v]

Die quinta mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quadragesimo quinto, Aqualatæ
Per los honorables Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Joseph Estruch,
Joan Aribau, Joseph Mas, Joan Badia, Agustí Querol, Joseph Codina,
Magí Almasquer, Magí Ortines, Jaume Olivella, Joan Novell, Joseph
Jover, Joseph Cendra, Lluís Mas, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats en la casa de dit Joseph Estruch, que és
situada en la present vila y en lo carrer Nou. És estat examinat Joseph
Biosca per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil
y suficient per mestre confrare de dita confraria en atenció de haver
respost a las preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una
“J” y una “B”. Y lo dit Joan Biosca ha acceptat lo ésser mestra confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins
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y atant ni haurà de altra de examinat, y axí mateix de estar subjecte
a totes les servituts y càrrechs que los demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per quant és fill de mestre y de la present vila,
paga per son examen 1 ll. 10 s., que dóna de comptans y reban los
dits cònsols. De las quals cosas me requereixen ne lleve acte, lo que he
fet en dita vila de Igualada, en presènsia dels testimonis avall escrits,
dia y any sobredits.
Jasinto Barnola, Jasinto Casulleras, Joan Aribau, Joan Badia, Agustí
Carol, Jaume Olivella. Per los dits confrares y per dit Joseph Biosca
que dien no saber de escriura, firme per ells jo, Franciscu Bargadà,
testimoni.
Testes sunt Franciscus Bergada et Petrus Almasquer, juvenes lanifici, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis
se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis
et de illorum voluntate dictus Bergada, testis.
Franciscus Melcion, notarius.

1745, desembre, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. En aquesta
sessió s’informa de la cessió que l’Ajuntament ha fet al gremi del
terreny comprès entre la torra de Josep Calsina i la de Joan Padró
i Serrals, per tal que puguin emprar-lo com a estricador.
[3: fol. 97r-v]

Die VIII, decembris, MDCCXXXXV. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament dels mestres perayres
de la confraria eo lluminària del gloriós sant Joan, en la parroquial
iglésia de Igualada instituhida y fundada, en la casa de la universitat
de la mateixa vila, ahont per estas y altres cosas se acostuman convocar y congregar, fent estas cosas ab acistència del magnífich Francisco
Argullol, per la universitat de dita vila batlle de la mateixa vila, baix
authorisant y decretant, en la qual convocació han entrevingut y són
estats presents Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, cònsols, ab los
prohòmens següents: Lluís Francolí, Joan Batista Saré, Joseph Toralló,
Segimon Borrull, Francesch Santasusanna, Massià Vila, Joseph Jover,
Joan Badia, Joan Lafarga, Joseph Ciurana, Esteve Reculons, Magí Almasquer, Joan Puig, Joseph Montaner, Jaume Olivella, Joseph Mas, Joan
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Novell, Nicolau Amigó, Lluís Mas, Francisco Tovella, Benet Toralló, Pere
Riera, Sebastià Planas, Joseph Cendra, Agustí Querol, Joseph Codina,
Pau Coca y Joseph Levi, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint y la dita confraria
representant, fent emperò estas cosas en presència de dit magnífich
senyor batlle.
Sobre la proposició feta per dits cònsols de que en lo ingrés de
son offici haverlos donat per ohidors de comptes a Joseph Anton Lladó
y a Lluís Francolí, del entrat y gastat en lo discurs de son consolat, y
atès la relació feta per dits ohidors de comptes, consta haver entrat, ab
tot gènero de recibo, la quantitat de tres centas trenta una lliuras, dos
sous y tres, y haver gastat y distribuhit la de tres centas trenta lliures,
un sou y quatre, axí que queda a favor de dita confraria, una lliura,
onze diners. E lo dit Concell, atesa la proposició feta per dits ohidors
de comptes, qui han ben mirat aquells, ha deliberat se fassa diffinició de
comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix ques fassa nominació de cònsols y altres càrrechs
que són com se seguexen: cònsols, Joseph Anton Lledó y Agustí Querol;
banderado, Joseph Gavarró; proms, Jacintho Barnola, Jacintho Casulleras, Lluís Francolí y Joan Badia; bastoners, Joseph Barral, Joseph Jover,
Joan Lafarga y Benet Toralló; ohidors de comptes, Segimon Borrull
y Joseph Toralló; clavari, Francesch Santasusanna; portans, Domingo
Dardet, Nicolau Amigó, Jaume Solà y Magí Almasquer; contadors de
vias, Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras; clavador, Nicolau Amigó;
vehedors de retorsedor, Joseph Cendra y Joseph Mas menor; priors,
Francisco Tovella y Joseph Montaner; dotsena, Jacintho Barnola, Jacintho Casulleras, Joseph Estruch, Segimon Borrull, Joseph Cendra,
Joseph Mas menor, Lluís Francolí, Joan Batista Seré, Joan Novell, Joseph Ciurana, Pau Coca y Francesch Santasusanna.
Als quals y a quiscú de ells a solas en dits respective officis, lo
dit Concell eo Parlament dóna y concedeix tots los poders necessaris
per exercir aquells, y los sobrenomenats y quiscú de ells, han acceptat
sos respective càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Concell que, en atenció de haver
lo magnífich Ajuntament de dit vila concedit al gremi y confraria dels
perayres lo terreno des de la torra de Joseph Calsina fins a la de Joan
Padró y Serrals, a fi y effecte de poder esténdrer y axugar las llanas
dels individuos de dit gremi, privative a qualsevol altres, accepto que no
pugan impedir al gremi dels blanquers lo penjar las pells en la muralla
que, per so se deu enllosar dit terreno de cayrons, y perçò elegessen
per fer enllosar lo dit terreno a Joseph Toralló, a Segimon Borrull,
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a Sebastià Planas y a Joan Badia. A las quals cosas lo dit magnífich
Francisco Argullol, batlle, per sa validitat interposa sa authoritat y
decret com a fetas de son concentiment y en presènsia sua.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me, Franciscum Melcion, notarium et scribam dictæ confratriæ, in presentia infrascriptus
testius instanciam conficere quod fuit actum in dicta villæ Aqualatæ,
die, mense et anno prædictis, presente me dicto et infrascripto notarii et
testibus infrascriptis ad prædicta vocatis et assumptis.
Jo Francisco Argullol, batlle y presidint lo dit Concell, <..>388 firmo
per mi y per dits cònsuls y confrares.
Testes sunt Hyacinthus Gigo, scriptor Aqualatæ degens et Jacobus
Roca, juvenis agricola dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules et
confratres ac dictum magnificum Franciscum Argullol, baiulum et presidentem, qui pro se et pro dictis consulibus et confratribus se firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1746, novembre, 17
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. L’objectiu de
la reunió és proposar la supressió del capítol quart de les ordinacions vigents per considerar-lo perjudicial per la confraria.
[3: fol. 98r-v]

Die XVII, novembris, MDCCXXXXVI. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo Parlament de la confraria dels
parayres, baix lo títol del gloriós sant Joan en la parroquial iglésia de
la vila de Igualada instituhida y fundada, en una de las salas de la casa
de la universitat de dita vila, en la qual per tractar los negocis de dita
confraria se acostuman convocar y congregar, en la qual convocació
són estats presents los següents: Agustí Carol cònsol, Joseph Toralló,
Joseph Ciurana, Lluís Mas, Joseph Cendra, Francisco Tovella, Joseph
Codina, Francesch Santasusanna, Jacintho Casulleras, Joseph Gavarró,
Benet Toralló, Esteve Recolons, Isidro Cendra, Joan Batista Saré, Pere
Maspolet, Jacintho Estruch, Joan Badia, Joseph Biosca, Francisco Alà,
Joseph Barral, Francisco Puig, Francesch Biosca, Miquel Palet, Joseph
Jové, Macià Vila, Agustí Bas, Jaume Monlló, Isidro Jornet, Joan Lafarga, Joan Novell, Geroni Figueras, Magí Almasquer, Francisco Cas388. Il·legible per causa d’una taca del paper.
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tells, Francesch Terradellas, Joseph Bordosa, Joseph Bas menor, Joseph
Aguilera, Geroni Trullàs, Joseph Levi, Anton Torrellas, Lluís Francolí,
Joan Aribau, Joseph Balcells, Jaume Joan Paulí, Jacinto Barnola, Joseph Estruch, Fructuós Sampsot y Magí Ortines, tots confrares de dita
confraria, Consell tenint y la dita confraria representant, fent estas
cosas en presència y acistència del magnífich Francisco Argullol, per
la universitat de dita vila batlle de la mateixa vila, baix authorisant y
decretant.
És estat proposat per dits cònsols lo següent: Honorables senyors,
en atenció de haverse regonegut que lo capítol quart de <les> ordinacions fetas per dita confraria als 16 de agost <....>389 y decretadas per
lo magnífich Ajuntament de la present vila als 21 de dits, ser perniciós
als confrares de dita confraria, que per so se recórria a dit magnífich
Ajuntament a fi de abolir lo referit capítol quart de las sobre calendadas ordinacions.
Y los dits confrares (a excepció de Joseph Toralló, qui ha dissentit) unànimes y conformes són estats del mateix sentit de dit Agustí
Carol, cònsol. A las quals cosas lo dit magnífich Francisco Argullol,
batlle, per sa validitat interposa sa autoritat y decret com a fetas de
son concentiment y en presència sua.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me, notarium infrascriptum, instrumentum conficere quod fuit actum in dicta villa Aqualatæ, die, mense et anno præedictis, presente me notario infrascripto et
presentibus etiam testibus infrascriptis ad præmissa vocatis et assumptis.
Per dits cònsols y confrares firmo jo, Francisco Argullol, batlle.
Testes sunt Josephus Costa, scriptor et Franciscus Marti, sutor,
Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres, ac dictum magnificum Franciscum Argullol, baiulum et
presidentem, qui pro se et pro supradictis firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1747, juny, 25
Acta d’admissió de Ramon Aguilera d’Oranies com a mestre del gremi
de paraires d’Igualada.
[3: fol. 99r-v]

389. Il·legible per causa del relligat.
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Die 25, junii, 1747. Aqualatæ
Per lo honorable Agustí Carol, lo any present y corrent cònsol
(junt ab Joseph Anton Lladó, absent) de la confraria del gloriós sant
Joan, en la parroquial iglésia de dita vila de Igualada instituhida y
fundada, Sagimon Borrull, Joseph Estruch, Jacintho Casulleras, Lluís
Francolí, Joan Novell, Jacintho Barnola, Joseph Cendra, Joan Badia,
Joseph Levi y Joan Biosca, tots mestres confrares de esta confraria,
personalment trobats en la casa de la pròpria habitació de Martí Morera, situada en dita vila. És estat examinat Ramon Aguilera de Oranias per mestra confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil y
suficient per mestra confrare de aquella en atensió de haver respost
a las preguntas a ell fetas, y li han donat per senyal una “R” y una
“A”. Y lo dit Ramon Aguilera ha acceptat lo ser mestra confrare de
dita confraria, y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant
ni haurà de altre de examinat, y axí mateix de estar subjecta a totas
las servituts y càrrechs que los demés mestres de dita confraria estan
subjectas. Y per quant no és fill de mestre, ni de dita present vila, y
abonar lo dit Sagimon Borrull la carta de aprenentatge, paga per son
examen a dita confraria vuyt lliuras moneda barcelonesa, les quals ha
donat de comptants y reban aquellas los dits cònsols en presència del
notari y testimonis infrascrits. Y en cas no apórtia dita carta de aprenantatge promet pagar a dita confraria per lo primer drap dos lliuras,
y per tots los demés una lliura per quiscun.390 De las quals cosas me
requirexen lleve la present acte, lo que he fet en dita present vila de
Igualada, dia, mes y any desobre referits.
Cònsol Carol, Sagimon Borrull, Jacinto Casulleras, Jasinto Barnola, Lluís Franculí, Joan Badia. Per los demés confrares que diuhen
no saber de escríurer firmo per ells y de sa voluntat jo, Joseph Costa,
testimoni. Ramon Aguilera de Oranias.
Testes sunt Josephus Costa, scriptor, et Franciscus Tovella, juvenis
lanificius, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui scribere nescire dixerunt firmavit pro illis dictus Costa,
testis, quam etiam affirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

390. Des d’Y en cas, escrit una part al final de l’acta i una altra part al marge
del full, prèvia crida dins del text, i amb la validació notarial corresponent.
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Dit Ramon Aguilera ha cumplert en aportar dita carta de aprenantatge. Agustí Carol, cònsol.

1748, gener, 7
Acta d’admissió de Francisco Jornet, menor, com a mestre del gremi de
paraires d’Igualada.
[3: fol. 100r-v]

Die septima mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quadragesimo octavo, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Anton Lledó y Agustí Carol, lo any
present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada,
Joseph Estruch, Joseph Cendra, Jacintho Estruch, Joan Badia, Francisco
Tovella, Lluís Mas, Lluís Francolí, Ramon Aguilera, Joseph Aguilera,
tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats en la
casa de Francisco Jornet, sastra, situada en dita vila. És estat examinat Francisco Jornet, menor, per mestre confrare de dita confraria,
a qui han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de aquella en
atensió de haver respost las preguntas se li han fetas, y li han donat
per senyal una “F” y una “J”. Y lo dit Francisco Jornet ha acceptat lo
ésser mestra confrare de dita confraria, y ha promès servir lo càrrach
de andador fins y atant ni haurà de altra de examinat, y axí mateix de
estar subjecte a tot allò que los demés mestres de dita confraria estan
subjectes.391 Y per quant no és fill de mestra, sí de la present vila y
abonar la carta de aprenantatge Isidro Jornet, paga per son examen
tres lliuras barceloneses, les quals dóna de comptans y reban aquelles
los dits cònsols en presènsia del notari y testimonis. De las quals cosas
me requereixen llévia acta, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia
y any sobredits.
Joseph Anton Lladó, cònsol, Agustí Carol, Joan Badia, Lluís Franculí, Ramon Guilera, Joseph Aguilera. Per los dits confrares dien no
saber de escríurer y tanbé per lo dit Francisco Jornet, firmo per ells
y de sa voluntat jo, Joan Albanès, testimoni.
Testes sunt Joannes Albanes, sinterius, et Joannes Roig, coriarius,
Aqualatæ ambo.

391. A continuació, text ratllat, il·legible.
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Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere dictos consules
et confratres ac ditum Franciscum Jornet et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et pro illis qui scribere nescire
dixerunt firmavit pro illis et de illorum voluntate dictus Albanes, testis,
quam etiam afirmo cognoscere.
Franciscus Melcion, notarius.

1748, febrer, 18
Acta d’admissió de Pau Tiana com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 100v a 101r]

Die XVIII, februarii, 1748. Aqualatæ
Per lo honorable Agustí Carol, lo any present y corrent cònsol
junt ab Joseph Anton Lledó, de la confraria del gloriós sant Joan en
la parroquial iglésia de Igualada instituhida y fundada, Lluís Francolí,
Joseph Estruch, Joseph Cendra, Jacintho Barnola, Francisco Jornet,
Jacintho Estruch, Joseph Montaner, Joan Lafarga, Jacintho Casulleras,
Francisco Tovella, Joan Badia, tots mestres confrares de dita confraria,
personalment trobats en la casa de la pròpria habitació de Pau Tiana.
És estat examinat lo dit Pau Tiana per mestre confrare de dita confraria, a qui han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de aquella
en atenció de haver respost a les preguntas se li han fetas, y li han
donat per senyal una “P” y una “T”. Y lo dit Pau Tiana ha acceptat lo
ésser mestre confrare de dita confraria y ha promès servir lo càrrech
de andador fins y atant hi haurà de altra de examinat, y axí mateix de
estar subjecte a tot lo que los demés mestres estan subjectes. Y per
quant no és fill de la present vila, sí casat ab filla de mestra, paga per
son examen 6 ll. 10 s., las quals dóna de comptans en presència dels
testimonis avall escrits. De las quals cosas me requereixen ne lleve acte,
lo que he fet en dita vila de Igualada, dia y any sobredits.
Cònsul Agustí Carol, Lluís Franculí, Jasinto Barnola, Joan Lafarga,
Joan Badia, Jasinto Casulleras. Per los dits confrares y Tiana que no
saben escriure firmo jo, Joseph Samsot, testimoni.
Testes sunt Josephus Sampsot, funicularius, et Joannes Bover,
juvenis lanificus, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis firmarunt,
et pro illis qui scribere nescire dixerunt et pro dicto Tiana firmavit de
sua voluntate dictus Sampsot, testis.
Franciscus Melcion, notarius.
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1749, gener, 26
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 102r a 103r]

Die XXVI, januarii, MDCCXXXXVIIII. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell eo confraria dels parayres sots
lo títol del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de la present vila
de Igualada instituhida y fundada, en una de las salas de la casa de la
universitat de la present vila, ahont per estas y altras cosas se acostuman convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y són
estats presents los cònsols y confrares següents: Joseph Anton Lladó y
Agustí Carol, cònsols, Joseph Montaner, Francisco Tovella, Joseph Torelló, Lluís Mas, Joseph Ciurana, Nicolau Amigó, Isidro Sendra, Macià
Vila, Isidro Jornet, Fancesch Jornet, Joan Lafarga, Joseph Estruch, Pau
Tiana, Agustí Bas, Francesch Novell, Lluís Francolí, Jacinto Casulleras,
Joan Puig, Sebastià Planes, Anton Torrellas, Magí Almasqué, Benet Torelló, Joseph Borbosa, Joseph Codina, Jacintho Barnola, Joan Badia y
Joseph Jové, tots confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents
y impedits, Concell tenint y la dita confraria representant, fent emperò
estas cosas en presència del magnífich Joan Perramon, regidor regint
la vara de batlle de la matexa vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols de que, en atenció de haver servit
en los anys de 1746, 1747 y 1748, tinga a bé lo Concell de passarlos
los comptes y anomenar altres cònsols y demés càrrechs. Y vistos y
mirats los dits comptes, consta haver entrat la quantitat de 627 ll. 17 s.
11, y haver gastat y distribuhit 617 ll. 7 s. 7, axí que resta a favor de
la confraria 10 ll. 10 s. 4, les que donen de comptant.
Y encontinent han pasat en elegir cònsols y demés oficis del thenor
següent: cònsols, Lluís Francolí y Sebastià Planas; bandarado, Joseph
Jové; proms, Joseph Anton Lladó, Agustí Carol, Francisco Tubella y
Joseph Gavarró; bastoners, Joseph Torelló, Ramon Aguilera, Francesch
Novell y Isidro Jornet; clavari, Jacinto Badia; clavador, Nicolau Amigó;
contadors de vias, Joseph Sendra y Lluís Mas; veedor de retorsedor,
Joseph Sendra; ohidors de comptes, Joseph Torelló y Joseph Mas; dotsena, Joseph Torelló, Sagimon Borrull, Joseph Mas, Joseph Sendra,
Joan Badia, Benet Torelló, Juan Batista Seré, Miquel Palet, Francisco
Tuvella, Jacinto Casulleras, Joseph Codina y Joseph Gavarró; portans,
Nicolau Amigó, Joseph Borbosa, Joseph Biosca y Benet Torelló; priors.392
392. La relació de càrrecs acaba aquí.
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Als quals y a quiscú de ells a soles, en sos respective oficis y càrrechs, lo dit Consell dóna y concedeix tal y tant poder y facultat qual
y quanta a semblants càrrechs fins vuy se a acostumat y atribuhit,393
los quals han exceptat sos respective càrrechs, y han promès exersir
bé y llealment aquells.
Axí mateix ha resolt lo dit Consell que se proseguesquia lo sumari
que la present confraria està pendent contra Ramon Mestre, valer de
la present vila. Y axí bé que se obsérvian totas las ordinacions fins lo
dia present fetes en dita confraria y se pósian aquellas en execusió.
A las quals cosas lo dit magnífich senyor llochtinent de batlle, per sa
validitat, interposa sa authoritat y decret com a fetas en sa presènsia y
consentiment seus. De las qual cosas han requirit a mi, lo notari avall
escrit, ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en presènsia
dels testimonis avall escrits, dia, mes y any sobredits,
Joan Perramon, regidor exercin lo empleo de batlle y presidint lo
dit Consell, firmo per mi y per dits cònsols y confrares.
Testes sunt Josephus Conti, funicularius Aqualatæ et Franciscus
Mercader, magister domorum villa de Capellades, in dicta villa Aqualatæ repertus. Hac discretus Josephus Matheu, notarius publicus dictæ
villæ Aqualatæ, qui vice et loco hac uti substitutus notarius infrascripti
predictis interfuit.
Et ego notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere prefactis
locumtenens bajuli, consules et confratres dictus locumtenens baiuli
firmavit pro se et pro hiis.
Josephus Matheu, notarius publicus Aqualatæ, substitutus dicti
Franciscus Melcion, notarius.

1750, febrer, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 104r-v]

Die VIII, februarii, MDCCL. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Consell eo confraria dels parayres sots
lo títol del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de la present vila
de Igualada instituhida y fundada, en una de las salas de la casa de
la universitat de la present vila, ahont per estas y altres cosas se acos393. Sic. Segons les altres actes sembla que l’escrivent hagi omès la paraula donar.
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tuman convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y
són estats presents los cònsols y confrares següents: Lluís Francolí y
Sebastià Planas, cònsols, amb los prohòmens següents: Sagimon Borrull,
Joseph Anton Lledó, Francesch Puig, Joan Lafarga, Jaume Petit Paulí,
Fructuós Sampsot, Pere Maspolet, Joseph Levi, Agustí Mas, Miquel
Palet, Joan Badia, Joseph Biosca, Ramon Aguilera, Nicolau Amigó,
Benet Torelló, Magí Almasquer, Joseph Mas, Francesch Novell, Joseph
Aguilera, Francisco Jornet, Isidro Jornet, Joan Batista Seré, Joan Cartanyà, Jacintho Casulleras, Anton Torrellas, Francisco Tovella, Joseph
Estruch, Joan Puig, Masià Riba, Joseph Borbosa, Francesch Tarradellas,
Joseph Barral, Lluís Mas, Pau Coca, Pau Tiana, Magí Ortines, Joseph
Jové, Joseph Torelló, Jaume Olivella, Joseph Codina, Francisco Castells,
Joseph Ciurana, Joseph Montaner, tots confrares de dita confraria,
haguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint la dita confraria representant, fent estas cosas en presènsia del magnífich Joseph
Matheu, per la universitat de dita vila batlle de la mateixa vila, baix
authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols de que, en atenció de haver
servit son any de cònsols, tinga a bé lo dit Concell de passarlos los
comptes y anomenar altres cònsols y demés càrrechs. Y vistos y mirats
los dits comptes, consta haver entrat la quantitat de 234 ll. 1 s. 7, y
haver gastat y distribuhit 225 ll. 13 s. 6, axí que queda a favor de la
confraria 8 ll. 8 s. 1.
Y encontinent han passat en elegir cònsols y demés oficis del
thenor següent: cònsols, Joan Badia y Joseph Jové; bandarado, Joseph Torelló; proms, Lluís Francolí, Sebastià Planas, Joseph Estruch
y Sagimon Borrull; vergués, Joan Puig, Francesch Novell, Agustí Bas y
Miquel Rigolfes; clavari, Joan Lafarga; ohidors de comptes, Joseph Anton
Lladó y Jacinto Casulleras; contadors de vias, Lluís Mas y Agustí Carol;
veadors de retorsadó, Joseph Sendra y Francisco Tubella; veadors de
abaxador, Lluís Francolí y Sebastià Planas; andador, Pau Tiana; clavadó,
Nicolau Amigó; portans, Nicolau Amigó, Magí Almasqué, Joseph Biosca
y Joseph Burbosa; priors, Jacintho Casulleras y Joseph Mas; dotzena,
Lluís Francolí, Joseph Anton Lladó, Joseph Torelló, Lluís Mas, Joseph
Jové, Joseph Mas, Sebastià Planas, Sagimon Borrull, Joan Badia, Joseph
Sendra, Jacinto Casulleras y Joseph Barral.
Als quals y a quiscú de ells a soles lo dit Concell dóna y concedeix
tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs se deu
donar y atribuhir, los quals han acceptat sos respective càrrechs y han
promès servir bé y llealment aquells. A las quals coses dit magnífich
senyor, per sa validitat interposa sa authoritat y decret com a fetes en
sa precènsia y consentiment seus.
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De las quals cosas me han requirit ne lleve acte, lo que he fet
jo, lo notari avall escrit, en dita vila de Igualada, en precènsia dels
testimonis avall escrits, dia, mes y any sobredits.
Per mi y per tots los sobredits, firmo Joseph Matheu, batlle president.
Testes sunt Joannes Cadenes, agricola, Aqualatæ degens et Felix
Gavarro, agricola dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos consules et confratres ac dictum magnificum baiulum et presidentem qui
pro se et pro omnibus supradictis firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1751, febrer, 28
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. S’aproven
noves tarifes pels ploms posats als draps.
[3: fol. 105r-v]

Die XXVIII februarii, MDCCLI
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres perayres de la vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós
sant Joan, en la parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, en
la casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altras cosas se
acostuman convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y són estats presents los cònsols y mestres següents: Joan Badia y
Joseph Jové, consols; Joseph Mas, Jacintho Casulleras, Joan Puig, Joan
Camps, Francesch Santasusanna, Joseph Gavarró, Joan Cartanyà, Agustí
Bas, Magí Almasquer, Nicolau Amigó, Jaume Olivella, Joseph Montaner,
Francisco Tovella, Joan Lafarga, Joseph Toralló, Joseph Anton Lledó,
Lluís Francolí, Agustí Carol, Benet Torelló, Joseph Cendra y Francesch
Terradellas, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels
absents y impedits, Concell tenint y la dita confraria representant, fent
estas cosas en presènsia y acistènsia del magnífich Narcís Matheu y
Mora, regidor decano de dita vila per carència de batlle, lo empleo de
batlle exercint, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver servit
son any de cònsols tinga a bé lo dit Concell de pasarlos los comptes
y elegir cònsols y demés officis per lo present any. Y vistos y mirats
los comptes394 per los ohidors de comptes, consta haver entrat, ab tot
394. A continuació, y elegir cònsols y demés officis, ratllat.
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gènero de recibo, la quantitat de doscentas sexanta sinch lliuras tretse
sous y set diners, y haver gastat y distribuhit la de doscentas vint y vuyt
lliuras dotse sous y set diners, axí que resta a favor de dita confraria,
trenta lliuras y un sou.
Y encontinent foren elegits en cònsols y demés officis los següents:
cònsols, Francisco Tovella y Joseph Gavarró; banderado, Massià Vila;
proms, Joan Badia, Joseph Jover, Joseph Toralló y Joseph Mas; verguers, Joan Rigolfas, Joan Cartanyà, Magí Ortinas y Francisco Jornet;
clavari, Joan Lafarga; ohidors de comptes, Joseph Anton Lledó y Joseph
Toralló; vehedors de retorsador, Sagimon Borrull y Joseph Estruch; vehedors de abaxador, Lluís Francolí y Sebastià Planas; portans, Nicolau
Amigó, Joseph Borbosa, Joseph Biosca y Benet Toralló; dotsena, Joan
Badia, Joseph Jover, Joseph Toralló, Segimon Borrull, Joseph Anton
Lledó, Joseph Mas, Sebastià Planas, Lluís Francolí, Lluís Mas, Jacintho
Casulleras, Joseph Cendra y Joseph Estruch; priors, Joseph Ciurana y
Joseph Cudina.
Als quals y a quiscú de ells assolas lo dit Concell dóna y concedeix tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs
y officis se ha acostumat donar y atribuhir. Los quals, los que han
estat assí presents, han acceptat llurs respective càrrechs y han promès
exercir bé y llealment aquells.
Y encontinent y seguidament ha resolt lo dit Concell que, de
aquí en avant, se pàguia, per cada plom, dos sous y sis diners, ço és
dos sous per la confraria y sis diners per lo clavador, los quals ploms
deuran cobrarse segons constarà en lo manifest. A las quals cosas lo
dit magnífich senyor llochtinent de batlle, per sa validitat interposa sa
authoritat y decret.
De las quals cosas me han requirit a mi, lo notari avall escrit, ne
lleve acte, que fou fet en dita vila en presènsia de dit magnífich senyor
llochtinent de batlle y dels testimonis avalls escrits, dia, mes y any sobredits.
Narcís Matheu y Mora, regidor decano (regent exercint)395 de batlle,
firmo per mi y sobredits.
Testes sunt Antonius Folch, juvenis pharmacopula Aqualatæ degens
et Antonius Vinyals, agricola dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos consules et confratres ac dictum discretum Narcisum Matheu et Mora,
<...> in ordine primo <....> baiuli exercentes qui pro se et pro omnibus
supradicits firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.
395. Il·legible per causa de l’esvaniment de la tinta.
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1752, gener, 23
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’acorda incorporar en el llibre dels Privilegis un llistat dels mestres paraires
que han format y formen part de la confraria.
[3: fol. 106r-v]

Die vigesima tertia mensis januarii, anno a Nativitate Domini
millesimo septingentesimo quinquagesimo secundo, Aqualate
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres perayres de la present vila baix lo títol del gloriós sant Joan, en la parroquial Iglésia de la vila de Igualada instituhïda y fundada, en la casa
de la Universitat de la present vila, ahont per estas y altras cosas se
acostuman convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y són estat presents Francisco Tobella y Joseph Gavarró, cònsols,
ab los mestres parayres següents: Joseph Torelló, Sagimon Borrull,
Joseph Anton Lladó, Francesch Santasusanna, Joseph Estruch, Joseph
Montaner, Joan Lafarga, Lluís Francolí, Francesc Tarradellas, Agustí
Bas, Fructuós Samsot, Joseph Biosca, Magí Ortines, Jacinto Casulleras,
Nicolau Amigó, Joseph Codina, Magí Almesquer, Benet Toralló, Joseph
Barral, Joseph Ciurana, Joseph Sendra, Joan Badia, Sebastià Planas,
Joseph Jové, Francisco Castells, Massià Vila, Joseph Aguilera, Agustí
Carol y Jaume Olivella, tots mestres parayres de dita confraria, fent
estas cosas en precènsia y asistènsia del magnífich senyor don Ramon
de Padró y Argullol, per la universitat de la present vila batlle de dita
vila, baix authorisant y decretant.
És estada feta per dit Francisco Tovella, cònsol, la proposició
següent: honorable senyor, en atensió de lo constar en ningun llibre
de la confraria la sèria dels mestres parayres que la componen, y dirse
que sols la dita confraria se compon de tres mestres perayres, perçò
so de sentir se fórmia una llista de tots los mestres, y se insértia en
lo llibre dels privilegis per los fins sien necessaris. Y ohida per tots los
sobredits la dita proposició, unànimes y conformes són estats del mateix
sentir. A las quals cosas lo dit magnífich senyor batlle, per sa validitat
interposa sa authoritat y decret. De las quals cosas me requerexen ne
lleve acte, lo que he fet en dita vila, en precènsia dels testimonis avall
escrits, dia y any sobredits.
Don Raymon (Ignasi) de Padró y Argullol, batlle, firmo per mi
com a presidint lo dit Consell y per los demés.
Testes sunt Anthonius Vinyals, agricola, et Josephus Riba, funicularius, Aqualatæ ambo.
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Et ego, notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos consules et confratres ac dictum magnificum baiulum qui pro se et pro
omnibus firmavit.
Franciscus Melcion, notarius.

1752, gener, 30
Acta d’admissió de Francisco Bergadà com a mestre del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 107r-v]

Die trigesima mensis januarii, anni millesimi septingentesimi
quinquagesimi secundi, Aqualatæ
Per los honorables Francisco Tovella y Joseph Gavarró, lo any
present y corrent cònsols de la confraria dels mestres parayres de la
present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada,
Jacinto Casulleras, Joseph Codina, Lluís Mas, Joan Badia, Agustí Bas,
Joseph Cendra, Joseph Jover, Pau Tiana, Joseph Anton Lladó, Massià
Vila, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats
en la casa de Mariano Malvehí, que és situada en la present vila. És
estat examinat Francisco Bergadà per mestre parayre de dita confraria,
a qui han trobat hàbil y suficient per mestre de dita confraria, y en
atensió de haver respost a las preguntas se li han fetas li han donat
per senyal una “F” y una “B”. Y lo dit Francisco Bergadà ha acceptat
lo ésser mestre de dita confraria, y promet servir lo càrrech de andador
fins y atant ni haurà un altra de examinat, y promet de estar subjecte
a tot allò que los demés mestres de dita confraria estan subjectes.
Y per quant és fill de mestre y de la present vila, y abonar la carta de
aprenantatge lo dit Joseph Anton Lladó, paga per son examen una lliura
deu sous, la qual dóna de comptans y reban aquella los dits cònsols.
De las quals cosas me requerexen ne lleve acte, lo que he fet en dita
vila en presènsia dels testimonis avall escrits, dia, mes y any sobredits.
Jacinto Casulleras, Juan Badia, Agustí Bas, Joseph Anton Lladó.
Per dits Francisco Tovella, Joseph Gavarró, Joseph Sentdra, Lloys Mas,
Joseph Jover, Pau Tiana y Masià Vila, que no sabent escriura firmo jo,
Plácido Carlos, testimoni. Francisco Bargadà.
Testes sunt Placidus Carles, funicularius, et Joannes Lafarga, courerius dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictus
et illi qui scire scribere dixerunt manibus suis propriis se firmarunt,
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et pro illi qui scribere nescire dixerunt firmavit de illorum voluntate
dictus Carles, testis.
Franciscus Melcion, notarius.

1752, març, 12
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 108r a 109r]

Die XII, marcii, MDCCLII. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, en una de las
salas de la casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altras
cosas se acostuman convocar y congregar, fent estas cosas en precènsia
y assistència del magnífich doctor en drets Ramon de Padró y Argullol,
per la universitat de dita vila batlle de la matexa vila, baix autorisant
y decretant, en la qual convocasió han entrevingut y són estat presents
Francisco Tobella y Joseph Gavarró, cònsols, ab los mestres perayres
següents: Joan Lafarga, Lluís Francolí, Joseph Estruch, Joan Badia,
Sebastià Planas, Joan Camps, Joseph Barral, Agustí Bas, Ramon Aguilera, Francesch Novell, Joseph Biosca, Joseph Sendra, Joseph Ciurana,
Joseph Codina, Magí Almesquer, Joseph Anton Lladó, Lluís Mas, Joseph
Borbosa, Massià Vila, Jaume Olivella, Francesch Tarradellas, Francisco
Castells, Nicolau Amigó, Jacinto Casulleras, Joseph Jové, Isidro Jornet,
Francisco Jornet, Francesch Puig, Joan Cartanyà, Pau Coca, Joseph
Torelló, Joseph Montaner y Joseph Mas, tots mestres confrares de dita
confraria, aguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint y la
dita confraria representant.
Sobre la proposició feta per dits cònsuls de que en lo ingrés de
son offici haverlos donat per ohidors de comptes a Joseph Torelló y a
Joseph Anton Lladó del entrat y gastat en lo discurs del any, y atessa
la relació feta per dits ohidors de comptes, consta haver entrat, ab
tot gènero de recibo, la quantitat de 172 ll. 10 s. 9 d., y haver gastat y distribuhit la de 171 ll. 1 s. 9 d., consta quedar a favor de dita
confraria 1 ll. 8 s. E lo dit Concell, atessa la proposició feta per dits
ohidors de comptes, qui han ben mirat aquells, ha deliberat se fássia,
com ab thenor del present se fa, difinisió de comptes als dits cònsols
y clavari, com és costum.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

443

Y axí mateix se ha pasat en fer nominació de cònsols y altres officis
que són com se seguexen: cònsols, Joseph Estruch y Magí Almasquer;
banderado, Ramon Aguilera; prohoms, Francisco Tubella, Joseph Gavarró, Joseph Cudina y Massià Vila; vargués, Francisco Castells, Pau Tiana,
Geroni Pujadas y Francisco Novell; clavari, Joseph Cendra; ohidors de
comptas, Jacintho Casulleras, Sebastià Planas; viadors de retorcedors,
Sagimon Borrull y Joseph Torelló; viadors de abaxedor, Joan Seré y
Agustí Carol; portans, Nicolau Amigó, Joseph Borbosa, Joseph Biosca
y Benet Torelló; priors, Joan Badia y Joseph Jové; clavador, Nicolau
Amigó, lo qual haurà de estar a la casa gran dels estricadors pagant
lo lloguer acostumat; dotsena, Francisco Tubella, Joseph Gavarró, Joan
Badia, Joseph Jover, Joseph Mas, Lluís Francolí, Joseph Ciurana, Joseph
Cudina, Jacintho Casulleras, Joseph Cendra, Lluís Mas y Agustí Carol.
Als quals y a quiscú de ells a solas en dits respective officis, lo
dit Concell dóna y concedeix tots los poders necessaris per exercir
aquells y los sobre nomenats, a saber los que han estat assí presents,
han acceptat sos respectives càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells. A las quals cosas lo dit magnífich batlle, per sa validitat
interposa sa authoritat y decret com ha fetas en precènsia sua.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me, notarium infrascriptum, intrumento conficere quod fuit actum in dicta villæ Aqualatæ, die,
mense y anno predictis. Precente me notariuo infrascripto, et precentibus
etiam testibus infrascriptis ad premissa vocatis et asumptis.
Don Raymon (Ignasi) de Padró y Argullol, batlle y com a presidint
lo sobredit Concell firmo per mi y per los demés.
Testes sunt Anthonius Viñals, agricola, et Gasparis Llacuna, studens, Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere supradictos consules et confratres, ac dictum magnificum dominum baiulum et presidentem, qui pro se et pro omnibus supradictis se subscripsit.
Franciscus Melcion, notarius.

1752, maig, 14
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aprova
que tot aquell que tingui botiga i treballi de paraire s’examini de
mestre, i que els que treballen de paraire en cases de mestres paraires hagin de pagar a la confraria 4 sous anuals i se’ls eximeixi de
pagar la lluminària, però que no puguin obrir botiga ni se’ls pugui
donar feina si no passen abans l’examen de mestre.
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Die decima quarta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo secundo, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y
fundada, en una de las salas de la casa de la universitat de la present
vila, ahont per estas y altres cosas se ha costuma convocar y congregar, en la qual convocasió han entrevingut y són estats presents Joseph
Estruch y Magí Almesquer, cònsols, ab los prohòmens següents: Lluís
Mas, Joseph Sendra, Joseph Cudina, Francesch Puig, Nicolau Amigó,
Joseph Aguilera, Joan Lafarga, Magí Ortinas, Agustí Bas, Macià Vila,
Miquel Palet, Agustí Carol, Francisco Castells, Pau Tiana, Jacinto Casulleras, Joan Aribau, Joseph Jover, Jaume Olivella, Joan Batista Seré,
Joan Rigolfas, Joan Badia, Joseph Borbosa, Francesch Novell, Benet
Torelló, Francisco Tubella, Francisco Burgadà, Francesch Tarradellas,
Joseph Barral, Joseph Montaner y Jaume Petit, tots mestres confrares
de dita confraria, aguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint y
la dita confraria representant, fent emperò estas cosas en precènsia
y asistènsia del magnífich doctor Ramon de Padró y Argullol, per la universitat de dita vila batlle de la matexa vila, baix authorisant y decretant.
És estat deliberat y resolt per lo dit Concell las cosas següents:
primerament se ha deliberat que tots aquells que tenen botiga y treballen de parayre ques pàssian mestres parayres. Ítem axí bé se ha
resolt, per pluritat de vots, que los que treballan de parayre en las cases
de mestres parayres, que estos degan pagar a la confraria, cada any,
quatre sous, y que sels tràguia la llumanària com als mestras, emperò
que no pugan concórrer ni sels puga dar empleo algú, y si volen obrir
botiga, no pugan treballar menos que no se pàssian mestres. Axí ho
resolgueren y determinaren.
A las quals cosas lo dit magnífich batlle, per sa validitad interposa
sa authoritat y decret com ha fetas en sa precènsia. De las quals cosas
me han requirit a mi, lo notari avall escrit, ne lleve acte, lo que he
fet en dita vila de Igualada, en precènsia dels testimonis avalls escrits,
dia, mes y any sobredits.
Don Ramon (Ignasi) de Padró y Argullol, batlle y presidint lo
sobredit Concell, firmo per mi y per los confrares sobredits,
Testes sunt Michael Vila et Antonius Vila, textores lini, Aqualatæ
ambo. Hac dictus Josephus Matheu, notarius publicus dictæ villæ qui
vice et loco hac uti substitutus dicti Francisci Melcion, notarius predictis interfuit.
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Et ego notarius infrascriptus substitutus in his discreti Francici
Melcion, notarius publicus villæ Aqulatæ, fidem facio me cognoscere
prefatum magnificum baiulum, consules et confratres et dictus magnificus baiulus firmavit pro se et aliis uti presidens.
Josephus Matheu, notarius publicus, Aqualatæ.
Aprovam las presents ordinacions y manam als cònsols de dita
confraria las fassan observar y acomplir sens alteració alguna per convenir aixins. De casa de la vila, Igualada y juny 19 de 1752.
Doctor Joseph Anton Riera, decano.
Joseph Ferrer, regidor.
Salvi Bosch, regidor.
Joseph Morros, regidor.
Jauma Canals, regidor.

1752, juliol, 16
Acta d’admissió de Francisco Cendra com a mestre de la confraria de
paraires d’Igualada.
[3: fol. 111r-v]

Die decima sexta mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinquagesimo secundo, Aqualatæ
Per los honorables Joseph Estruch y Magí Almasquer, lo any
present y corrent cònsols de la confraria dels mestres parayres de
la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la present vila instituhida y fundada, Francisco
Tovella, Joseph Codina, Lluís Francolí, Joseph Gavarró, Joan Badia,
Lluís Mas, Joseph Mas, Francisco Bergadà, tots mestres confrares de
dita confraria, personalment trobats en la casa de Francisco Cendra,
que és situada en la present vila. És estat examinat lo dit Francisco
Cendra per mestre perayre de dita confraria, a qui han trobat hàbil y
suficient per mestra de dita confraria, y en atensió de haver respost a
las preguntas se li han fetas, li han donat per senyal una “F” y una “C”.
Y lo dit Francisco Cendra ha acceptat lo ésser mestre de dita confraria
y promet servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra de
examinat, y promet estar subjecte a tot allò que los demés mestres
de dita confraria estan subjectes. Y per quant és fill de mestre y de la
present vila, y abonar la carta de apranentatge Joseph Cendra, parayre
de dita vila, paga per son examen una lliura deu sous, la qual dóna de
comptans y reban aquella los dits cònsols en presènsia del notari y
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testimonis avall escrits. De las quals cosas me requerexen ne lleve acte,
lo que he fet en la vila de Igualada, en presènsia dels testimonis avall
escrits, dia, mes y any sobredits.
Per dits Joseph Astruch, Magí Aumasqué, Francesch Tubella, Joseph
Cudina, Joseph Gavarró, Lluís Mas, Joseph Mas, Francisco Sendra, que
no saben ascriura, firmo de sa voluntat Joseph Mata, testimoni, Lluís
Franculí, Juan Badia, Francisco Bargadà.
Testes sunt Josephus Mata, sutor, et Raymundus Marti, sartor,
Aqualatæ ambo.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui nescire dixerunt firmavit de illorum voluntate dictus Josephus Mata, testis,
Fanciscus Melcion, notarius.

1752, juliol, 25
Acta d’admissió de Jaume Martí com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 112r-v]

Die vigesima quinta mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo secundo, Aqualatæ.
Per los honorables Joseph Estruch y Magí Almasquer, lo any
present y corrent cònsols de la confraria dels mestres parayres de
la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, Francisco Tovella, Joseph Codina, Joseph Gavarró, Joan Badia, Joseph Mas, Agustí
Carol, Jacintho Casulleras y Joseph Jové,396 Joseph Cendra, Francisco
Cendra, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats
en la casa de Joan Martí, pagès, cituada en lo carrer del Roser de la
matexa vila. És estat examinat Jaume Martí per mestre parayre de dita
confraria, a qui han trobat hàbil y suficient per mestre de dita confraria, y en atenció de haver respost a las preguntas se li han fetas li han
donat per senyal una “J” y una “M”. Y lo dit Jaume Martí ha acceptat
lo ésser mestre de dita confraria y promet servir lo càrrech de andador
fins y atant ni haurà de altra de examinat, y promet de estar subjecte

396. La resta de noms està escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text i
amb la corresponent validació notarial.
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a tot allò que los demés mestres de dita confraria estan subjectes.
Y per quant sols és fill de vila y abonar la carta de aprenantatge Joseph
Anton Lladó, paga per son examen tres lliures barceloneses, las quals
dóna de contants y reban aquellas los dits cònsols en presènsia del
notari y testimonis avall escrits. De las quals cosas me requerexen ne
lleve acte, lo que he fet en dita vila de Agualada, dia y any sobredits.
Per dits Joseph Estruch, Magí Almasqué, cònsols, y demés mestres confrares de dita confraria, menos dits Joan Badia, Casulleras y
Carol, firmo per ells y de sa voluntat jo, Salvador Rovira, testimoni.
Juan Badia, Jacintho Casulleras. Jaume Martí.
Testimonis a las sobreditas cosas són Salvador Rovira, fuster y
Francesch Galtés, ferrer de tall de dita vila de Igualada.
Apud me Augustinum Vilades et Llado, notarius publicus Aqulatæ,
afferentes me cognoscere supra nominatos modo prædicto firmatos.

1752, agost, 4
Acta d’admissió de Francisco Jaume com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 113r-v]

Die quarta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinquasesimo secundo, Aqualatæ.
Per los honorables Joseph Estruch y Magí Almasquer, lo any
present y corrent cònsols de la confraria dels mestres perayres de
la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la present vila instituhida y fundada, Lluís Francolí, Joseph Montaner, Joseph Codina, Joseph Gavarró, Francisco Tovella, Joseph Cendra, Francisco Cendra, Sebastià Planas, Jaume Martí,
tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats en la
casa dels hereus de donya Felipa de Velarde y Estalella, viuda, que
és situada en la present vila y devant lo portal dit del Àngel. És estat
examinat Francisco Jaume per mestre perayre de dita confraria, a qui
han trobat hàbil y suficient per mestra de dita confraria, y en atenció
de haver respost a las preguntas se li han fetas li han donat per senyal
una “F” y una “J”. Y lo dit Francisco Jaume ha acceptat lo ésser mestre
de dita confraria y promet servir lo càrrech de andador fins y atant
ni haurà de altra de examinat, y promet estar subjecte a tot allò que
los demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per quant no és
fill de mestre, sí de la present vila y abonar la carta de apranentatge
lo dit Joseph Jové, paga per son examen tres lliuras, las quals promet
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pagar en esta forma, ço és del present a dos mesos una lliura, per lo dia
de Nadal primer vinent una lliura, las quals dos lliuras abonan los dits
cònsols, y la restant una lliura al cap de tres mesos hi haurà cònsols
nous, la qual una lliura abona lo dit Joseph Jové. De las quals cosas
me requerexen ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en
presènsia dels testimonis avall escrits, dia y any sobredits.
Lluís Francolí, Sebastià Planas, Jaume Martí. Per dits Joseph Estruch, Magí Almasqué, Joseph Montaner, Joseph Codina, Joseph Gavarró, Francisco Tovella, Joseph Cendra, Francisco Cendra, Joseph Jover
y Francisco Jaume, que no saben escríurer, firmo de sa voluntat jo,
Salvador Rovira, testimoni.
Testes sunt Salvator Rovira, ligni faber, et Michael Galtes, juvenis
(siccarius), Aqualatæ ambo.
Et ego, notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt,
et pro illis qui nescire dixerunt firmavit de illorum voluntate dictus
Salvator Rovira, testis.
Franciscus Melcion, notarius.

1753, febrer, 11
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 114r-v]

Die XI, februarii, MDCCLIII. Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, en una de las
salas de la casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altras
cosas se acostumen convocar y congregar, fent estas cosas en precènsia y asistènsia del magnífich Francisco Melcion, per la universitat de
dita vila batlle de la mateixa vila, baix authorisant y decretant, en la
qual convocació han entrevingut y són estats presens Joseph Estruch y
Magí Almasquer, cònsols, ab los mestres parayres següens: Joseph Mas,
Sagimon Borrull, Joan Badia, Joseph Torelló, Joseph Anton Lladó, Joan
Camps, Joseph Sendra, Francisco Tovella, Jaume Martí, Joseph Gavarró, Agustí Bas, Joan Lafarga, Joseph Sendra menor, Joseph Montaner,
Macià Vila, Joan Seré, Joseph Codina, Miquel Palet, Jacinto Casulleras,
Lluís Francolí, Joan Rigolfas, Magí Ortinas, Ramon Aguilera, Joseph

Llibre

de la confraria y offici de perayres

449

Aguilera, Francisco Jornet, Francesch Novell, Benet Torelló, Jaume Olivella, Francisco Jaume y Francesch Tarradellas, tots mestres confrares
de dita confraria, aguda rahó dels absens y impedits, Concell tenint y
la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per dits honorables cònsols de que en lo
ingrés de son ofici haverlos donat per ohidors de comptas a Jacinto
Casulleras y Sebastià Planas del entrat y gastat en lo discurs del any, y
attesa la relació feta per dits ohidors de comptas consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, la quantitat de 134 ll. 14 s. 5, y haver gastat
y distribuhit la de 134 ll. 12 s., així que consta quedar a favor de dita
confraria 2 s. 5 d., los que han entregat de comptans al clavari baix
nominador. E lo dit Concell, attesa la preposició feta per dits ohidors
de comptas, qui han ben mirat aquells, a deliberat se fàcia com ab
thenor del present se fa, diffinició de comptes als dits cònsols y clavari,
com és costum.
Y així mateix se ha pasat en fer nominació de cònsols y altres
officis que són com se seguexen: cònsols, Lluís Francolí y Macià Vila;
banderado, Joan Camps; proms, Joseph Estruch, Magí Almasquer, Joan
Badia y Ramon Aguilera; verguers, Joan Puig y Jaume Olivella, Jaume Martí y Joseph Gili; clavari, Joseph Sendra; ohidors de comptas,
Joseph Anton Lladó y Joseph Juvé; veadors de retorcedor, Sagimon
Borrull y Joan Badia; veadors de abaxador, Francisco Tovella y Joan
Seré; portans, Nicolau Amigó, Joseph Borbosa, Joseph Biosca y Benet Torelló; clavador, Nicolau Amigó; dotzena, Joseph Estruch, Joseph
Anton Lladó, Sagimon Borrull, Joan Badia, Joseph Jové, Joseph Mas,
Joseph Sendra, Sebastià Planas, Jacinto Casulleras, Joseph Montaner,
Agustí Carol, Ramon Aguilera; priors, Joseph Montaner y Pau Coca.
Als quals y a quiscú de ells a solas en dits respective officis, dit
Concell dóna y concedeix tots los poders necessaris per exercir aquells,
y los sobre anomenats, a saber los que han estat así presents, han
acceptat sos respective càrrechs y han promès exercir bé y llealment
aquells. A las quals cosas lo dit magnífich senyor batlle, per sa validitat
interposa sa authoritat y decret, com a fetas en presència sua.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me, notarium infrascriptum, instrumentum conficere quod fuit actum in dicta villa Aqualatæ, die, mense et anno præadictis. Precente me, notario infrascripto, et
presentibus etiam testibus infrascriptis ad præmissa vocatis et assumptis.
Franciscus Melcion, batlle y presidint lo dit Concell, firmo per
mi y per los dits cònsols y confrares.
Testes sunt Antonius Vinyals et Raymundus Ambros, agricola,
Aqualatæ ambo.
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Et ego, notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere pæfatum
magnificum baiulum et prænominatos confratres dictis baiulis firmavit
pro se et pro dictis confratribus.
Josephus Matheu, notarius publicus, Aqualatæ.

1753, maig, 20
Acta d’admissió de Segimon Tovella com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 115r-v]

Die vigesima mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinquagesimo tertio, Aqualatæ
Per los honorables Lluís Francolí y Massià Vila, lo any present y
corrent cònsols de la confraria dels mestres perayres de la present vila
de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia
de la present vila de Igualada instituhida y fundada, Joseph Cendra,
Fancisco Tovella, Agustí Carol, Joseph Estruch, Jacintho Casulleras, Joseph Montaner, Joseph Mas, Joan Badia, Sebastià Planas397 y Francisco
Jaume, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats
en la casa de dit Francisco Tovella, que és situada en la present vila y en
lo carrer de Sant Barthomeu, és estat examinat Segimon Tovella per
mestre parayre y abaxador de dita confraria, a qui han trobat hàbil y
suficient per mestre de dita confraria, y en atensió de haver respost a
las preguntas se li han fetas, li han donat per senyal una “S” y una “T”.
Y lo dit Segimon Tovella ha accepat lo ésser mestre de dita confraria y
promet servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra de
examinat, y promet estar subjecte a tot allò que los demés mestres de
dita confraria estan subjectes. Y per quant és fill de la present vila y
fill de mestre, y abonar la carta de aprenantatge dit Francisco Tovella,
son pare, paga per son examen una lliura deu sous, las quals dóna
de comptans y reban aquellas los dits cònsols, en presènsia del notari
y testimonis avall escrits. De las quals cosas me requerexan ne lleve
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Lluís Franculí, cònsul, Jacinto Casulleras, Juan Badia, Sebastià
Planas. Per dits Macià Vila, Joseph Cendra, Francisco Tovella, Agustí
Carol, Joseph Estruch, Joseph Montaner, Joseph Mas, Francisco Jauma,

397. Sebastià Planas, afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text, i amb la
validació notarial corresponent.
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que dihuen no saber de escríurer, firmo per ells y de sa voluntat jo,
Joachim Genovès, en Igualada habitan. Sagimon Tubella.
Testes sunt Josephus Trullas, coriarius Aqualatæ, et Franciscus
Biosca, juvenis ligni faber dictæ villæ.
Et ego notarius infrascriptus affirmo cognoscere omnes supradictos
et illi qui scribere scire dixerunt manibus suis propriis se firmarunt, et
pro illis qui nescire dixerunt firmavit de illorum voluntate dictus Joachim Genoves, studens.
Franciscus Melcion, notarius.

1754, febrer, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 116r-v]

Die tertia mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinquagesimo quarto, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres
perayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant
Joan, en la parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, en
una sala de la casa de la universitat de dita vila, ahont se acostuman
convocar y congregar, fent estas cosas en presènsia del magnífich
Francisco Melcion, per la universitat de dita vila batlle de la mateixa
vila, baix authorisan y decretan, en la qual convocació han entrevingut y són estats presents Lluís Francolí y Macià Vila, cònsuls, ab
los mestres perayres següents: Joseph Montaner, Pau Coca, Joseph
Cendra, Joan Rigolfas, Joan Camps, Joseph Jover, Francisco Tovella,
Joseph Gavarró, Joseph Barral, Benet Toralló, Francisco Cendra, Joseph Codina, Pau Tiana, Sagimon Tovella, Anton Torrellas, Ramon
Aguilera, Francisco Castells, Nicolau Amigó, Jacintho Casulleras, Joan
Puitg, Joseph Bolvosa,398 Francisco Jornet, Isidro Jornet, Jaume Martí, Joseph Gili, Francesch Novell, Antoni Pujades, Joan Cartanyà,
Sagimon Borrull, Sebastià Planes, Joan Badia, Agustí Carol, Lluís
Mas, Magí Almasquer y Joseph Biosca, tots mestres confrares de
dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Concell tenint
y la dita confraria representant.

398. Sic. Suposem que es tracta de Josep Borbosa.

452

Montserrat Duran Pujol

Sobre la proposició feta per dits cònsuls de que en lo ingrés de
son ofici haverlos donat per ohidors de comptes a Joseph Anton Lledó
y Joseph Jover del entrat y gastat en lo discurs del any, y constar haver
entrat, ab tot gènero de recibo, la quantitat de dos centas vint y dos
lliuras set sous y set diners, y haver gastat y distribuhit dos centas
diset lliuras nou sous y quatre, així que resta a favor de la confraria
quatre lliuras divuyt sous y tres, que entregan comptans als cònsols
baix anomenadors.
Y encontinent se ha passat en fer nominació de cònsols y altres
càrrechs del thenor següent: cònsols, Joseph Torelló y Ramon Aguilera; banderado, Francesch Novell; proms, Lluís Francolí, Macià Vila,
Pau Coca y Joan Camps; verguers, Joseph Barral, Francisco Jornet,
Joan Cartanyà y Francisco Bergadà; clavari, Joseph Sendra; ohidors
de comptas, Lluís Francolí y Sebastià Planes; vehadors de retorcedor,
Joseph Sendra y Joseph Mas; vehadors de abaxador, Agustí Carol y
Joan Seré, portans de sant Joan, Joseph Borbosa, Joseph Biosca, Benet Torelló y Joan Puig; clavadó, Nicolau Amigó; priors, Joseph Anton
Lledó y Joseph Gavarró; dotsena, Lluís Francolí, Macià Vila, Sagimon
Borrull, Joan Badia, Joseph Jover, Sebastià Planas, Jacinto Casulleras,
Joseph Sendra, Lluís Mas, Francisco Tovella, Joseph Gavarró y Joseph
Anton Lledó; andadó, Sagimon Tovella.
Als quals y a quiscú de ells a soles, lo dit Concell dóna y concedeix tal y tant poder y facultat qual y quanta a semblants càrrechs
fins vuy se ha acostumat donar y atribuhir, los quals han acceptat sos
respective càrrechs y han promès y jurat, los que han estat presens,
de exercir bé y llealment aquells. A las quals cosas lo dit magnífich
senyor batlle, per sa validitat interposa sa autoritat y decret.
De las quals cosas me requerexen a mi, lo notari avall escrit, ne
lleve acte, lo que he fet en dita vila, en precènsia dels testimonis avall
escrits, die, mes y any sobredits.
Francisco Melcion, batlle y presidint lo dit Concell, firmo per mi
y per los dits cònsols y confrares.
Testes sunt Antonius Vinyals, agricola Aqualatæ, et Isidorus Vidal,
agricola in dicta villa degens.
Et ego notarius infrascriptus fidem facio me cognoscere prefatum
magnificum baiulum et confratres prefata confratria dictus magnificus
baiulus firmavit pro se et pro dictis confratribus.
Josephus Matheu, notarius publicus, Aqualatæ.
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1755, febrer, 9
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. S’acorda la
tarifa que han de pagar a la confraria els fadrins i agregats.
[3: fol. 117r-v]

Die nona mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
septingentesimo quinquagesimo quinto, Aqualatæ
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, en la casa
de la universitat de dita vila, ahont per estos y altres cosas se acostuman convocar y congregar, fent estas cosas en presènsia y asistènsia del
doctor Isidro Revert, regidor decano de dita vila per carènsia de batlle
lo empleo de batlle exercint, baix authorisant y decretant, en la qual
convocació han entrevingut y són estat presens Joseph Torelló y Ramon
Aguilera, cònsols, ab los mestres parayres següents: Joseph Gavarró, Lluís
Francolí, Lluís Mas, Joan Badia, Joan Camps, Joseph Jové, Francisco
Tobella, Joseph Montaner, Agustí Bas, Segimon Tobella, Pau Tiana,
Francisco Sendra, Joseph Rigolfes, Sebastià Planas, Benet Torelló, Magí
Almasqué, Jacintho Casulleras, Francesch Tarradellas, Joseph Codina,
Francesch Castells, Nicolau Amigó, Magí Ortinas, Jaume Martí, Isidro
Jornet, Joseph Riera, Francesch Novell, Geroni Pujades, Joseph Gili,
Francisco Jornet, Joseph Sendra, Macià Vila, Joan Cartanyà y Segimon
Borrull, tots mestres confrares de dita confraria, aguda rahó dels absens
y impedits, Concell tenint y la dita confraria representant.
Sobre la preposició feta per dits cònsols de que en lo ingrés de
son ofici haverlos donat per ohidors de comptes a Lluís Francolí y
Sebastià Planas del entrat y gastat en lo discurs del any, y atesa la
relació feta per dits ohidors de comptes consta haver entrat, ab tot
gènero de recibo, la quantitat de cent cinquanta y sinch lliuras tres
sous y tres, y haver gastat cent trenta y tres lliuras tretze sous y onze,
així que resta en favor de la confraria vint y una lliura tretze sous y
quatre, las que entregan comptans al clavari baix nomenador. E lo dit
Concell ha deliberat se faci, com ab thenor del present se fa, difinició
de comptes als dits cònsols y clavari, com és costum.
Y axí mateix se ha passat en fer nominació de cònsols y altres
càrrechs, que és com se segueix: cònsols, Joseph Mas y Joan Camps;
banderado, Geroni Pujadas; proms, Joseph Torelló, Ramon Aguilera,
Joseph Anton Lladó y Francesch Novell; verguers, Joan Rigolfas, Agustí
Bas, Jaume Martí y Anton Torrellas; clavari, Joseph Sendra; ohidors
de comptes, Joan Badia y Joseph Jover; veadors de retorcedor, Joseph
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Sendra y Pau Coca; veadors de abaxador, Francisco Tovella y Joan Seré;
portans de sant Joan, Joseph Borbosa, Joseph Biosca, Benet Torelló y
Joan Puig; clavadó, Nicolau Amigó; dotzena, Joseph Torelló, Ramon
Aquilera, Joseph Anton Lladó, Joan Badia, Joseph Jové, Sebastià Planas,
Jacintho Casulleras, Joseph Sendra, Macià Vila, Lluís Francolí, Pau
Coca y Lluís Mas; priors, Sebastià Planas y Joseph Sendra; andador,
Segimon Tobella.
Als quals y a quiscú de ells a solas en dits respective càrrechs,
lo dit Concell dóna y concedeix tots los poders necessaris per exercir
aquells, y los sobre nomenats, a saber los que han estat així presents,
han acceptat sos respective càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells.
Així mateix ha resolt lo dit Concell que los que són fadrins y
agregats a dita confraria pàguian, quiscun any, dos sous a dita confraria
y que sels tràguia la lluminària quant sia necessari. A les quals cosas
lo dit regidor decano, lo empleo de batlle exercint, per sa validitat
interposa sa authoritat y decret com a fetas en presència sua.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me, notarium infrascriptum, conficere quod fuit actum in dicta villa Aqualatæ, die, mense
et anno prædictis, presente me, notario infrascripto in presentibus etiam
testibus infrascriptis ad præmissa vocatis assumptis.
Doctor Isidro Revert, regidor decano, lo empleo de batlle exercint,
firmo per mi y per los dits cònsols y confrares.
Testes sunt Antonius Vinyals, agricola, et Hilarius (Mimo), textor
lanæ, Aqualatæ ambo.

1756, febrer, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 118r-v]

Dia vuyt del mes de fabrer del any de la Nativitat del Senyor
de mil set cents sinquanta sis, en la vila de Igualada, bisbat de Vich
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de la present vila instituhida y fundada, en la
casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altres cosas se
acostuman de convocar y congregar, en la qual convocasió han entrevingut y són estats presents Joseph Mas y Joan Camps, cònsols, amb
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los prohòmens següens: Joseph Sendra, Lluís Mas, Francisco Cendra,
Magí Almasquer, Francesch Novell, Geroni Pujades, Sebastià Planas,
Agustí Bas, Joseph Jové, Joan Rigolfas, Sagimon Tobella, Francisco
Tovella, Francisco Jornet, Joseph Gavarró, Joan Lafarga, Jacintho Casulleras, Joseph Fàbregas, Pau Coca, Sagimon Borrull, Joan Badia,
Joseph Codina, Joan Cartanyà, Massià Vila, Joseph Biosca, Nicolau
Amigó, Joseph Burbosa, Pau Tiana, Fructuós Sampsot, Lluís Francolí,
Francisco Tarradellas y Joseph Montaner, tots mestres confrares de
dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Consell tenint y
la dita confraria representant, fent estas cosas en presència y asistència del magnífich Joseph Matheu, per la universitat de la present vila
batlle de dita vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat
son consolat, tinga a bé lo dit Consell de pasarlos los comptas y elegir
altres cònsols y demés càrrechs per lo present any. Y lo dit Consell,
ohida dita preposició ha deliberat sels passe los comptas y que axí bé
se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la relació feta per los
ohidors de comptas, que han ben mirat aquells, consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, la quantitat de cent setanta tres lliuras vuyt
sous y quatre, y haver gastat y distribuhit cent sinquanta dos lliuras
sis sous y quatre, axí que restan a favor de la confraria vint y una
lliura dos sous.
Y encontinent se ha elegit cònsols y demés càrrechs com se segueix: cònsols, Joan Badia y Francesch Novell; banderado, Joan Rigolfas;
proms, Joseph Mas, Joan Camps, Geroni Pujadas y Joseph Sendra;
verguers, Joseph Barral, Sagimon Tubella, Francisco Jornet y Ramon
Gudó; clavari, Joseph Sendra; ohidors de comptas, Joseph Torelló y
Lluís Francolí; veadors de retorsedó, Lluís Mas y Pau Coca; veadors
de abaxadó, Francisco Tubella y Joan Seré; portans de sant Joan, Joan
Puix, Joseph Burbosa, Banet Torelló y Joseph Biosca; clavadó, Nicolau
Amigó; dotzena, Joseph Mas, Juan Camp, Joseph Torelló, Joseph Anton
Lladó, Joseph Jové, Ramon Aguilera, Massià Vila, Sebastià Planas, Pau
Coca, Lluís Francolí, Joseph Sendra, Sagimon Borrull; priors, Massià
Vila y Sagimon Borrull.
Als quals y a quiscú de ells a soles, lo dit Consell dóna y concedeix
tal y tanta facultat y potestat quant y quanta a semblants càrrechs y
oficis fins vuy se ha acostumat donar y atribuhir, los quals, los que són
estat axí presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès
exercir bé y llealment aquells. A las quals cosas lo dit magnífich batlle, per sa validitat interposa sa authoritat y decret com a fetas en sa
presència y de son consentiment.
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De las quals cosas me han requirit ne lleve acte, lo que he fet
jo, lo notari avall escrit, en dita vila de Igualada, en presència dels
testimonis avall escrits, dia, mes y any sobredits.
Joseph Matheu, batlle, firmo per mi y per los sobredits cònsols
y confrares.
Testimonis són Domingo Esteva y Joseph Casajuana, joves sombrarés de la present vila de Igualada.
Y jo lo notari avall escrit affirmo conèxer als dits cònsols y confrares, y lo dit magnífich senyor batlle, qui ha firmat per ell y per tots
los sobredits.
Francisco Melcion, notari.

1757, gener, 30
Acta d’admissió de Tomàs Barral com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 119r-v]

Dia trenta del mes de janer del any de la Nativitat del Senyor de
mil set cents sinquanta set, en la vila de Igualada, bisbat de Vich.399
Per los honorables Joan Badia y Francesch Novell, lo any present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la vila de Igualada instituhida y fundada, Joseph
Toralló, Ramon Aguilera, Joseph Cendra, Sebastià Planas, Pau Coca,
Magí Almasquer, Joseph Fàbregas, Francisco Cendra y Joseph Borbosa, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats en
la casa del insfrascrit Thomàs Barral, que és situada en lo arraval de
dita vila. És estat examinat lo dit Thomàs Barral per mestre parayre
de dita confraria, y en atenció de haver respost a las preguntas se li
han fetas, li han donat per senyal una “T” y una “B”. Y lo dit Thomàs
Barral ha acceptat lo ésser mestre de dita confraria y ha promès de
servir lo càrrech de andador fins y atant ni haurà de altra de examinat,
y de estar subjecte a tot allò que los demés mestres de dita confraria
estan subjectes. Y per quant és fill de mestre y casat ab filla de mestra,
paga per son examen una lliura deu sous, la que dóna de comptans
en presènsia del notari y testimonis avall escrits, y abona carta de
apranentatge lo dit Joseph Toralló. De las quals cosas me requerexen

399. Al marge, al costat de l’acta hi ha una nota: Als 10 maig 1783 fou feta fe
per Agustí Viladés, notari.
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ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en presènsia dels
testimonis avall escrits, dia, mes y any sobre dits.
Juan Badia, cònsol, Francesch Novell, cònsol, Joseph Torelló,
Ramon Aguilera, Sebastià Planas, Pau Coca, Joseph Fàbregas, Joseph
Borbosa. Per dits Joseph Sendra, Magi Omascé, Francisco Sendra y
Tomàs Barral, per que no saban escríurer firmo de sa voluntat jo,
Gervasi Briansó, testimoni.
Testimonis són Gervasi Briansó, veler de Igualada, y Jaume Thomas, pagès, en dita vila habitant.
Y jo lo notari avall escrit fas fe conèxer als sobredits y los qui
han sabut de escríurer han firmat de sas pròprias mans, y per los
qui no han sabut escríurer ha firmat per ells y de sa voluntat lo dit
Gervasi Briansó, testimoni.
Francisco Melcion, notari.

1757, febrer, 6
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven els
comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. També s’acorda
on podran estendre anyells per a barrets i el que, com a contrapartida, hauran de pagar anualment a la confraria els mestres Anton
Canals i Josep Mas.
[3: fol. 120r-v]

Dia sis del mes de febrer del any de la Nativitat del Senyor de
mil set cents sinquanta set, en la vila de Igualada, bisbat de Vich
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres perayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de la present vila instituhida y fundada, en la
casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altras cosas se
acostuman de convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y són estats presents Joan Badia y Francesch Novell, cònsols,
ab los confrares següents: Sagimon Borrull, Sebastià Planas, Francisco
Tovella, Joseph Fàbregas, Joan Camps, Geroni Pujadas, Jaume Martí,
Benet Toralló, Thomàs Barral, Agustí Bas, Magí Almasqué, Magí Ortines, Francisco Alà, Nicolau Amigó, Isidro Jornet, Jacintho Casulleras,
Lluís Mas, Joseph Cudina, Macià Vila, Joseph Cendra, Joseph Anton
Lledó, Francisco Cendra, Francisco Jornet, Joseph Mas, Joseph Gili,
Joan Rigolfas, Joseph Jové, Jaume Olivella y Pau Coca, tots mestres
confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Consell
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tenint y la dita confraria representant, fent estas cosas en presència
y acistència del magnífich doctor Barthomeu Santasusanna, regidor
decano de dita vila, per carència de batlle de la dita vila el empleo de
batlle exercint, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat
son consolat tinga a bé lo dit Consell de passarlos los comptas y elegir
altres cònsols y demés càrrechs per lo present any, y lo dit Consell,
ohida dita proposició, ha deliberat sels passen los comptas y que axí
bé se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la relació feta per
los ohidors de comptas, qui han ben mirat aquells, consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, la quantitat de cent vuytanta sis lliuras sinch
sous, y haver gastat y distribuït la quantitat de cent noranta quatre
lliuras nou sous y tres diners, axí que consta quedar devent la confraria
vuyt lliuras quatre sous y tres diners.
Y encontinent se han elegit cònsols y demés càrrechs com se
segueix: cònsols, Sebastià Planas y Geroni Pujades; bandarado, Joseph
Barral; proms, Joan Badia, Francesch Novell, Joan Rigolfas y Sagimon
Borrull; veguers, Joseph Fàbregas, Francisco Matheu, Joseph Barbosa y
Francisco Alà; clavari, Joseph Sendra; ohidors de comptas, Joseph Anton Lledó y Joan Camps; veadors de retorsedor, Lluís Mas y Pau Coca;
veadors de abaxador, Francisco Tovella y Juan Cartanyà; comptadors
de vias, Sagimon Borrull y Joseph Jové; portans de sant Joan, Juan
Puitg, Benet Toralló, Joseph Biosca y Sagimon Tubella; clavador, Isidro
Jornet; dotzena. Juan Badia, Francesch Novell, Joseph Toralló, Joseph
Anton Lladó, Sagimon Borrull, Joseph Jové, Ramon Aguilera, Macià
Vila, Juan Rigolfas, Lluís Franculí, Jasintho Casulleras y Pau Coca;
priors, Joseph Toralló y Ramon Aguilera. Als quals y a quiscú de ells
a soles, lo dit Consell dóna y consedeix tal y tanta facultat y potestat
qual y quanta a semblants càrrechs y oficis fins vuy se ha acostumat
donar y atribuir, los quals, los que són estat assí presents han acceptat
sos respective càrrechs y han promès exercir bé y llealment aquells.
Axí bé ha determinat y resolt lo dit Consell que Anton Canals,
natural de la present vila, se pàssia mestre ab tal que no puga esténdrer anyells per sombreros a la torra enrejolada, sí solament llana per
fer panyos.
Axí bé ha determinat lo dit Consell que Joseph Mas, mestre confrare de dita confraria, no puga estendrer anyells per sombreros en
dita torra enrejolada, si quen puga estendrer a la torre sobre la Font,
sens pagar cosa alguna a la confraria, y que los sombreros que estendran en dita torra sobre la Font hagen de pagar, quiscú de ells, a dita
confraria una lliura deu sous per quiscun any.
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De las quals cosas me han requerit ne lleve acte, lo que he fet jo,
lo notari avall escrit, en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobre dits.
Doctor Barthomeu Sansasusanna, regidor decano y com a tal
regint la vara de batlle, firmo per mi y tots los sobredits.
Testimonis són Pau Llucià, pagès y Anton Gramunt, jove perayre
de Igualada.
Y yo lo notari avall escrit fas fe conèxer als dits cònsols y confrares y al dit doctor Barthomeu Santasusanna, qui en lo sobre dit nom
ha firmat per ell y per los sobre referits.
Francisco Melcion, notari.

1757, febrer, 13
Acta d’admissió d’Anton Canals com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 123r-v]

Die tretse del mes de febrer del any de la Nativitat del Senyor
de mil set cents sinquanta set en la vila de Igualada, bisbat de Vich
Per los honorables Sebastià Planas y Geroni Pujadas, lo any present y corrent cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la vila de Igualada instituhida y fundada, Joseph
Torelló, Jacintho Casulleras, Joseph Cudina, Joseph Jover, Joan Badia, Benet Torelló y Sagimon Tubella, tots mestres confrares de dita
confraria, personalment trobats en la casa de Pau Canals, parayre de
dita vila, en forsa de ordinació o deliberació feta per lo Consell de dita
confraria dels perayres lo dia sis dels presents y corrents mes y any,
ab la que se deliberà que Anton Canals, natural de la present vila, se
pàssia mestre perayre de dita confraria, y en atenció de haver respost
a las preguntas se li han fetas, li han donat per senyal una “A” y una
“C”. Y lo dit Canals ha acceptat lo ésser mestre de dita confraria, y ha
promès guardar y observar la sobre calendada ordinació, si y conforme
en aquella se conté, com y també servir lo càrrech de andador fins y
a tant ni haurà de altre de examinat, y de estar subjecte a tot allò que
los demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per quant és fill
de la present vila paga per son examen tres lliuras barceloneses, las
quals dóna de comptants y reben aquellas los dits cònsols en presència
del notari y testimonis avall escrits. De las quals cosas me requereixen
ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, en presència dels
testimonis avall escrits, die, mes y any sobredits.
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Sebastià Planas, cònsol, Geroni Pujades, cònsol, Joseph Torelló,
Jacinto Casulleras, Juan Badia, Benet Torelló, Sagimon Tovella. Per
dits Joseph Cudina y Joseph Jover que diuhen no saber de escríurer
firmo per ells y de sa voluntat Joan Icart, testimoni. Anton Canals.
Testimonis són Joan Icart, escrivent, y Joan Ferrer, blanquer, tots
de dita vila de Igualada.
Y jo lo notari avall escrit affirmo conèxer als sobredits y los
que han sabut escríurer han firmat de sas pròprias mans, y per
los que no han sabut escríurer ha firmat per ell y de sa voluntat lo
dit Joan Icart, testimoni.
Francisco Melcion, notari.

1757, juliol, 6
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. En aquesta
sessió s’acorda que no es pugui donar a teixir cap peça de drap
vint-i-dosè, vint-i-quatrè o vint-i-setè que no sigui amb pinte estret. També es pren l’acord que defensar els mestres del gremi dels
problemes que puguin tenir amb el dret de la bolla, sempre que no
sigui perquè hagin comès un frau.
[3: fol. 124r-v]

Dia sis del mes de juliol, any de la Nativitat del Senyor milt set
cents sinquanta set, en la vila de Igualada, bisbat de Vich400
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres perayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan,
en la parroquial iglésia de la dita y present vila instituhida y fundada, en
la casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altras cosas se
acostuman de convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y són estats presents Sebastià Planas, Geroni Pujades, cònsols, ab
los confrares següents: Joseph Torelló, Joseph Anton Lledó, Pau Coca,
Francisco Jaume, Joseph Biosca, Francisco Cendra, Macià Vila, Lluís
Francolí, Joan Lafarga, Thomàs Barral, Jaume Olivella, Agustí Mas,
Joseph Mas, Joan Cartanyà, Joan Camps, Nicolau Amigó, Francesch
Puig, Jaume Martí, Francisco Alà, Joseph Jové, Joseph Cendra, Joseph
Gili, Isidro Casulleras, Joseph Codina, Benet Torelló, Joan Puig, Anton
Canals, Francesch Terradellas, Ramon Aguilera, Joan Badia, Joseph

400. Al marge, al costat de la data, hi una una nota: <El> dia 2 mars 1764, ab
un full sello ters, per mi Agustí Viladés, notari.
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Borbosa, Sagimon Tuvella, Anton Torrellas, Magí Ortines, Francesch
Novell, Ramon Redó, Francisco Jornet, Joseph Aguilera, Joseph Gavarró y Joseph Ciurana, tots mestres confrares de dita confraria, com
a major y més sana part y més de las dos parts dels mestres confrares de dita confraria, haguda rahó dels absents y impedits, Consell
tenint y la dita confraria representant, fent estas cosas en presència
y assistència de don Pedro Santonja, thinent de corregidor de dita
vila, baix authorisant y decretant, han deliberat y ordenat las cosas
avall escritas y següents.
Primerament, que ningun mestre de dita confraria puga donar a
texir ninguna tela401 vint y dosè, vint i quatrè y vintisetè, a ningún texidor sino que sia ab pinte estret, en pena de quinse lliuras barceloneses.
Ítem han deliberat y ordenat que, en cas de càurer algun mestra
de dita confraria en algun descuyt de cosa de bolla, que la confraria
tinga obligació de defensarlo, menos en lo cas de fer frau, que en eix
cas lo tal mestra o mestras tindran obligació de pagarlo.
De tot lo que tots los sobre anomenats han requirit de mi, lo
infrascrit notari, en presènsia dels infrascrits testimonis, ne llevés acte
que fou fet en dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits. Y dit
thinent corregidor posa sa authoritat y decret.
Don Pedro Santonja, theniente de corregidor de esta villa, firmo
por mí y por todos los maestros pelayres arriba referidos.
Testimonis són Anton Vinyals, pastiser, y Isidro Vidal, pagès, los
dos de la vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits cònsols confrares y thinent de
corregidor, qui ha firmat de mà pròpria per ell y per tots los mestres
perayres.

1758, febrer, 12
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 121r a 122r]

Die dotse del mes de febrer, any de la Nativitat del Senyor mil
set cents sinquanta vuyt, en la vila de Igualada
401. Escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text, i amb la validació notarial
corresponent.
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Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres perayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan
Batista, en la parroquial iglésia de la present vila instituhida y fundada,
en la casa de la universitat de dita vila, ahont per estas y altres cosas
se acostuma de convocar y congregar, en la qual convocasió han entrevingut y són estats presents Sebastià Planas y Geroni Pujadas, cònsols,
amb los prohòmens següens: Joseph Torelló, Ramon Aguilera, Sagimon
Borrull, Joseph Anton Lladó, Joseph Fàbregas, Joan Badia, Anton Canals, Joan Rigolfas, Joan Camps, Sagimon Tovella, Isidro Jornet, Macià
Vila, Joseph Montaner, Pau Coca, Jaume Olivella, Joseph Mas, Magí
Ortines,402 Jaume Martí, Nicolau Amigó, Joseph Biosca, Joan Lafarga,
Joseph Jové, Agustí Bas, Magí Almasqué, Joseph Aguilera, Francisco
Sendra, Lluís Francolí, Joseph Codina, Jacintho Casulleras, Fancesch
Novell, Joseph Gili, Benet Torelló, Thomàs Barral, Francisco Jornet y
Ramon Motlló, tots mestres confrares de dita confraria, haguda rahó
dels absents y impedits, Consell tenint y la dita confraria representant,
fent emperò estas cosas en presència y asistència del magnífich don
Pedro Santonja, tinent de corregidor de dita vila, baix authorisant y
decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat
son consolat, tinga a bé lo dit Consell de pasarlos los comptes y elegir
altres cònsols y demés càrrechs403 per lo present any. Y lo dit Consell,
ohida dita proposició, a deliberat passarlos los comptes y que axí bé se
anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la resolució feta per los
ohidors de comptas, qui han ben mirat aquells, consta haver entrat, ab
tot gènero de recibo, la quantitat de cent sixanta quatre lliuras tretse
sous, y haver gastat y distribuhit cent vuytanta una lliuras un sou y
sinch, així que faltan vint y sis lliuras catorse sous y sinch.
Y encontinent se han elegit cònsols y demés càrrechs com se
segueix: cònsols, Joseph Anton Lladó y Joan Rigolfas; banderado, Francisco Jornet; proms, Sebastià Planas, Geroni Pujadas, Joseph Barral y
Joseph Torelló; verguers, Thomàs Barral, Anton Jové, Joseph Balcells
y Joan Cartañà; clavari, Joseph Sendra; ohidors de comptas, Joseph
Torelló y Joan Badia; veadors de retorsedors, Nicolau Amigó y Pau
Coca; veadors de abaxadors, Joan Cartanyà y Benet Torelló; contadors
de vias, Joan Camps y Ramon Aguilera; portans de Sant Joan, Joan
Puig y Benet Torelló, Joseph Biosca y Sagimon Tubella; clavadó, Nicolau

402. Joseph Mas i Magí Ortines, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del
text, i amb la validació notarial corresponent.
403. A continuació, (y atesa), ratllat.
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Amigó; dotsena, Sebastià Planas, Geroni Pujadas, Joseph Torelló, Sagimon Borrull, Joan Camps, Joan Badia, Joseph Jové, Ramon Aguilera,
Joseph Sendra major, Macià Vila, Lluís Francolí, y Francesch Novell;
priors, Joan Badia y Joan Camps.
Als quals y a quiscú de ells a solas, lo dit Consell dóna y concedeix
tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs y
oficis fins vuy se a acostumat donar y atribuhir. Los quals, los que són
estats així presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès
exercir bé y llealment aquells. A las quals cosas lo dit magnífich don
Pedro Santonja, thinent corregidor sobredit, per sa validitat interposa
sa authoritat y decret com a fet en sa presència y de son consentiment.
De las quals cosas me han requirit ne lleve acte, lo que he fet
jo, lo notari avall escrit, en dita vila de Igualada, en presència dels
testimoni avall escrits.
Don Pedro Santonja firmo por mí y por los arriba escritos cónsules y confrares.
Testimonis són Joseph Perramon, botiguer, y Joan Batista Pasqual,
mestre de casas, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari de Igualada, qui
afirmo conèixer a tots los sobre anomenats, y dit thinent de corregidor
ha firmat per ell y per los dits cònsols y confrares.

1758, desembre, 27
Acta d’admissió d’Anton Jové com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 125r-v]

Die vint y set del mes de desembre any de la Nativitat del Senyor
mil set cents sinquanta vuyt en la vila de Igualada
Per los honorables Sebastià Planas y Geroni Pujadas, lo any
present y corrent cònsols de la confraria dels mestres parayres de
la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada,
Sagimon Borrull, Joseph Anton Lledó,404 Joan Rigolfas, Pau Coca, Joan
Badia, Jacintho Casulleras, Macià Vila, Sagimon Tovella, tots mestres

404. A continuació, Joseph, escrit entre parèntesis. Al final del text, hi consta
la correcció notarial: la paraula Joseph, que és picada, no val. Així ho aprobo jo, lo insfrascrit notari de mà pròpia.
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confrares de dita confraria, personalment trobats en la casa de Joseph
Jové, que és situada en la present vila y en lo carrer de Sant Roch. És
estat examinat Anton Jové per mestre parayre de dita confraria. Y en
atensió de haverse trobat hàbil y suficient per mestre de dita confraria
y haver respost a las preguntas se li han fet li han donat per senyal
una “A” y una “J”. Y lo dit Anton Jové ha acceptat lo ésser mestra de
dita confraria y ha promès servir lo càrrech de andador fins y atant
ni haurà de altre de examinat, y promet estar subgecte a tot allò que
los demés mestres de dita confraria estan subgectes. Y per quant és
casat ab filla de mestra y abonar la carta de aprenentatge dit Joseph
Jové, qui deurà prestar jurament en poder del thinent de corregidor
o batlle de la present vila, de haver estat dit Anton en sa casa sens
interès, altrament no quedava mestra, paga per son examen una lliura
deu sous barceloneses, las quals dóna de contans y reben aquella y
aquells los dits cònsols en presència del notari avall escrit.
De las quals cosas me requerexen ne lleve acte, lo que he fet en
la dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Sebastià Planas, Geroni Pujades, Sagimon Borrull, Joseph Anton
Lladó, Joan Rigolfas, Pau Coca, Juan Badia, Jacinto Casulleras, Sagimon
Tovella. Per dits Macià Vila y Anton Jover, per no saber de escríurer
y de sa boluntat firmo jo, Pera Juan Balsells.
Testimonis són Francisco Boyer, fadrí parayre, y Pere Joan Balsells, aprenent parayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits sobre anomenats individuos en
la forma sobre expressada firmats.

1758, febrer, 7
Acta d’admissió de Ramon Motlló com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 126r-v]

Dia set del mes de fabrer any de la Nativitat del Senyor de mil
set cents cinquanta y vuyt, en la vila de Igualada, bisbat de Vich
Per los honorables Sebastià Planas y Geroni Pujadas, lo any
present y corrent cònsols de la confraria dels mestres perayres de
la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan, en la
parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada,
Joseph Jové, Joan Rigolfas, Joan Badia, Francesch Novell, Jacintho
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Casulleras, Joan Puig y Joseph Fàbregas, tots mestres confrares de dita
confraria, personalment trobats en la casa de Jacintho Lafarga, que és
situada en lo carrer anomenat lo Joch de Pilota situat en la present vila.
És estat examinat Ramon Motlló per mestre parayre de dita confraria,
a qui han trobat hàbil y suficient per mestre de dita confraria, y en
atenció de haver respost a las preguntas se li han fetas, li han donat
per senyal una “R” y una “M”. Y lo dit Ramon Motlló ha acceptat lo
ésser mestre de dita confraria, y promet servir lo càrrech de andador
fins y atant ni haurà altre de examinat, y promet de estar subjecte
a tot allò que los demés mestres de dita confraria estan subjectes.
Y per quant és fill de la present vila y fill de mestra, y abonar la carta
de aprenentatge Theresa Molló, viuda de Ramon Molló, parayre de
dita vila,405 paga per son examen una lliura deu sous, las quals dóna
de comptants y reben aquella los dits cònsols en presència del notari
y testimonis avall escrits. De las quals cosas me requerexen ne lleve
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Sebastià Planas, Geroni Pujadas, Joan Rigolfas, Juan Badia, Francesch Novell, Jacinto Casulleras, Juan Puig, Joseph Fàbregas. Per dits
Joseph Jové y Ramon Motlló, que diuhen no saber de escríurer firmo
de sa voluntat jo, Joseph Perramon, testimoni.
Testimonis són Joseph Perramon, botiguer de telas, y Joseph
Camps, espardanyer, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer als sobre anomenats en la forma
sobre expressada firmats.

1760, agost, 3
Acta d’admissió de Tomàs Castelltort i Anton Gramunt com a mestres
del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 127r-v]

Die tres del mes de agost, any de la Nativitat del Senyor de mil
set cents sexanta, en la vila de Igualada.
Per los honorables Joseph Anton Lladó y Joan Rigolfas, cònsols
de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada
baix lo títol del gloriós sant Joan Baptista, en la parrochial iglésia de

405. Des d’Y per quant, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text i amb
la corresponent validació notarial.
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dita vila fundada, Joan Camps, Joan Badia, Geroni Pujadas, Joseph
Barral, Lluís Francolí, Joseph Codina y Joan Puitg, tots de la dotsena de dita confraria, com a major part de aquella haguda rahó dels
ausents y empedits. Són estat examinats Thomàs Castelltort y Anton
Gramunt per mestras confrares de dita confraria, als quals han trobat
hàbils y suficients per mestres confrares de aquella.Y los dits Thomàs
Castelltort y Anton Gramunt, acceptan lo ser mestras de dita confraria, y prometan estar subjectas a tot allò que los demés mestras de la
mateixa confraria estan subjectas. Y per quant no són fills de mestra,
sí sols de la present vila, pagan per son examen tres lliuras barcelonesas quiscú de ells, las quals reb dit Joseph Anton Lladó, cònsol, de
comptant, en presència del notari y testimonis avall escrits. Y promet
dit Thomàs Castelltort servir lo càrrech de andador fins y a tant ni
haurà de altre. Y havent presentat sas cartas de aprenantatge los han
donat per senyal a saber: a dit Thomàs Castelltort, una “C” y una “T”,
y a dit Anton Gramunt, una “G” y una “T”.
De las quals cosas me ne requirexen ne lleve acta, lo que he fet
en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Joseph Anton Lladó, cònsol, Joan Rigolfas, cònsol, Juan Camps,
Juan Badia, Geroni Pujades, Joseph Barral, Lluís Francolí, Juan Puig.
Per dits Thomàs Castelltort, per Anton Gramunt y Joseph Cudina, perquè han dit no saber de escríurer, y de sa voluntat firmo jo, Joseph
Perramon.
Testimonis són Joseph Perramon, botiguer de telas y Ramon Valls,
jove perayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer als sobre anomenats, los que han
sabut de escríurer se han sota escrit, y per los que no han sabut de
escríurer, ha firmat per ells dit Perrramon, testimoni.

1760, agost, 3
Carta d’aprenentatge d’Anton Gramunt feta per Joan Badia, paraire
d’Igualada.
[3: fol. 128r]

Certifico y fas jo, Joan Badia, mestra parayre de la vila de Igualada, bisbat de Vich, que he tingut en ma casa a Anton Gramunt de
dita vila per aprenent de parayre tres anys contínuos, des del any mil
set cents sinquanta fins mil set cents sinquanta tres, lo qual en tot lo
dit temps donà cabal satisfacció, y estich de ell content y satisfet de
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dits tres anys, que prometé dit Anton Gramunt estar per aprenent.
Y per a que cònstia ahont convinga, fas la present carta de aprenentatge en dita vila de Igualada, als tres dias del mes de agost del any
mil set cents sexanta.
Juan Badia.

1760, agost, 3
Carta d’aprenentatge de Tomàs Castelltort feta per Joan Badia, paraire
d’Igualada.
[3: fol. 130r]

Certifico y fas fe jo, Joan Badia, mestra parayre de la vila de
Igualada, bisbat de Vich, que he tingut en ma casa a Thomàs Castellort de dita vila, per aprenent de parayre quatre anys contínuos, des
del any mil set cents sinquanta dos fins mil set cents sinquanta sis,
lo qual en tot lo dit temps donà cabal satisfacció, y estich content y
satisfet de dits quatre anys que prometé dit Thomàs Castelltort estar per aprenent. Y per a que cònstia ahont convinga, fas la present
carta de aprenentatge en dita vila de Igualada, als tres dias del mes
de agost de mil set cents sexanta.
Juan Badia.

1760, agost, 8
Carta d’aprenentatge de Francisco Massaguer i Roig feta per Josep Jové,
Joan Badia i Josep Biosca, mestres paraires d’Igualada.
[3: fol. 132r]

Certificam y fem fe nosaltres, Joseph Jové, Joan Badia y Joseph
Biosca, mestres parayres de la vila d’Igualada, bisbat de Vich, que han
tingut a Francisco Massaguer y Roig per aprenent de parayre a saber:
jo, dit Joseph Jové, un any que començà als vint y sinch juliol mil set
cents sinquanta set y finí als vint y sinch juliol mil set cents sinquanta
vuyt; jo, dit Joan Badia, set mesos y mitg que comensaren al primer
agost mil set cents sinquanta vuyt y finiren lo die quinse mars de mil
set cents sinquanta nou; y jo, dit Joseph Biosca, des de lo dia setze
de mars de dit any mil set cens sinquanta nou fins lo die present y
avall escrit, lo qual en tot lo referit temps que ha estat en cada hu de
nosaltres, dóna y ha donat cabal satisfacció, y estam de ell contents
y satisfets de tot lo temps que, en cada hu de nosaltres, dit Francisco
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Massaguer ha estat per aprenent. Y per a que cònstia ahont convinga,
fem la present en dita vila de Agualada, als vuyt dias del mes de agost
mil set cents sexanta.
Juan Badia, parayre. Per dits Joseph Jové y Joseph Biosca, mestras
paraires, per no sabé de escriura de sa voluntat y prasènsia firmo jo,
Fransisco Vallobra, argenter.

1762, maig, 2
Acta d’admissió de Pere Serra, Josep Torras i Josep Bas com a mestres
del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 133r-v]

Die dos del mes de maig any de la Nativitat del Senyor de mil
set cents sexanta y dos, en la vila de Igualada
Per los honorables Joseph Anton Lladó y Joan Rigolfas, cònsols de la confraria del gloriós sant Joan, en la parroquial iglésia de
la present vila de Igualada instituhida y fundada, Francesch Cudina,
Lluís Francolí, Sebastià Planas, Macià Vila, Joan Badia, Joan Camps,
Ramon Aguilera y Francesch Novell, tots mestres confrares de dita
confraria, personalment trobats en la casa de la pròpria habitació de
Maria (Llimona) y Borrull, situada en dita vila. Són estats examinats
Pera Serra, Joseph Torras y Joseph Bas per mestres confrares de dita
confraria, els quals han trobat hàbils y suficients per mestres confrares
de aquella, en atenció de haver respost a las preguntas a ells fetas.
Y los han donat per senyal a saber: a dit Pera Serra, una “P” y una
“S”, a dit Joseph Torras, “J.T”, y a dit Joseph Bas, “J.B”. Y los dits
Pera Serra, Joseph Torras y Joseph Bas han acceptat lo ser mestras
confrares de dita confraria, y ha promès lo últim servirà lo càrrech de
andador fins y atant ni haurà de altre de examinat. Y tots tres prometan de estar subjectas a totas las servituts y càrrechs que los demés
confrares mestras de dita confraria estan subjectas. Y per quant no
són fills de mestra, sí sols de la present vila, y habonar las cartas de
apranentatge a saber: a dit Pera Serra, Sagimon Borrull, a dit Joseph
Torras dit Joseph Anton Lladó, y de dit Joseph Bas, Agustí Bas, pagan
per son examen a dita confraria tres lliuras barceloneses quiscú, las
quals donan de comptants y reban aquellas los dits cònsols, en presència del notari y testimonis avall escrits.
De las quals cosas me requirexan ne llévia acte, lo que he fet en
dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.

Llibre

de la confraria y offici de perayres

469

Joseph Anton Lladó, Joan Rigolfas, Lluís Franculí, Sebastià Planas,
Joan Badia, Juan Camps, Ramon Aguilera, Francesch Novell. Per dits
Joseph Codina, Macià Vila y Pera Serra, per no saber de escríurer y
de sa voluntat ha firmat per ells, Joseph Costa, escrivent, testimoni.
Joseph Torras, Joseph Bas.
Testimonis són Joseph Costa, escrivent, y Domingo Dardet, fadrí
parayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits y sobre anomenats individuos
en la forma sobre expressada firmats.

1762, maig, 24
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. En aquesta
sessió també s’aproven les taxes a pagar per l’examen de mestre;
es crea una comissió per a estudiar i reconèixer els deutes que la
confraria té amb Josep Torelló major i Segimon Borrull major;
s’acorda apartar-se de la concòrdia feta sobre la continuació de la
causa contra els teixidors de llana; es fixa que cada confrare hagi
de pagar sis sous per cada plom que posarà als seus draps fins
que quedi eixugat el dèficit de la confraria, i es recorda a tots els
agremiats l’obligació de posar el senyal i d’anotar en el manifest
els draps fabricats.
[3: fol. 135r a 136v]

Dia vint y quatre del mes de maig any de la Nativitat del Senyor
de mil set cents sexanta y dos, en la vila de Igualada406
Convocat y congregat lo Concell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan
Baptista, en la parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida
y fundada, en la casa de la habitació del notari avall escrit, per estas
cosas convocats y congregats, en la qual convocació han entrevingut y
són estats presents Joseph Anton Lladó y Joan Rigolfas, cònsols, ab los
prohòmens següents: Joseph Torelló major, Isidre Badia, Joan Camps,
Nicolau Amigó, Joseph Sendra, Francisco Tarradellas, Pere Serra, Macià
Vila, Joseph Gavarró, Agustí Bas, Francisco Jornet, Joseph Fàbregas,

406. Al marge, a l’inici de l’acta, hi ha la següent anotació: El dia 2 mars 1764,
ab un full sello ters, per mi, Agustí Viladés, notari.
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Joseph Biosca, Anton Jové, Francisco Tubella, Joseph Cudina, Anton
Torrellas, Anton Gramunt, Ramon Motlló, Joseph Barnola, Joan Puig,
Benet Torelló, Pau Coca, Geroni Pujadas, Sagimon Borrull major, Magí
Ortinas, Francesch Novell, Anton Canals, Joseph Torras, Joseph Jové,
Lluís Francolí, Ramon Aguilera, Sebastià Planas, Francesch Tarradellas,
Joseph Aguilera, Francisco Massaguer, Jacintho Casulleras, Joseph Bas,
Jaume Olivella, Thomàs Castelltort, Joseph Balcells y Joseph Burgosa,
tots mestres confrares de dita confraria, com a major y més de las
dos parts dels confrares de dita confraria,407 haguda rahó dels ausents
<y> empedits, Concell tenint y la dita confraria represen<tant>, fent
emperò estas cosas en presència del magnífich Agustí Viladés y Lladó,
batlle de dita vila y notari avall escrit, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat
son consolat, tinga a bé lo dit Consell de pasarlos los comptas y ellegir
altras cònsols y demés càrrechs per lo corrent any. Y lo dit Consell,
ohida dita proposició, ha deliberat passarlos los comptes, y que axí bé
se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la relació feta per los
ohidors de comptes,408 que han ben mirat aquells, consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, la quantitat de nou centas sinch lliuras tretze
sous y sinch, y haver gastat y distribuhit mil onse lliuras sis sous y
quatre, axí que resta cobrador dit Joseph Anton Lladó, cònsol, cent
sinch lliuras dotse sous y onse, axí mateix és cobrador Joseph Torelló
major, cent setanta una lliuras catorse sous y dos, y també és cobrador
Sagimon Borrull major, en cent vuytanta set lliuras409 deu sous y tres,
sens contar lo que se deu a diferents personas com són al doctor Sagimon Torelló, cent tres lliuras sis sous y quatre, al notari avall escrit,
cent vint lliuras y poch més o menos, al senyor Joseph Farrer, cent
cinquanta lliuras, al reverent Joseph Camins, organista, divuyt lliuras,
y a Joseph Perramon, procurador de dita confraria, per mitja conducta,
dos lliuras deu sous.
Y encontinent se han elegit cònsols y demés càrrechs com se
segueix: cònsols, Joseph Torelló y Joseph Jover; bandarado, Thomàs
Barral; cordoners, Joan Rigolfas, Joan Badia, Joan Camps y Francisco
Jornet; bastoners, Francisco Tovella, Joseph Bas, Agustí Susanna y
Thomàs Castelltort; clavari, Sebastià Planas; ohidós de comptas, Joseph
Anton Lladó y Geroni Pujadas; contadors de vias, Sagimon Borrull y
Joseph Jové; vehedors de retorcedor, Ramon Aguilera y Lluhís Francolí;
407. Des de com a major fins a confraria, escrit al final de l’acta, prèvia crida
dins del text, i amb la validació notarial corresponent.
408. per los ohidors de comptes, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
409. lliuras, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
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vehedors de abaxadors, Joan Cartañà y Francesch Novell; andador, Anton Llimona; notari, Agustí Viladés; clavador, Nicolau Amigó; dotsena,
Joseph Anton Lladó, Joan Rigolfas, Sagimon Borrull, Joan Badia, Joan
Camps, Lluís Francolí, Sebastià Planas, Geroni Pujadas, Ramon Aguilera, Pau Coca, Francesch Nobell y Francisco Jornet; portans, Joseph
Biosca, Joseph Balcells, Banet Toralló y Domingo Dardet; priors, Pau
Coca y Francesch Novell.
Als quals y a quiscú de ells a solas, lo dit Consell dóna y concedeix tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs
y oficis fins vuy se ha acostumat donar y atribuhir, los quals, los que
són estat així presents, han acceptat sos respective càrrechs y ha promès exercir bé y llealment aquells.
Així mateix ha resolt lo dit Consell que de aquí al devant los
que se passaran mestres de dita confraria hagan de pagar per son
examen a saber: los forasters, dotse lliuras; los fills de vila, sis lliuras,
y los fill de mestre, tres lliuras, menos los que tenen plasa demanada,
pasantse mestre dins tres mesos, tan solament hàgian de pagar lo que
se acostumat fins vuy.
Ítem també ha anomenat lo dit Consell per regonèxer novament los
comptas donats per dits cònsols, de Joseph Torelló major y de Sagimon
Borrull major, ha Joan Rigolfas, Joan Badia, Geroni Pujadas, Ramon
Aguilera y Joan Camps, a fi que estos sinch, mirats y regoneguts, ho
pósian que los aparíguia sobre los dits comptas de dits cònsols, de
Joseph Torelló y Sagimon Borrull.
Ítem així mateix ha deliberat lo dit Consell de apartarse, com se
apartan, de la concòrdia o evinència tenian feta per proseguir la causa
contra los texidors de llana.
Y axí mateix a resolt lo dit Consell que, fins y atant estigan satisfets los deutes sobre expresats, dega pagar quiscun confrare, per cada
plom posarà a casa pesa, sis sous, encara que sian partits y que las
pesas sian petitas, los quals se deuran pagar del dia primer de janer
pròxim passat en avant.410
Ítem ha resolt lo mateix Consell que tots los confrares degan
posar son señal a tots los draps, y que quiscun mestre tinga obligació
de tenir manifest baix la pena per quiscuna cosa y per cada vegada
contrafarà, de tres lliuras, aplicadora dita pena com se acostuma.
A las quals cosas lo dit magnífich Agustí Viladés, batlle, per sa validitat

410. Des de los quals, afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
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interposa sa authoritat y decret com a fetas en sa presència y de son
consentiment.
De las quals cosas me han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Agustí Viladés y Lladó, batlle, firmo per mi y per dits cònsols y
confrares.
Testimonis són Joseph Perramon, botiguer de telas y Joan Tauler,
sabater, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic y batlle de
dita vila de Igualada, qui afirmo conèixer a tots los sobre anomenats,
y com a batlle he firmat per mi y per los dits cònsols y confrares.

1763, juliol, 31
Acta d’admissió de Bruno Barés com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 131r-v]

Die trenta hu del mes de juliol any de la Nativitat del Senyor mil
set cents sexanta y tres, en la vila de Igualada
Per los honorables Joseph Torelló y Joseph Jové, cònsols de la
confraria dels mestras parayres de la present vila de Igualada baix lo
títol del gloriós sant Joan Batista, en la parroquial iglésia de dita vila
instituhida y fundada, Sagimon Borrull major, Geroni Pujadas, Sabastià Planas, Francesch Novell, Joan Rigolfas, Thomàs Castelltort y Joan
Badia, tots mestres confrares de dita confraria, personalment trobats
en la casa de dit Joan Badia, cituada en lo carrer de Sant Roch de la
matexa vila. És estat examinat Bruno Barés per mestre parayre de dita
confraria, al qual han trobat hàbil y suficient per mestre confrare de
aquella, en atenció de haver respost a las preguntas se li han fet, y li
han donat per senyal una “BB”. Y lo dit Bruno Barés ha acseptat lo
ser mestre de dita confraria y ha promès servir lo càrrech de andador
fins y atant ni haurà de altre de examinat. Y promet estar subjecte ab
tot allò que los demés mestres de dita confraria estan subjectes. Y per
quant no és fill de mestre, sí sols de la present vila y abonar la carta
de aprenantatge Joseph Anton Lladó, mestre de dita confraria, paga
per son examen sis lliuras barceloneses, las quals dóna de comptants,
y en presència del notari y testimonis reben aquellas los dits cònsols.
De las quals cosas me requirexen llévia lo present acte, lo que he
fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
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Joseph Torelló, cònsul, Sagimon Borrul major, Geroni Pujades,
Sebastià Planas, Joan Rigolfas, Francesch Novell, Joan Badia. Per dits
Joseph Jové y Thomàs Castelltort, per no saber de escríurer y de sa
voluntat firmo jo, Anton Conangla, testimoni. Bruno Barés.
Testimonis són Anton Conangle, escrivent, en dita vila habitant
y Joan Novell, fadrí parayre, de la matexa vila.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita
vila de Igualada, qui afirmo conèixer els sobre anomenats en la forma
expressada firmats.

1763, agost, 9
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. L’objecte
d’aquesta sessió és la de prendre un acord sobre si s’escau o no
obrir un procés contra Ramon Motlló i Francisco Tarradellas,
membres de la confraria, acusats de fabricar draps amb llana robada a altres confrares i de teixir-los amb menys fils dels
reglamentaris.
[3: fol. 137r a 138v]

Die nou del mes de agost any de la Nativitat del Senyor mil set
cents sexanta y tres, en la vila de Igualada411
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan
Baptista, en la parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada, en la casa de la habitació del notari avall escrit,
per estas cosas convocats y congregats, en la qual convocació han
entrevingut y són estats presents Joseph Torelló y Joseph Jover, ab los
prohòmens següents: Lluís Mas, Joan Rigolfas, Joseph Anton Lladó,
Sagimon Borrull major, Francisco Massaguer, Anton Llimona, Thomàs
Barral, Anton Canals, Geroni Figueras, Joseph Fàbregas, Nicolau Amigó,
Sagimon Tovella, Onofra Biosca, Francesch Tarradellas major, Francisco
Tovella, Domingo Darder, Agustí Bas, Macià Vila, Joan Lafarga, Pere
Navarro, Agustí Susanna, Anton Pasqual, Anton Jové, Joseph Siurana,
Joseph Bas, Joseph Gavarró, Joan Riera, Francesch Novell, Anton Gramunt, Joseph Borbosa, Sabastià Planas, Joseph Torres, Joseph Barnola,
Joseph Aguilera, Francisco Jornet, Thomàs Castelltort, Bruno Barés,

411. Al marge, a l’inici de l’acta hi consta la nota següent: A die 2 mars 1764,
ab un full sello ters, per mi Agustí Viladés, notari.
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Joseph Biosca, Jaume Martí, Joan Cartañà, Joseph Balsells, Magí Ortines, Anton Torrellas, Benet Torelló, Joan Puig, Francisco Alà, Joseph
Barral, Francisco Jaume, tots mestres confrares de dita confraria, com a
major y més sana part dels confrares de dita confraria,412 haguda rahó
dels ausents y empedits, Concell tenint y la dita confraria representant,
fent emperò estas cosas en presència y acistència del magnífich Joseph
Maselvà, batlle de dita vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols en escrits lo següent: Honorables
senyors Joseph Torelló y Joseph Juvé, cònsuls, altres dels indivíduos
de la present confraria representant, com Ramon Mutlló y Francisco
Terradellas, altres dels indivíd<u>os de dita confraria, segons notísias, fan paños de diversitat de colors de llanas, las quals segons las
moltas conjecturas se presum no las ajan presas als indivíduos desta
confraria, per qual motiu a instànsia dels representans, lo magnífich
senyor batlle passa a fer aprensió de tres pesas de paño vint y dosens,
pròprias de dit Mutlló, las que estan a la casa de dita confraria, en
poder de Nicolau Amigó. Y com sia just que los mestres no sian molestats del dit Molló y Teradellas, y que estos sian castigats413 si és que
ajan comès lo furt de ditas llanas. Per tan, sent diferens los advocats
de la opinió que per ditas conjucturas a estos explicadas quedaran
castigats los dits, suplicam a vostès se dígnian deliberar si volen o no
prosesar criminalment als referits Mutlló y Teradellas, y per lo cas de
volerlos prosesar, suplicam també consedescan a dits cònsuls gastar
dels fondos o entradas, de y per millor dir, dels béns de la confraria,
lo necesari per a dit fi, protestan dits cònsuls de voler ser en res responsables encara que no se conseguesca lo fi de castigarlos, o per no
averi bastanta proba o per altre qualsevol causa y raó. Al matex tems
se fa present a V.M. com la una pesa de las tres, segons notícias, és
faltada de fils, y com sia onor de la confraria lo averiguar semblans
faltas a fi de donar las providènsias degudas per impedirlas. Per tant,
suplian sia del agrado y parer de V.M. de que los sobredits cònsuls
fàsian las degudas diligènsias per a averiguar si dit paño és faltat o
no de fils, gastan dels propis de la confraria lo que convinga per dita
averiguasió, magnífich senyor batlle, en atenció que ab lo present Consell se a resolt fer la averiguació.
E lo dit Consell, ohida la proposició feta per dits cònsols, a pluralitat de vots, ha deliberat que se proseguesca criminalment contra

412. Des de tots mestres, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text, i amb
la validació notarial corresponent.
413. y que estos sian castigats, repetit.
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los referits Ramon Molló y Francisco Taradellas, per la averiguació del
contengut en la sobre insertada proposició. Y axí mateix ha resolt lo
mateix Consell que dits cònsols fàcian la avariguació de si és faltat o
no de fils lo paño de Ramon Molló, indivíduo de esta confraria, que
està en poder de Nicolau Amigó de orde del senyor batlle. Y dits cònsols, ohida dita414 resolució han axí mateix en escrits representat que,
en atenció que ab lo present Consell se ha resolt fer la avariguació del
sobre dit paño, y a fi de donar las providèncias per a impedir la falta
de aquells, axí en la persona de dit Molló com en qualsevol altre. Per
tant, devant del present Consell, Joseph Torelló y Joseph Juvé, com a
cònsuls de dita confraria, a fi de fer dita averiguació ab la major sertitut
que sia posible, suplican a V.M. magnífich (e) senyor batlle, mània als
contadors de vias o a qui V.M. aparegui millor que, en presènsia de
V.M. tallin, de simolsa a simolsa, un quarto mitg palm de dita pesa
de paño o aquella porsió que sia nesesària per a averiguar lo número de
fils de aquella, y posin sera al paño ab lo sello de dita confraria al cap
de dita se tallarà, y que después sels sia manat, ausent V.M., contin
lo número de fils de la mansionada pesa de paño, y que después de
contats fasin relasió jurada, en poder del notari del present Consell,
del número de fils encontraran en dita pesa, y requerim a V.M. senyor
notari llévia acte no sols de la resolusió de dit Consell y de la present
demanda, sinó també de la resposta y providènsia que dit magnífich
senyor servirà donar per la sobra dita averiguació. Y ohida axí mateix per dit Consell dita representació, ha resolt que estava molt bé se
practicàs lo que en ella se expressa.
A las quals cosas lo dit magnífich Joseph Maselvà, batlle, per sa
validitat possa sa authoritat y decret com a fetas en sa presència y de
son consentiment. Y en sa conseqüènsia, ha anomenat en contadors
de vias per dit paño a Sagimon y Francisco Tovella, germans abaxadors de la present vila, a fi que estos practíquian lo que expressa la
representació de dits cònsols, y que després de executat fàcian relació
jurada en poder del notari del present Consell.415
De las quals cosas me han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Joseph Massalvà, batlle, firmo per mi y per dits.416

414. A continuació, atenció, que, ratllat.
415. Des d’y que, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
416. Falta la darrera línia del full per causa de l’estat del paper.
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1763, octubre, 24
Declaració de Francisco i Segimon Tovella, abaixadors de draps d’Igualada,
sobre el nombre de fils del drap confiscat a Ramon Motlló.
[3: fol. 139r a 140r]

En la villa de Igualada, obispado de Vich, oy que contamos a
los veinte y quatro días del mes de octubre, año del Nacimiento del
Señor mil setecientos sessenta y tres, presente de mí, Agustín Viladés
y Lladó, por las authoridades apostólica y real notario de dicha villa y
escrivano de la cofadría de fabricantes de paños de la misma villa,
y de Antonio Conangla y Juan Masarnau, carpintero<s> de la referida
villa, testigos para estas cosas llamados.
Francisco y Sagismundo Tovella, tundidores de paños de la referida
villa de Igualada, mediante juramento que cada uno de ellos prestó
a Dios Nuestro Señor y una senyall de crus en mano y poder de mí,
dicho y abaxo escrito notario, hissieron relación de como, en fuersa de
nominación o mandato a ellos dado por el magnífico Joseph Massalvà,
bayle de la referida villa de Igualada, continuado en la convocassión
que en nueve de agosto próximo passado y del corriente año tuvieron
los cónsules y individuos de dicha cofadría de fabricantes de paños
de dicha y presente villa, bajo la invocasión de san Juan Baptista, en
la parroquial iglesia de dicha y presente villa de Igualada fundada. En
presencia de dicho magnífico bayle, que fue authorisado por el mesmo,
que haviéndose conferido en la casa de dicha cofadría de fabricantes
de paños para averiguar si una de las tres piessas de paño de Ramon
Molló, de las que a instancia de dichos cónsoles hisso apreención dicho
magnífico bayle, dejándolas en la dicha casa de la cofadría y en pura
comanda de Nicolás Amigó, si esta estava o no faltada de hilos. Cortaron del paño veinte y doseno de diferentes colores proprio de dicho
Ramon Molló, tres quartos de palmo y inmediatos a la faja de orila a
orilla del paño, y que haviendo aquella con toda atención, reflecsión
y cuydado deshilado de orilla a orilla el pedazo de paño cortado y
contando los hilos de aquel, han hallado que se componía el referido
paño veinte y doseno de dos mil y dos hilos. Y después de executado,
dicho Sagismundo Tovella que fue a encontrar a dicho Ramon Molló, a quien dixo que haviendo él y su hermano Francisco deshilado
y contado los hilos del pedazo suso dicho, solamente hallaron en él
dos mil y dos hilos, y que si quería cersiorarse de esto que se fuesse
con su compañía que lo bolverían a contar delante él mismo, lo que
le repitió por muchas vezes y a esto respondió el nombrado Molló
que no necessitava de hir a verlos, y que quedava satisfecho de lo que
hellos havían echo.
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De cuyas cosas dichos Francisco y Sagismundo Tovella hizieron
relació a mí, dicho y abaxo escrito notario y escribano, ante dichos
testigos, y requirieron llevarse el presente auto que fue echo en dicha
vila de Igualada, en el día, mes y año que van dichos, de que doy fee.
Sagimon Tovella, Francisco Tubella.
Ante mí, dicho Agustín Viladés y Lladó, notario, quien afirmo conozer
a dichos declarantes, quienes de su mano propria se han sota escrito.

1765, febrer, 3
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 143r a 144r]

Die tres del mes de febrer any de la Nativitat del Senyor mil set
cents sexanta y sinch, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres
parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant
Joan Babtista, en la parroquial iglésia de la present vila de Igualada
instituhida y fundada, en la casa de la universitat de dita vila anomenada casa Franquesa, per estas cosas convocats y congregats, en
la qual convocació han entrevingut y estat presents Joseph Torelló
major y Joseph Jover, cònsols, ab los prohòmens següents: Joseph
Anton Lledó, Agustí Santasusanna, Anton Llimona, Anton Canals,
Francesch Novell, Agustí Bas, Macià Vila, Joan Riera, Thomàs Barral, Banet Torelló, Francisco Cendra, Joseph Barnola, Joseph Roca,
Francisco Tovella, Bruno Barés, Joseph Pascual, Pere Serra, Joseph
Bas, Anton Jové, Domingo Dardet, Joan Camps, Francisco Jornet, Joan
Rigolfas, Joan Badia, Geroni Pujadas y Sebastià Planas, tots mestres
confrares de dita confraria, com a major y més sana part y més de las
dos parts dels confrares de dita confraria, haguda rahó dels ausents
y impedits, Concell tenint y representant dita confraria, fent emperò
estas cosas en presència y assistència del magnífich Pere Abad, batlle
de dita vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat son consolat, tingués a bé lo dit Consell de passarlos los comptes
y elegir altres cònsols y demés càrrechs per lo corrent any. Y lo dit
Consell, ohida dita proposició, ha deliberat passarlos comptes y que
així bé se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la relació
feta y que han ben mirat aquells, consta haver entrat, ab tot gènero
de recibo, la quantitat de mil sinch centas trenta sis lliuras dos sous
y hu, y haver gastats y distribuït la mateixa quantitat.
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Y en continent se han elegit cònsols y demés càrrechs com se
segueix: cònsols, Sagimon Borrull y Joseph Barral; bandarado, Agustí
Bas;417 cordoners, Joseph Torelló, Joseph Jové, Thomàs Barral y Francesch Novell; bastoners, Joseph Cendra, Joseph Francolí, Pere Navarro,
Anton Canals; clavari, Joan Badia; ohidors de comptes, Joan Camps
y Sebastià Planas; contadors de vias, Francisco Jornet y Joseph Bas,
veadors de retorsedó, Nicolau Amigó y Joseph Galí; veadors de abaxadors, Banet Torelló y Francisco Tovella; andador, Bruno Barés; clavador,
Nicolau Amigó; dotsena, Joseph Torelló, Joseph Jové, Joseph Anton
Lledó, Sebastià Planas, Juan Badia, Francesch Novell, Joan Rigolfas,
Francisco Jornet, Geroni Pujadas, Joan Camps, Macià Vila y Ramon
Aguilera; portans, Francisco Borbosa, Joseph Biosca, Domingo Dardet
y Sagimon Tovella.
Als quals y a quiscú de ells assolas, lo dit Consell dóna y concedeix tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs
y oficis fins vuy se ha acostumat donar y atribuir, los quals, lo que
han estat així present, han acceptat sos respective càrrechs y han jurat
exercir bé y llealment aquells. A las quals cosas lo dit magnífich Pere
Abad, batlle, per sa validitat interposa sa authoritat y decret com a
fetas en sa presència y de son consentiment.
De las quals cosas me han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Pere Abat, batlle, firmo per mi y per dits cònsols y comfrares de
dita comfraria.
Testimonis són Ramon Valls, blanquer, y Martí Llobet, texidor de
llana, lo dos de dita vila.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer als sobre anomenats, dit batlle ha
firmat per ell y per dits confrares.

1765, juliol, 10
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Se sotmet
a l’aprovació dels assistents l’escrit adreçat a la Reial Junta de
Comerç de Barcelona exposant les objeccions del gremi a les Addiciones al Reglamento Interino, especialment en allò que afecta la
fabricació de draps vint-i-dosens i vint-i-quatrens blancs, blaus i
de colors.
417. Bas, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
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[3: fol. 145r a 146v]

Die deu del mes de juliol any de la Nativitat del Senyor mil set
cents sexanta y sinch, en lo terme de la vila de Igualada
Convocats y congregats los fabricants de paños de la confraria
dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del
gloriós sant Joan Batista, en la parroquial iglésia de la present vila de
Igualada instituhida y fundada, en la sala de la casa de dita confraria
dins lo àmbit dels estricadors, en lo terme de dita vila situats construhida, per estas cosas convocats y congregats, en la qual convocació
han entrevingut y són estats presents Sagimon Borrull major y Joseph
Barral, cònsols, ab los fabricants següents: Joseph Torelló major, Joseph Anton Lledó, Joan Camps, Anton Llimona, Joseph Jové, Joseph
Cendra, Joseph Francolí, Thomàs Barral, Pere Serra, Pere Navarro,
Joseph Bas, Macià Vila, Bruno Barés, Agustí Susanna, Joan Riera,
Anton Canals, Geroni Pujades, Nicolau Amigó, Anton Gramunt, Joseph
Fàbregas, Sebastià Planas y Joan Rigolfas, tots fabricants de paños de
dita confraria y mestres confrares de la matexa, com a major y més
sana part y més de las dos parts dels confrares fabricants de paños
de dita confraria, haguda rahó dels ausents y impedits, Consell tenint
y representant, fent emperò estas cosas en presència y assistència del
magnífich Pere Abad, batlle de dita vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols, eo per dit Sagimon Borrull,
que sobre la addició al Reglament Interino y la addició al mateix del
mèthodo se han de fabricar los paños és de parer y considera convenient se recórria a la Real Junta de Comerç de Barcelona, fent present
los reparos que van expressats en un paper que se presenta, que és
del tenor següent:
“Los vehedores y gremio de esta villa de <...> teniendo presente la
orden que de palabra dio V.S. a sus vehedores al tiempo de entregarles
la Addición al Reglamento Interino, passan a explicar sensillamente los
reparos que se les ofrecen en la práctica de las reglas que previenen
al dicho Reglamento y la Addición al mismo.
Reparos al Reglamento.
Sobre el número primero: para obviar toda dificultad acerca las
lanas que deven emplearse en el obrage de los paños, parece se deverían dar muestras y patrones a esta fábrica para los veinte y dosenos y
veinte quatrenos blancos y azules que ayan de servir para los vistuarios
de las tropas, y otros para los de colores, según lo requieren las classes
de estos paños; y obrando según el patrón, deve ser libre de usar el
fabricante de las lanas de lugares que les paresca.
Sobre el número segundo: la lana no puede lavarse con agua caliente
porque se lava siempre en assequia, y para el fin es más proporcionada
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la agua fría. Lo demás de este número segundo, y lo contenido en los
números tercero, quarto, quinto, seis, treze y diez y seis, se debería dexar
a la solicitud y cuidado del fabricante.
Sobre el número siete: no está en mano del fabricante porque
según el tiempo del verano o invierno, y según las hilanderas, se hilan
las lanas más o menos delgadas, con que no es fácil conseguir que las
telas de los paños tengan el peso que se previene, y se podría conseguir
con el más o menos de seis a ocho libras. Con que se debería dexar
también a la solicitud del fabricante, teniendo la mira a los patrones
o muestras.
Sobre el número nueve: según su arte y para la bondad del paño
comprehenden que el peyne para el paño veintidoseno para el vistuario
y capas devería ser de catorze palmos de largo, y para el vintiquatreno de esta clase, de quinze palmos; para el veintidoseno de colores,
treze palmos y medio, y para el vintiquatreno de esta clase, catorze
y medio, dexándose en el peso de la trama a lo que pueda conseguir
la solicitud del fabricante y cuydado de texedor, procurando en texer
como deve el paño.
Sobre el diez: quando más cuydado tenga el texedor en texer los
paños, tanto mejor.
Sobre el onze: en muchos casos, según las lanas que se hallan
tener preparadas, será de útil a los fabricantes poder hazer los paños
hazta treinta ramos, y de lo contrario puede seguírsele mucho daño.
Sobre el número doze: se observa ya.
Sobre el catorze: según la experiencia, los orines son los más
proporcionados para limpiar los paños, y legías en módica cantidad
son essenciales. Lo demás está a cargo del batanero que deve quedar
responsable.
Sobre el número quinze: Siempre se ha observado.
Reparos en la Addición
Sobre el número primero: es impracticable, por lo que se ha dicho
sobre el número siete del Reglamento.
Sobre el número segundo: estas diligencias se deverían omitir
porque son de graves costas y molestias al fabricante y al vehedor.
Sobre el tercero: aunque en los paños blancos y azules para el
vistuario se puede practicar, en los de colores se deve tolerar hasta
veinte hilos, porqué castigada la lana por el tinte no puede resistir
tan fácilmente.
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Sobre el número quarto: es justíssimo y aquí importaría poco se
cargassen mayores penas que deviesse pagar el texedor porque, o no
deve acceptar la tela para texerla faltando hilos, o por su parte puede
quitar los que le paresca sin intelligencia del fabricante, en cuyo consepto no deve pagar este delito de el otro.
Sobre el número cinco: porque algunas piesas de sí y sin diligencia
alguna dan de largo más de quatro palmos, y regularmente el fabricante
no es presente quando se extrican las piessas, la pena se devería dirigir
contra la persona que cuyda de extricar para el caso que alargase más
de lo que es menester para poner bien el paño, igualando los anchos
porque de este sería la culpa.
Sobre el seis: no se ofrece reparo alguno.
Sobre el siete: es impracticable según lo referido en el número
siete del Reglamento.
Sobre el ocho: se ofrece el reparo que sobre el número siete del
Reglamento.
Sobre el número nueve: devería emendarse según lo referido sobre
el número nueve del Reglamento.
Sobre el diez: está bien que se pongan los nombres y assí se
observa.
Sobre el onze: se refiere a lo que se ha dicho sobre el número
catorze del Reglamento.
Sobre el número doze: el estilo a cerca los paños blancos y azules
para el vistuario es darles una tigera solamente y los tundidores de
Barcelona dan la otra, pero muchas vezes se contentan con hundir al
principio y fin del paño, de que resulta un conciderable daño que se
devería emendar.
Sobre el treze: deverían ser vehedores los cónsules que se hallan
ser, en cada un año, del gremio de fabricantes.
Sobre el catorze y demás hasta el divuyt inclusive: la subjección al
administrador de bolla y la introducción de este es nociva y perjuhicial,
y traherá consigo mayores inconvenientes que el ramo de bolla, con que
para la libertad de las fábricas se devería omitir absolutamente puesto
que las fábricas deven estar bastantemente cuydadosas por la bolla.
Sobre el número diez y nueve: que a las fábricas se devería fomentar el augmento y exaltación con premios y no con penas, que
siempre atrassan.
Sobre el veinte: que los vehedores sirvan de valde porque las fábricas están ya bastantemente gravadas, y lo que se señala al vehedor
es un tributo conciderable que no se podría soportar.
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Para la demostración de lo que puedan obrar las reglas del Reglamento y su Addición, ofrecen obrar, a costas del común, dos piessas de paños, una según estas reglas en quanto sea dable, y otra de
la forma que actualmente se estila, y las pondrán a censura de V.S.
para que pueda informarse de lo que más convenga practicar para el
beneficio del público.
Se previene que para lograrse el fin que se intenta de que sean
buenos los paños, pareze que con pocas reglas hay bastante, y que
no sería necessaria otra cosa que el darse por V. patrones de las dos
classes de paño de que tratan los impresos, y luego que el fabricante
quede obligado a obrar los paños de las lanas correspondientes y de
igual bondad y ancho de los patrones. Y porque no puede fácilmente
conseguir este intento el fabricante sin que tenga absoluta libertad
y mando, devería V.S. providenciar que todos los dependientes de la
fábrica deviessen caminar por donde dispusiese el fabricante, de quien
es el zelar su honor y crédito, teniendo empleado su caudal.
Si V.S. les permitiese exponer lo que tienen por conveniente se
disponga en las Ordenanzas Generales, explicarían su sentir y oyendo
V.S. al mismo tiempo a los fabricantes de los demás pueblos, se podrían hazer aquellos a la mayor utilidad y exaltación de las fábricas.
En cuya intelligencia esperan que V.S. tendrá a bien que no se pongan
en práctica el Reglamento Interino y su Addición hasta que queden
emendados los inconvenientes y dificultades referidas.”
Y ohida per dits indivíduos fabricants de paños la proposició feta
per dit Sagimon Borrull major, cònsul, y ohits també los sobredits reparos, unànimes y conformes han resolt que los aparéxian molt bé, y
per consegüent que se acudís a la Real Junta de Comerç de Barcelona
exposant aquells, a fi que dita Real Junta, en sa vista, delibéria lo que
aparéguia convenient. A las quals cosas lo dit magnífich Pere Abat,
batlle, per sa validitat interposa sa autoritat y decret com a fetas en sa
presència y de son concentiment. De las quals cosas me han requirit
a mi, lo infrascrit notari, llevar acte o escriptura pública, que fou feta
en dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Pedro Abat, baile, firmo por mí y por dichos cónsules y fabricantes de paños.
Testimonis són Ramon Alegret y Cases, escrivent, en dita vila de
Igualada habitant, y Miquel Amigó, retorsedor de llana, de dita vila.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits cònsols confrares y batlle. Dit
batlle ha firmat per ell y per dits cònsols y fabricants de paños confrares.
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1766, juny, 19
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’acorda nomenar Joan Camps i Josep Jové, paraires de la confraria, procuradors del gremi per assistir a l’elecció de “diputados de abastos”.
[3: 147r a 148v]

Sépasse como nosotros, Sagismundo Borrull mayor y Joseph Barral, cónsules de la cofadría de los maestros pelayres de la presente
villa de Igualada, obispado de Vich y Principado de Cathaluña, baxo
el título del glorioso san Juan Bautista, en la parroquial iglesia de la
mesma villa instituhida y fundada, Joseph Torelló mayor, Gerónimo
Pujades, Sebastián Planas, Juan Rigolfas, Francisco Tovella, Joseph
Cendra, Thomàs Barral, Juan Riera, Francisco Novell, Benito Torelló,
Joseph Guarro, Joseph Bas, Jayme Olivella, Agustín Susanna, Joseph
Biosca, Antonio Pasqual, Agustín Bas, Antonio Canals, Francisco Jornet, Bruno Barés, Juan Badía, Joseph Balsells, Francisco Tarradellas y
Bruno Mas, todos maestros cofadres de dicha cofadría, convocados
y congregados para el presente negocio en la casa de la universidad
de la mesma villa nombrada de Franquesa, en donde antes se acostumbrava congregarnos, como a mayor y más sana parte y más de
las dos partes de los cofadres de dicha cofadría,418 Consilio teniendo
y dicha cofadría representando, haciendo estas cosas en presencia y
assistencia del magníficho Pedro Abad, bayle de la mesma villa por la
universidad de aquella, abaxo authorisante y decretante.
En dicho nombre, attendiendo que por parte del magníficho Ayuntamiento de la mencionada villa se ha entregado a dicho Sagismundo
Borrull, cónsol, un papel en escritos cuyo tenor a la letra es como
se sigue: “Senyores cónsules de la cofadría de San Juan, se servirán
congregarse legítimamente y elegir dos apoderados de su gremio para
que, con los respectivamente nombrarán los demás, concurran el día
veinte y dos del presente, sin falta, a las sinco de la tarde, a la casa del
Ayuntamiento para proceder a la elección de los diputados de abastos,
según y con arreglo a lo mandado por el Real Consejo, en su auto
acordado con consulta de su Magestad, publicado en esta villa en el
día de ayer, Igualada, y junio diez y siete de mil setecientos sessenta y
seis, de orden de dicho mgnífico Ayuntamiento, Vicente Aulet, notario.”
Y queriendo cumplir con lo que se ordena en el arriba insertado
papel, y haviendo a pluralidad de votos deliberado, los sugetos deven
ser procuradores de dicha cofadría o gremio, por tanto, de nuestro

418. cofadría, repetit dos cops, però el segon ratllat.
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libre alvedrío otorgamos todo nuestro poder cumplido bastante y sin
limitación alguna, qual de derecho se requiere y es necesario, a Juan
Camps y a Joseph Jové, pelayres de la referida villa de Igualada y de
dicha cofadría, dicho Camps presente y dicho Jové ausente, bien assí
como si fuere presente, para que por nosotros, en dicho nombre eo de
dicha cofadría, puedan concurrir y concurran, junto con los apoderados que respectivamente nombrarán los demás gremios, el dia veinte
y dos del presente mes, a las sinco de la tarde del mesmo día, en la
casa del Ayuntamiento para proceder a la elección de los diputados de
abastos, según y con arreglo a lo mandado por el Consejo en su auto
acordado, con consulta de su Magestad, publicado en esta villa en el
día diez y seis del corriente mes, proponiendo, eligiendo y nombrando los sugetos que les parescan más convenientes y capazes para el
exercicio de dicho empleo. Y generalmente hagan y practiquen dichos
procuradores nuestros, acerca lo referido, todo quanto nosotros, en
dicho nombra haríamos si pudiéssemos entrevenir, que quan cumplido
poder tenemos les damos sin limitación alguna, prometiendo tener por
firme y válido todo lo que por dichos nuestros procuradores, acerca lo
sobre referido, serà echo y obrado, y no revocarlo por ninguna causa
o razón o motivo, baxo la obligación de todos nuestros bienes y de
cada uno de nosotros, y de los bienes rédditos y emolumentos de dicha
cofadría, y renunciación de drechos necessaria.
Y el dicho magnífico Pedro Abad, bayle de dicha villa de Igualada, a las sussodichas cosas, como a echas en su presencia pone su
authoridad y decreto, en cuyo testimonio otorgamos en dicho nombre
la presente escritura de poder en dicha villa de Igualada, a los diez y
nueve días del mes de junio, año del Nacimiento del Señor mil sete
cientos sessenta y seis.
Por mí y por dichos cónsules y cofadres firmo yo, Pedro Abad,
bayle y presidente.
Testigos a lo sussodicho fueron Pedro Casajoana, alpargatero, y
Jayme Estruch, mancebo alpargatero, los dos en dicha villa de Igualada habitantes.
Ante mi, Agustín Viladés y Lladó, notario público de dicha villa
de Igualada, quien afirmo conocer a dichos cónsules, cofadres y bayle,
quien firma por él y por dichos cónsules y cofadres de mano propria.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, por las authoridades apostólica y real notario público de la villa de Igualada, obispado de Vich,
quien a la otorgación de dicho poder presente me sallé, reciví, signé
y serré en testimonio de verdad, dichos día y año, con este pliego del
real sello segundo.
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1766, setembre, 19
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’acorda
nomenar Joan Camps, Josep Jové, Ramon Aguilera i Josep Sendra, paraires de la confraria, representants del gremi per assistir a
l’elecció de “síndico personero”.
[3: fol. 149r a 150r]

Die dinou del mes de setembre any de la Nativitat del Senyor
mil setecientos sesenta y seis, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan
Baptista, en la parroquial iglésia de la present vila de Igualada instituhida y fundada, en la casa de la universitat de dita vila, per estas
cosas convocats y congregats, en la qual convocació han entrevingut
y estat presents Sagimon Borrull major y Joseph Barral, cònsols, ab
los prohòmens següents: Joseph Torelló major, Joseph Anton Lladó,
Sebastià Planas, Anton Gramunt, Joseph Fàbregas, Ramon Aguilera,
Thomàs Barral, Francisco Jornet, Joan Carcanyà, Francisco Massaguer,
Anton Llimona, Joseph Biosca, Joan Badia, Domingo Dardet, Francesch
Novell, Joseph Bas, Joan Riera, Joseph Ciurana, Ramon Godó, Joseph
Jové, Agustí Bas, Francisco Tubella, Francisco Bargadà, Isidro Jornet,
Bruno Barés, Joseph Sendra, Anton Canals, tots mestres confrares de
dita confraria, com a major y més sana part y més de las dos parts
dels confrares de dita confraria, aguda rahó dels ausents y impedits,
Concell tenint y dita confraria representant, fent emperò estas cosas
en presència y asistència del magnífich Pere Abat, batlle de dita vila,
baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció que per part
del magnífich Ajuntament de la mencionada vila se ha entregat a dits
cònsols un paper en escrits lo thenor del qual a la lletra és com se
segueix: “Señores cónsules de la cofadría de San Juan, se servirán
congregarse y elegir quatro individuos de V.M. mismos para que con
los respectivamente nombrarán concurran en el día veinte y uno del
presente, sin falta, a las quatro y media de la tarde, a la casa del Ayuntamiento para proceder a la elección del síndico personero, según y con
arreglo a lo mandado por la Real Audiencia del presente Principado
de Cataluña, su fecha en Barcelona a los nueve de agosto próximo
passado y del corriente y abaxo escrito año. Igualada, y setiembre
diez y seis de mil setecientos sesenta y seis. De orden del magníficho
Ayuntamiento. Vicente Aulet, escrivano.”
Y volent cumplir ab lo que se ordena en lo sobre incertat paper,
a què tots estan molt promptes, són estats proposats per dits cònsols a
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Joan Camps, Joseph Jové, Ramon Aguilera y Joseph Cendra; dits Jové y
Aguilera y Sendra presents, y dit Camps absent, per a que pugan concórrer y concórrian, junt ab los demés que respectivament anomenaran
los demés, lo dia vint y hu del present mes a la casa del Ajuntament,
a las quatre y mitja de la tarde, per a fer la elecció del síndico personero, segons y com està manat per dita Real Audiència, donantlos
y concedintlos per la proposició, elecció y nombrament del subjecte
quals aparegui més convenient, y capàs per lo exercir de dit empleo
de síndich personero, y fàsian y practíquian dits indivíduos elegits,
aserca lo referit tot quant nosaltres en dit nom faríam si poguéssim
entrevenir. Y dits indivíduos, ohida dita proposició han respost que
los aparegia molt bé la nominació y elecció de dits subgectes y que
sels dónian y donan las sobre expresadas facultats per la sobredita
elecció. Y així ho resolgueren unànimes y conformes. A las quals
cosas lo dit magnífich Pere Abat, batlle, per sa validitat interposa sa
authoritat y decret com a fetas en sa presència y consentiment. De
las quals cosas me han requirit a mi, lo infrascrit notari, ne llevàs
acte o escriptura pública, que fou feta en dita vila de Igualada, dia,
mes y any sobredits.
Pere Abat, batlle, firmo per mi y per dits cònsols y confrares.
Testimonis són Joseph Perramon, botiguer de telas, y Anton Figueras, jove parayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits cònsols, confrares y batlle. Dit
batlle ha firmat per ells y per dits cònsols y confrares.

1769, juliol, 27
Certificat d’admissió de Ramon Jordana com a mestre paraire de la
confraria de Sant Roc de Sant Martí Sesgueioles.
[3: fol. 151r]

Certificam y fem fe nosaltres, Joseph Roca y Juan Jordana, prohoms
de la confraria de parayres y texidós de la confraria de Sant Roch, del
present lloch de Sant Martí Sasgajolas que, en lo llibre de dita confraria
aon se asentan los confrares (lo qual para en nostre poder) se encontra
que, dia 10 de desembre del any 1767 fou examinat y fetas totas las
servituts, Ramon Jurdana, fill de Manuel Jurdana, parayre y mestre de
dita confraria, y aventlo trobat àbil fou atmès per mestre y confrare
de dita confraria de Sant Roch, y per que cònstia aont convinga, fem
y firmam lo present certificat de nostras mans pròpias y sellat ap lo
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sello de dita confraria, en presènsia de Joseph Domingo y Miquel, balle
del present lloch de Sant Martí Sasgajolas, vuy als 27 juriol de 1769.
Joseph Domingo y Miquel batlle.
Joseph Roca, prom, Joan Jordana, prom.

1769, juliol, 27(?)
Carta d’aprenentatge de Ramon Jordana de sant Martí Sesgueioles feta
per Ramon Valls, paraire de dit lloch.
[3: fol. 153r-v]

Sia notori com jo, Ramon Valls, parayre del lloch de Sant Martí
Sasgayolas, bisbat de Vich, y mestre de la confraria de perayres y
teixidors de dit lloch, fundada baix la invocació de sant Roch en la
parroquial iglésia de dit lloch de Sant Martí Sasgayolas, mediant lo
jurament que extrajudicialment presta a Déu Nostre Senyor y als seus
quatre Sants Evangelis, en mà y poder del notari avall escrit: Certifico
y fas fe que Ramon Jordana y Miquel, fill llegítim y natural de Manuel
Jordana, quondam, perayre del sobredit lloch, y de Teresa Jordana y
Miquel, cònjuges, vivint per los espay de quatre anys complerts, so és
tres per apranent y un per fadrí, ha estat baix ma ensenyansa, erudicció
y doctrina, exercint lo art de perayre, donant tota satisfació, de tot lo
que confesso estar plenament content y satisfet. En fe y testimoni de
las quals cosas fas la present fe de aprenentatge en la vila de Prats del
Rey, bisbat de Vich, vuy als sis de agost de mil set cents seixanta y nou.
A tot lo que foren present per testimonis Joseph Font y Centellas,
perayre de dita vila, y Valentí Torras, perayre del sobredit lloch de Sant
Martí Sasgayolas, en dita vila encontrat.
Per dit Ramon Valls, que diu no saber de escríurer, firmo de sa
voluntat, Joseph Thomàs y Centellas, testimoni.
En poder de mi, Ignasi Matheu, notari públic de dita vila de Prats
del Rey, com a regint la escrivania pública comuna y districtual de
dita vila per lo reverent rector de aquella, senyor útil y propietari
de dita escrivania, que fas fe conèixer dit Ramon Valls, lo qual per dir
no saber de escríurer firma per ell un dels testimonis.
Y per a que la sobredita escriptura que se otorga en poder de
mi, Ignasi Matheu, notari públic de dita vila de Prats del Rey, com a
regint la escrivania pública, comuna y districtual de dita vila per lo
reverent rector de aquella, senyor útil y proprietari de dita escrivania,
se li dónia entera fe y crèdit, me signo y firmo en dita vila, en lo dia
de son atorgament.
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En testimoni sig+ne de veritat. Ignasi Matheu, notari públic de
la referida vila.

1769, agost, 13
Acta d’admissió de Ramon Jordana i Miquel com a mestre del gremi de
paraires d’Igualada.
[3: fol. 154r-v]

Die tretse del mes de agost any de la Nativitat del Senyor mil set
cents sexanta y nou, en la vila de Igualada
Per los honorables Joan Badia, cònsul junt ab Thomàs Barral,
absent, de la confraria del gloriós sant Joan Baptista, en la parroquial
iglésia de la vila de Igualada instituhida y fundada, Sebastià Planas,
Joseph Barral, Joseph Jover, Geroni Pujadas, Joan Rigolfas, Agustí Bas
y Pera Navarro, tots mestres confrares de dita confraria, personalment
trobats en la casa de Ramon Franch, blanquer, situada en lo carrer de
Sant Jaume de dita vila. És estat examinat Ramon Jordana y Miquel,
natural del lloch de Sant Martí Sas Gayolas, en dita vila habitant, per
mestre parayre de dita confraria. Y en atenció de haver respost a las
preguntas se li han fetas, lo han trobat hàbil y suficient per mestre
de dita confraria y li han donat per senyal una “R” y una “J”. Y lo
dit Ramon Jordana ha acceptat lo ésser mestre de dita confraria y
ha promès de servir lo càrrech de andador fins y a tant ni haurà
de altre de examinat, y de estar subjecte a tot allò que los demés
mestres de dita confraria estant subjectes. Y per quant no és fill
de mestre ni de la present vila, paga per son examen dotse lliuras, las
que dóna de contant en presència del notari y testimonis avall escrits.
Y ha presentat la corresponent carta de aprenentatje authèntica. De
las quals cosas me requereixen ne lleve acte, lo que he fet en dita vila
de Igualada, die, mes y any sobredits.
Juan Badia, cònsul, Sebastià Planas, Joseph Barral, Geroni Pujades, Joan Rigolfas, Agustí Bas, Pera Navarro. Per dit Joseph Jover
que dit no saber de escríurer y de sa voluntat firmo jo, Jaume Padrell.
Ramon Jordana.
Testimonis són Jaume Padrell, escrivent y Anton Carles, blanquer,
los dos de dita vila de Igualada.
Y jo, lo notari avall escrit, afirmo conèixer al dit cònsol, confrares
y a dit Ramon Jordana, en la forma predita firmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.
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1769, octubre, 8
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. S’autoritza
els cònsols a signar, amb el batlle d’aigües, una acta obligant-se
a mantenir la paret del camp que la confraria té prop la Soledat
mentre s’hi pugui estendre algun drap.
[3: fol. 156r a 157r]

Dia vuyt del mes de octubre any de la Nativitat del Senyor mil
set cents sexanta y nou, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo Consell de la confraria dels mestres parayres de la present vila de Igualada baix lo títol del gloriós sant Joan
Babtista, en la parroquial iglésia de dita vila instituhida y fundada, en la
casa de la universitat de dita vila, per estas cosas convocats y congregats,
en la qual convocació han entrevingut y estat presents Joan Badia y
Thomàs Barral, cònsols, ab los prohòments següents: Sebastià Planas,
Francesch Vila, Joan Camps, Geroni Pujadas, Joan Rigolfas, Joseph
Francolí, Francesch Massaguer, Joseph Gavarró, Francisco Matosas, Pere
Serra, Francisco Jornet, Joseph Cendra, Bruno Mas, Joseph Fàbregas,
Onofre Biosca, Francisco Terradellas, Francisco Tuvella, Joseph Barral,
Jaume Olivella, Isidro Jornet, Pere Navarro, Anton Torrellas, Anton
Canals, Bruno Barés, Anton Jové, Joan Novell, Thomàs Castelltort,
Agustí Bas, Joseph Barnola, Anton Pasqual, Joan Riera, Joseph Juvé,
Joseph Biosca, Joan Cartanyà, Francisco Cendra, Francisco Jaume,419
tots mestres confrares de dita confraria, com a major y més sana part
y més de las dos parts dels confrares de dita confraria, haguda rahó
dels ausents y impedits, Consell tenint y dita confraria representant,
fent emperò estas cosas en presència y assistència del magnífich Pere
Roca, batlle de dita vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat son consolat, tingués a bé lo dit Consell de passarlos los comptes
y elegir altres cònsols y demés càrrechs per lo corrent any. Y lo dit
Consell, ohida dita proposició, ha deliberat passar los comptes y que
així bé se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la relació feta
per los ohidors de comptes y que han ben mirat aquells, consta de
haver entrat, ab tot gènero de recibo, sis centas onse lliuras vuyt sous
y sis, y haver gastat y distribuhit sis centas dotse lliuras vuyt sous y
sis, axí que queda a deurer dita confraria a dits cònsols una lliura.

419. Els cinc darrers noms estan escrits al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
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Y en continent se han elegit cònsols y demés càrrechs com se
segueix: cònsols, Ramon Aguilera y Francisco Jornet; bandarado, Anton
Canals; cordoners, Joan Badia, Thomàs Barral, Sebastià Planas, Joan
Cartanyà; bastoners, Anton Busquet, Joan Novell, Joseph Gili, Onofre
Biosca; clavari, Joan Camps; ohidors de comptes, Joseph Jové y Joseph
Barral; contadors de vias, Francisco Tuvella y Joan Lafarga; veadors de
retorcedó, Nicolau Amigó, Joseph Gili; veadors de abaxadors, Joseph
Borbosa y Benet Torelló; andador, Ramon Jordana; clavador, Nicolau
Amigó; dotsena, Joseph Torelló, Joseph Juvé, Sebastià Planas, Joan
Badia, Joseph Barral, Sagimon Borrull, Thomàs Barral, Joan Camps,
Joan Rigolfas, Joseph Bas, Agustí Bas, Ramon Aguilera. Als quals y
a quiscú de ells assolas, lo dit Consell dóna y concedeix tal y tanta
facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs y officis fins vuy
se ha acostumat donar420 y atribuir, los quals, los que han estat així
presents, han acceptat respective sos càrrechs y han promès exercir
bé y llealment aquells.
Y axí mateix ha deliberat lo dit Concell y dóna àmplia facultat a
dits cònsols de firmar a favor de Martí Roca, comerciant de la present
vila y batlle de ayguas del corregiment de Cervera, un acte obligant
a la confraria a mantenir la paret del camp que té serca la Soledat
mentres si puga esténdrer una pesssa y no altrament, de manera que
empleant la paret de dit camp en casas o altres cosas o establir aquella
de manera que no pugan estendrerse una pessa de paño no ha de quedar obligada la confraria a mantenir aquella, y ab dita condició y no
altrament, obligar los béns y rèddits de dita confraria ab las clàusulas
necessàrias y pactes. A las quals cosas, lo dit magnífich batlle, per sa
validitat interposa sa auctoritat y decret com a fetas en sa presència
y de son consentiment.
De las quals cosas me han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Pere Roca, batlle, firmo per mi y per dits cònsols y confrares.
Testimonis són Joan Fargas y Pere Joan Castelltort, blanquers,
los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui afirmo conèixer dits cònsols, confrares y batlle. Dit
batlle ha firmat per ell y per dits cònsols y confrares.

420. donar, afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
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1770, novembre, 23
Acta d’aprenentatge de Francisco Panadès d’Esparreguera signat per
Caterina Broquetas i Alegre, vídua de Pere Joan Bruquetas, mestre
paraire d’Esparreguera.
[3: fol. 158r-v]

Catharina Broquetas y Alegre, viuda de Pere Joan Broquetas, mestre parayre de la present vila de Esparaguera, bisbat de Barcelona,
mediant lo jurament avall escrit, declara espontàneament com Francisco Panadés, jove parayre, natural de dita present vila, vuy habitant
en la de Igualada del bisbat de Vich, estigué en sa casa per aprenent
de parayre, en temps que dit son marit vivia, per lo espay de mes de
sinch anys contínuos. Y en tot lo dit temps serví a ells y a sa família
en tot quant se li manà, ab tota legalitat y satisfacció, de tal manera
que tant dita declarant com dit son marit quedaren molt contents del
expressat Francisco Panadès, per haver complert a tot com a bo, fiel,
legal y obedient apranent, en virtut del afermament que de paraula
los havia fet. Y per ser esto la veritat ho firma y jura espontàneament
en mà y poder de mi, lo infrascrit notari.
De las quals cosas dita declarant requirí a mi, lo infrascrit notari,
fermar lo present acte, que fonch fet en dita vila de Espareguera als
vint y tres de novembre del any del Senyor de mil set cents y setanta,
éssent presents per testimonis Joan Montoriol y Papiol, pagès, y Pau
Anton Civil, candeler de cera, los dos de dita vila, per estas cosas cridats.
Per dita Catharina Broquetas y Alegre firmo jo, Pau Anton Civil.
Ego, notarius infrascriptus, ascero cognoscere dictam declarantem et pro ipsa de ejus consensu nescient scribere, firmavit vices, ex
testibus. Joannes Civil, notarius.
Sig+num mei Joannis Civil, auctoritate regia, notarii publici villæ
Sparagaria, diocesis Barchinona, qui predicta recepi scribere quod feci
et in fidem requisitus clausi. Signo.

1772, agost, 22
Carta d’aprenentatge de Joan Regordosa feta per Joan Camps, mestre
paraire d’Igualada.
[3: fol. 160r-v]

Sia notori com Joan Camps, mestre parayre y fabricant de paños
de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, en virtut de la present
y en atenció de haver Joan Regordosa cumplert exactament los tres
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anys de aprenentatge, havent trevallat en sa casa fent y executant tot
lo que li ha a manat pertanyent al offici y demés que se acostuma per
los aprenents del mateix offici en esta vila, sens faltar en cosa alguna
segons la pràctica y consuetut fins aquí observada, y conforme a las
ordinacions de la confraria, y no menos haver remplassat las fallas, de
tot lo que queda plenament satisfet, fa y firma carta de aprenentatge al
mateix Joan Regordosa, volent y concentint que aquella li servesca per
a passarse mestre sempre que haya cumplert ab lo any de fadrinatge
que preveuen las ditas ordinacions, declarantlo libre de la obligació
contreta y habilitat corresponent, en estas circunstàncias per a los fins
sobredits y altres que pugan convenirli.
De tot lo que dit Joan Regordosa ha requirit a mi, lo infrascrit
notari, llevar acte o escriptura pública, que fou feta en dita vila de
Igualada, vuy als vint y dos del mes de agost any de la Nativitat del
Senyor mil set cents setanta dos, essent presents per testimonis los
que avall se anomenaran, Esteve Català, sabater, y Mariano Rabassa,
blanquer, los dos de dita vila de Igualada. Juan Camps. Joan Regordosa.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits Joan Camps y Joan Regordosa,
los quals de sa mà pròpria se han sota escrit.
Sig+ne de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públich de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui
las preditas cosas, en poder meu rebuda he fet escríurer, y dits die y
any, ab aquest full del real sello tercer, en testimoni de veritat he clos.

1773, març, 25
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 167r a 168r]

Die vint y sinch del mes de mars any de la Nativitat del Senyor
de mil set cents setanta y tres, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo gremi dels mestres parayres de la present
vila de Igualada, en la casa de la universitat de dita vila anomenada den Franquesa, per estas cosas convocats, en la qual convocació
han estat presents Ramon Aguilera y Francisco Jornet, cònsols en los
prohòmens següents: Joan Rigolfas, Joseph Francolí, Anton Llimona,
Sagimon Borrull, Joseph Jové, Thomàs Barral, Geroni Pujadas, Joan
Badia, Bruno Mas, Joseph Bas, Sebastià Planas, Joseph Sendra, Thomàs Castelltort, Joseph Gili, Francisco Sendre, Onofre Biosca, Bruno

Llibre

de la confraria y offici de perayres

493

Barés, Anton Canals, Francisco Bergadà, Nicolau Amigó, Joan Riera,
Agustí Bas, Francisco Tarradellas, Francisco Tovella, Jaume Mullol,
Joseph Fàbregas, Joseph Biosca, Agustí Susagna, Anton Jové, Joseph
Gavarró, Geroni Figueras, Francisco Massaguer, Anton Torrellas, tots
mestres de dit gremi, com a major y més sana part y més de las dos
parts dels mestres de dit gremi, haguda rahó dels ausents y impedits,
Consell tenint y dit gremi representant, fent emperò estas cosas en
presència y acistència del magnífich Francisco Massalvà, batlle de dita
vila per la universitat de ella, baix aucthorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en attenció de haver acabat son consolat, vingués a bé lo dit Consell de pasarlos los comptes
y elegir altres cònsols y demés càrrechs per lo corrent any. Y lo dit
Consell, ohida la dita proposició, ha deliberat passarlos comptes y que
así bé se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y attesa la relació feta
per los ohidors de comptes, que han ben mirat aquells, consta haver
entrat quatrecentas vuyt lliuras divuyt sous, y haver gastat y distribuhit
quatrecentas sis lliuras dos sous y nou, així que queda a favor de dit
gremi dos lliuras setse sous y nou, las que se entregan al clavari, com
també deurà entregar a dit clavari Nicolau Amigó, clavador, una lliura
sinch sous per igualar lo lloguer de la casa, y correrà lo lloguer de una
y altre casa del dia present en avant.
Y encontinent se han elegit cònsols y demés càrrechs com se segueix: cònsols, Thomàs Barral y Agustí Bas; bandarado, Joseph Sendre;
cordoners, Ramon Aguilera y Franciso Jornet, Joseph Jové y Anton
Canals; bastoners, Pau Lladó, Sagimon Borrull, Bruno Mas y Joseph
Balsells; clavari, Sebastià Planas; ohidors de comptes, Joseph Torelló
y Joan Badia; comptadors de vias, Francisco Tovella y Joan Lafarga;
vehedors de retorsador, Nicolau Amigó y Joseph Gili; vehedors de abaixadors, Joseph Borbosa y Benet Thorelló; andedor, Ramon Jordana;
clavador, Nicolau Amigó; dotsena, Joseph Torelló, Joseph Jové, Joan
Badia, Joan Camps, Ramon Aguilera, Francisco Jornet, Geroni Pujades,
Anton Canals, Joseph Barrall, Agustí Susagna, Joseph Gavarró y Sebatià Planas. Per acistir y fer la elecció de diputat y síndich personer,
Joan Badia, Joan Rigolfas, Agustí Susagna, Ramon Aguilera, y en cas
de faltarne algun de estos, a Francisco Jornet. Ítem així mateix dóna
dit gremi facultat a dita dotsena y als cònsols de fer las obras axí de
la torra com en las casas, y gastar així en ditas obras, y en lo demés
convinga en utilitat de dit gremi lo que resólguia la major part de dita
dotsena que per tot lo dit gremi los dóna ampla facultat.421 Als quals
421. Tot el darrer punt està escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text, i
amb la corresponent validació notarial de l’afegit.
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y a quiscú de ells assolas, lo dit Consell dóna y concedeix tal y tanta
facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs y officis fins vuy
se ha acostumat donar y atribuhir, los quals, los que han estat assí
presents han acceptat sos respective càrrechs y officis y han promès
exercir bé y llealment aquells. A las quals cosas lo dit magnífich batlle, per sa validitat interposa sa aucthoritat y decret com a fet en sa
presència y de son consentiment.
De las quals cosas me han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Francisco Massalvà, batle, firmo per mi, dits cònsols y demés
mestres sobra espresats.
Testimonis són Onofre Estalella y Vallès, escrivent, en la vila de
Piera habitant, y Joseph Parella, músich, en dita vila de Igualada habitant.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer als sobredits. Dit batlle ha firmat per
ell, per dits cònsols y mestres.

1773, abril, 23
Carta d’aprenentatge i fadrinatge d’Anton Sardanyons feta per Pau Anton Lledó i Segimon Borrull, mestres paraires d’Igualada.
[3: fol. 162r-v]

Sia notori com Pau Anton Lledó y Sagimon Borrull, mestres parayres y fabricants de paños de la present vila de Igualada, bisbat de
Vich, en virtut de la present y en atenció de hacer cumplert Anton Sardanyons, esto és ab dit Pau Anton Lledó los tres anys de aprenentatge
que són mil set cents sexanta dos, mil set cents sexanta tres y mil set
cents sexanta y quatre, havent treballat en sa casa, fent y executant tot
lo que li ha manat pertanyent al offici y demés que se acostuma per
los aprenents del mateix offici en esta vila, sens faltar en cosa alguna
de tot lo que li ha manat, de tot lo que queda plenament satisfet, fa
y firma carta de aprenentatge al mateix Anton Sardanyons, volent y
concentint que aquella li servesca per a pasarse mestre, sempre que ho
ínstia per tenir la habilitat corresponent y haverlo tingut més temps.
Y dit Sagimon Borrull, que ha tingut per fadrí de dit offici, en sa casa,
a dit Anton Sardanyons, un any y nou mesos, que fou mil set cents
sexanta vuyt y lo restant de mil set cents sexanta y nou. Y dit Lledó
lo declara libre de la obligació contreta en lo tocant al aprenentatge y habilitat corresponent en estas circunstàncias per los fins pugan
convenirli.
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De tot lo que dit Anton Serdanons ha requirit a mi, lo infrascrit
notari, llevar acte o escriptura pública, que fou feta en dita vila de
Igualada,422 als vint y tres dias del mes de abril any de la Nativitat del
Senyor mil set cents setanta y tres.
Pau Anton Lledó. Sagimon Borrull. Per dit Anton Sardanyons, per
no saber de escríurer y de sa voluntat firmo jo, doctor Joseph Padrell.
Testimonis són lo doctor en medicina Joseph Padrell y Anton
Carles,423 blanquer. los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer als sobre anomenats dits Pau Anton
Lledó y Sagimon Borrull, de sa mà pròpria se han sota escrit. Y per
dit Anton Sardanyons, perquè ha dit no saber de escríurer ha firmat
per ell de sa voluntat, dit doctor Padrell, testimoni.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, per als authoritats apostòlica y real notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui las
preditas cosas, en poder meu rebudas de mà pròpria escritas, y dits die
y any ab aquest full del real sello quart, en testimoni de veritat he clos.

1773, abril, 24
Carta d’aprenentatge de Joan Cendra feta pel seu pare Josep Cendra,
paraire d’Igualada.
[3: 164r-v]

Sia notori com Joseph Cendra major, parayre y fabricant de paños
de la vila de Igualada, bisbat de Vich, y mestre del gremi de dit offici,
en virtut de la present, y en atenció de haver Joan Cendra, fill seu,
cumplert exactament passats de quatre anys de aprenentatge, esto és
en los anys mil set cents sexanta y hu fins part del any mil set cents
sexanta y sis, habent traballat en sa casa, fent y executant tot lo que li
ha manat pertanyent al offici de perayre y demés se acostuma per los
aprenents del mateix offici en esta vila, sens faltar en cosa alguna, de
tot lo que quedà plenament satisfet. Fa y firma carta de aprenentatge
al mateix Joan Cendra, volent y concentint que aquella li servesca per
passarse mestre de dit offici sempre que ho ínstia, per tenir la habilitat
corresponent, en estas circunstàncias per los fins sobredits y altres que
pugan convenirli.

422. A continuació, die, mes y any sobredits, ratllat.
423. A continuació, Carles, ratllat.
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De tot lo que dit Joseph Cendra ha requirit a mi, lo infrascrit
notari, llevar acte o escriptura pública, que fou feta en dita vila de
Igualada, vuy als vint y quatre del mes de abril, any de la Nativitat
del Senyor mil set cents setanta y tres. Joseph Cendra.
Testimonis són Joan Vidal, negociant de la vila de Copons y Ramon Valls, blanquer, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dit Joseph Cendra, lo qual de sa
mà pròpria se ha sota escrit.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públich de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui
las preditas cosas, en poder meu rebudas, he fet escríurer y dits die y
any ab aquest full del real sello tercer, en testimoni de veritat he clos.

1773, maig, 6
Carta d’aprenentatge i de fadrinatge de Jacint Riera feta per Joan Riera,
mestre paraire i Anna Maria Borrull i Torelló, vídua de Segimon
Borrull, mestre paraire, tots de la vila d’Igualada.
[3: fol. 170r-v]

Sia notori com Joan Riera, mestre parayre y fabricant de paños
y Anna Maria Borrull y Torelló, viuda de Sagimon Borrull, quondam,
mestre parayre y fabricant de paños, tots de la vila de Igualada, bisbat de
Vich, en virtut de la present y en atenció de haver complert exactament
Jacintho Riera, natural de dita vila, esto dit Joan Riera,424 no sols los
tres anys de aprenentatge, que foren los anys mil set cents sinquanta
quatre, mil set cents sinquanta sinch y mil set cents sinquanta sis, sinó
també tot lo any mil set cents sinquanta set, havent treballat en sa
casa, fent y executant tot lo que li ha a manat pertanyent al ofici de
parayre y demés que se acostuma per los aprenents del mateix ofici en
esta vila, sens faltar en cosa alguna de tot lo que li ha manat, y de tot
quedà plenament satisfet. Fa y firma carta de aprenentatge al mateix
Jacinto Riera, son germà, volent y concentint li servesca per passarse
mestra del referit ofici, sempre que ho ínstia, per tenir la habilitat
corresponent y haverlo tingut més temps. Y dita Anna Maria Borrull
y Torelló, viuda, que dit quondam Sagimon Borull, son marit, tingué

424. esto dit Joan Riera, escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text, i amb
la corresponent validació notarial.
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per fadrí de dit ofici, en sa casa, a dit Jacintho Riera, un any que fou
lo de mil set cents sexanta nou, y més temps també de lo que puga
usar per los fins pugan convenirli.
De tot lo que dit Jacintho Riera ha requirit a mi, lo infrascrit
notari, llevar acte o escriptura pública, que fou feta en dita vila de
Igualada, als sis dies del mes de maig any de la Nativitat del Senyor
mil set cents setanta tres. Per dits Joan Riera y Anna Maria Borrull y
Torelló, perquè han dit no saber de escríurer y de sa voluntat, firmo
jo Francesch Rossich, parayre, y per dit Jacinto Riera.
Testimonis són Francesch Rossich, parayre, y Francisco Matheu,
també parayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita
vila de Igualada, qui afirmo conèixer a dits Joan Riera y Anna Maria
Borrull y Jacinto Riera, que han dit no saber de escríurer. Ha firmat
per ells dit Rossich, testimoni.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui
las preditas cosas, en poder meu rebudas, he fet escríurer y dits die y
any ab aquest full del real sello quart, en testimoni de veritat he clos.

1773, maig, 8
Carta d’aprenentatge i de fadrinatge d’Anton Riera feta per Joan Riera
i Josep Cendra, mestres paraires i fabricants de draps d’Igualada.
[3: fol. 172r-v]

Sia notori com Joan Riera y Joseph Cendra, mestres parayres y
fabricants de paños de la vila de Igualada, bisbat de Vich, en virtut de
la present y en attenció de haver cumplert exactament Anton Riera,
natural de dita y present vila, esto és ab dit Joan Riera, no sols los
tres anys de aprenentatge, que foren los anys mil set cents sinquanta
y quatre, mil set cents sinquanta y sinch y mil set cents sinquanta sis,
sinó també tot lo any mil set cents sinquanta set, havent treballat en
sa casa, fent y executant tot lo que li ha manat pertanyent al offici de
parayre y demés que se acostuma per los aprenents del mateix offici
en esta vila, sens faltar en cosa alguna de tot lo que li ha manat, y
de tot quedà plenament satisfet. Fa y firma carta de aprenentatge al
mateix Anton Riera, son germà, volent y concentint li servesca per
pasarse mestre del referit offici, sempre que ho ínstia per tenir la habilitat corresponent, y haverlo tingut més temps. Y dit Joseph Cendra,
que ha tingut per fadrí de dit offici en sa casa a dit Anton Riera un
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any, que fou lo de mil set cents setanta y més temps també, de lo que
puga usar per los fins puga convenirli.
De tot lo que dit Anton Riera ha requirit a mi, lo infrascrit notari,
llevar acte o escriptura pública que fou feta en dita vila de Igualada,
als vuyt dias del mes de maig any de la Nativitat del Senyor mil set
cents setanta y tres. Per dits Joan Riera y Anton Riera, per que han
dit no saber de escríurer y de sa voluntat firmo jo, Joseph Tapiol,
cirurgià. Joseph Cendra.
Testimonis són Joseph Tapiol, cirurgià y Joan Masarnau, fuster,
los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila de
Igualada, qui afirmo conèixer a dits Riera y Cendra. Dit Joseph Cendra
de sa mà pròpria se ha sota escrit, y per dits Joan y Anton Riera, per
què han dit no saber de escríurer, y de sa voluntat, ha firmat per ells
dit Tapiol, testimoni.
Sig+ne de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, que
las preditas cosas, en poder meu rebudas, he fet escríurer y dits die y
any ab aquest full del real sello tercer, en testimoni de veritat he clos.

1773, agost, 22
Nota de cancel·lació de l’acta d’aquesta mateixa data. Als folis els han
passat ratlla. Reproduïm la nota que hi ha escrita al marge del
primer foli.
[3: fol. 176r-v]

El presente auto de congreso fue por mí, el infrascrito notario
tildado, borrado y cancelado, en cumplimiento del auto echo por el
magnífico señor don Mariano Berga y Felip, alcalde mayor y lugarteniente corregidor de esta villa de Igualada y su partido, a los veinte
y dos agosto mil setecientos setenta y tres, en siguiendo la orden del
real acuerdo comunicado con fecha de catorce de los mismos arriba
dichos día, mes y año, de que doy fe.
Mariano Cuyner y Vinyals, notario público de la villa de Igualada.

1774, febrer, 1
Carta d’aprenentatge i de fadrinatge de Josep Font, jove paraire
d’Igualada, feta per Josep Jover, mestre paraire d’Igualada.
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[3: fol. 166r - v]

Sia notori com jo, Joseph Jover, perayre de la vila de Igualada,
bisbat de Vich, de grat y certa ciència mia fas fe com Joseph Font,
jove perayre de la mateixa vila de Igualada, per lo espay de tres anys
cumplerts, que comensaren a córrer lo die nou del mes de setembre
del any mil set cents seixanta y sis y finiren lo dia vuyt del mes de
setembre del any mil set cents seixanta y nou, ha estat per aprenent
del dit ofici de perayre en la mia pròpria casa, en ma companyia y baix
la erudició, ensenyansa y doctrina de mi, dit Joseph Jover. Y per dits
tres anys ha exercit lo fit ofici de perayre lo mencionat Joseph Font,
havent donat tota la satisfacció en los dits tres anys, y així mateix estigué sempre a la obediència de mi, dit Joseph Jover, ab tota fidelitat.
De tot lo que me doní per content y satisfet, en tant que fins los dits
tres anys de son aprenentatge ha fet lo any de fadrí, en dita ma casa,
lo referit Joseph Font. Tot lo que sempre que convinga estich prompte jo, dit Joseph Jover, jurar de contenir veritat, així y de la mateixa
manera tinch sobre reletat.
Y per a que cònstia ahont convinga, en testimoni del sobre dit
jo, dit Joseph Jover, firmo la present carta de aprenentatge y any de
fadrí a favor del dit Joseph Font, en la vila de Igualada, bisbat de Vich,
vuy al primer dia del mes de febrer any de la Nativitat del Senyor de
mil set cents setanta y quatre, essent presents per testimonis Joseph
Borrull y Torelló y Cosme Olivella, escrivents, en dita vila de Igualada
residents. Per dit Joseph Jover, que diu no saber de escríurer, firmo
de sa voluntat Cosme Olivella, testimoni.
En poder de mi, Vicens Aulet, notari, que afirmo conèixer dit Joseph
Jover y per dir no saber de escríurer firma per ell un dels testimonis.
En testimoni de sig+ne veritat, Vicens Aulet, notari públic de la
vila de Igualada.

1774, febrer, 18
Carta de fadrinatge de Joan Regordosa, jove paraire d’Igualada, feta per
Josep Torelló, mestre paraire i fabricant de draps d’Igualada.
[3: fol. 141r-v]

Sia notori com jo, Joseph Torelló, mestre perayre y fabricant de
paños de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa
ciència mia fas fe com Joan Regordosa, jove perayre de la mateixa
vila, ha estat per fadrí de dit offici en ma casa ab Joseph Torelló major, també mestre perayre y fabricant de paños de dita vila, quondam,
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mon pare y en mi, treballant de dit offici desde lo primer dia del mes
de satembra del any mil set cents setanta dos fins lo die present, havent suplert las fallas y donant cabal satisfacció, y asseresch que las
preditas cosas són verdaderas així, y de la mateixa manera que sobre
quedan ditas, y prometo que sempre y quant convinga judicialment o
en altre manera, prestaré jurament en ma ànima contenir veritat tot
lo sobredit. Y per a que cònstia, lo mencionat Joseph Torelló firma
la present carta de fadrinatge a favor de dit Joan Regordosa, en dita
vila de Igualada, any de la Nativitat del Senyor mil set cents setanta
y quatre. Joseph Torelló y Borrull.
Testimonis són Ramon Alagret, escrivent en dita vila de Igualada
habitant y Agustí Viladés y Massaguer, estudiant de dita vila.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dit Joseph Torelló y Borrull, lo qual
de sa mà pròpria se ha sota escrit.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públich de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui la
predita certificació en poder meu rebuda he fet escríurer, y dits die y
any ab aquest full del real sello tercer, en testimoni de veritat he clos.

1774, febrer, 18
Carta d’aprenentatge i de fadrinatge de Baltasar Codina feta per Josep
Torelló, mestre paraire d’Igualada.
[3: fol. 177r-v]

Sia notori com jo, Joseph Torelló, mestre perayre y fabricant de
paños de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa
ciència mia, fas fe com Balthasar Codina, jove perayre de la present
vila, fill de Joseph Codina, mestre perayre de la present vila, lo qual ha
treballat de dit ofici sempre ab dit Joseph Codina, quondam, son pare,
y un y altre per Joseph Torelló major, quondam, mon pare, y actualment per mi. Y per ser esto la veritat fas y firmo la present carta de
aprenentatge al mateix Balthasar Codina y també un any de fadrí, que
així mateix ha treballat del mateix offici en casa de dit quondam, son
pare, havent sempre donat cabal satisfacció, y així mateix ha treballat
lo mateix Codina de dit ofici, molt més temps o anys dels que tinch
declerat. Y asseresch que las preditas cosas són verdaderas així y de
la mateixa manera que sobre quedan ditas. Y prometo que sempre y
quant convinga judicialment o en altre manera, prestaré jurament en
mà ànima contenir veritat tot lo sobredit. Y per a que cònstia, lo men-
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cionat Joseph Torelló firma425 la present carta de aprenentatge a favor
de dit Balthesar Codina, y de dit any de fadrí en dita vila de Igualada,
vuy que contam als divuyt dias del mes de fabrer, any de la Nativitat
del Senyor mil set cents setanta y quatre. Joseph Torelló y Borrull.
Testimonis són Ramon Alegret, escrivent, en dita vila de Igualada
habitant y Agustí Viladés y Massaguer, estudiant de la mateixa vila.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de la vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dit Joseph Torelló y Borrull, lo qual
de sa mà pròpria se ha sota escrit.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui la
predita certificació, en poder meu rebuda, he fet escríurer y dits die y
any ab aquest full del real sello tercer, en testimoni de veritat he clos.

1774, abril, 13
Carta d’aprenentatge de Pere Ribera feta per Francesc Fontanellas, paraire de la vila de Capellades.
[3: fol. 169r-v]

Sia notori com Francesch Fontanellas, parayre de la vila de Capellades, bisbat de Barcelona, de grat y certa ciència mia fas fe com
Pere Ribera, jove perayre de la vila de Igualada, bisbat de Vich, y per
lo espay de tres anys cumplerts que comensaren a córrer lo dia dotse
del mes de setembre del any mil set cents seixanta y vuyt y finiren
lo dia onse del mes de setembre del any mil set cents setanta y hu,
ha estat per apranent del dit offici de perayre en la mia pròpia casa,
que la tinch sita en la mateixa vila de Capellades, ab ma companyia y
baix la erudicció, ensenyansa y doctrina de mi, dit Francesch Fontanellas. Y per dits tres anys lo mencionat Pere Rivera, ha exercit lo dit
ofici de perayre, havent donat tota satisfacció en los dits tres anys, y
així mateix estigué sempre a la obediència de mi, dit Francesch Fontanellas, ab tota fidelitat. De tot lo que me doní per content y satisfet,
en tant que finit los dits tres anys de son aprenentatge lo tingué per
algun temps per fadrí en dita ma casa al referit Pere Ribera. Tot lo
que sempre que convinga estich prompte jo, dit Francesch Fontanellas
jurar de contenir veritat tot lo que sobre tinch relatat.

425. A continuació, firma, ratllat.
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Y per a que cònstia ahont convinga, en testimoni del sobredit,
jo dit Francesch Fontanellas, firmo la present carta de aprenentatge a
favor de dit Pere Ribera, en la vila de Igualada, vuy als tretse dias del
mes de abril any de la Nativitat del Senyor de mil set cents setanta
y quatra, essent presents per testimonis Joseph Borrull y Torelló y
Cosme Olivera, los dos escrivents de dita villa de Igualada. Francesch
Fontanellas.
En poder de mi, Vicens Aulet, notari, qui afirmo conèixer dit
Francesch Fontanellas, que firma de sa mà pròpia.
Sig+ne de mi, Vicens Aulet, per aucthoritat real notari públich
de la vila de Igualada, bisbat de Vich, que fas fe que la precedent
escriptura fou otorgada en poder meu, la que he fet escríurer en lo
present paper del real sello quart, y requirit en dits dia, mes y any, en
testimoni de veritat he clos.

1774, maig, 30
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs.
[3: fol. 174r a 175r]

Die trenta del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor mil
setcents setanta y quatre, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo gremi des mestres parayres de la present
vila de Igualada, en la casa de la universitat de dita vila, sita en la
plassa del Blat de ella, en la qual convocació han estat presents Tomàs
Barral, cònsol junt ab Agustí Bas, ausent, amb los prohòmens següents:
Joan Rigolfas, Joseph Barral, Joan Badia, Joseph Jové, Joan Camps,
Sebastià Planas, Ramon Aguilera, Joan Regordosa, Joseph Torelló y
Borrull, Francisco Tubella, Joseph Gili, Francisco Anton Matosas, Francisco Panadès, Joseph Ribera, Joan Cartanyà, Joseph Bas, Joan Sendra, Anton Canals, Joseph Sendra, Nicolau Amigó menor, Bruno Mas,
Joseph Gavarró, Francisco Jornet, Joseph Fàbregas, Anton Torrellas y
Balthesar Codina, tots mestres de dit gremi, com a major y més sana
part y més de las dos parts dels mestres de dit gremi, haguda rahó
dels ausents y impedits, Concell tenint y dit gremi representant, fent
emperò estas cosas en presència del magnífich doctor don Mariano
Berga y Felip, thinent corregidor y alcalde major de la present vila y
son partit, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dit cònsol que, en atenció de haver acabat
son consolat tingués a bé dit Consell de passar los comptes y elegir
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altres cònsols y demés càrrechs per lo corrent any, y lo dit Consell,
ohida dita proposició ha deliberat passar los comptes, y que així bé
se anoménian cònsols y demés càrrechs. Y atesa la relació feta per los
ohidors de comptes, y que han ben mirat aquells, consta haver entrat,
ab tot gènero de recibo, sis centas vuyt lliuras tretse sous y nou, y haver
gastat y distribuhit, quatre centas noranta quatre lliuras tres sous y
nou, així que queda a favor de dit gremi, cent catorse lliuras deu sous.
Y encontinent se han elegit cònsols y demés càrrechs, com se
segueix: cònsols, Joan Badia y Joan Cartanyà; bandarado, Joseph Bas;
cordoners, Thomàs Barral, Agustí Bas, Joan Rigolfas y Joseph Barral;
bastoners, Joseph Torelló, Ramon Jordana, Domingo Dardet y Joseph
Gili; clavari; Sebastià Planas; ohidors de comptes, Ramon Aguilera y
Joan Camps; contador de vias,426 Geroni Pujadas y Sagimon Borrull;
vehedors de retorsedors, Nicolau Amigó y Joseph Gili; vehedors de abaxadors, Joseph Borbosa y Francisco Tubella; andador, Balthasar Codina;
clavador, Nicolau Amigó; dotsena, Joseph Torelló, Thomàs Barral, Agustí
Bas, Joseph Jover, Joan Badia, Joseph Gavarró, Sebastià Planas, Joan
Rigolfas, Sagimon Borrull; portants, Joseph Biosca y fill, Agustí Carol
y Anton Torrellas; per la elecció de diputats y síndich personer, Joan
Rigolfas, Thomàs Barral, Joseph Jover, Agustí Bas y Geroni Pujadas.
Als quals y a quiscú de ells assolas, lo dit Consell o gremi dóna
y concedeix tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants
càrrechs y oficis fins vuy se ha acostumat donar y atribuir, los quals,
los que han estat així presents, han acceptat sos respective càrrechs
y han promès exercir bé y lealment aquells. De las quals cosas lo dit
magnífich thinent corregidor, per sa validitat, interposa sa authoritat
y decret com a fetas en sa presència y de son concentiment.
De las quals cosas me ha requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar
acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Per dits cònsols e indivíduos, Don Mariano Berga y Felip.
Testimonis són Joseph Valls, escrivent, y Jacintho Mas, perayre,
los dos de dita vila de Igualada. Y jo, lo notari avall escrit, afirmo
conèixer a dit cònsols y indivíduos, y don Mariano Berga y Felip,
present, qui ha firmat per ells.

426. Al text, dias.
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1775, febrer, 11
Carta d’aprenentatge de Joan Soms feta per Segimon Borrull.
[3: fol. 179r-v]

Sia a tots notori y manifest com jo, Sagimon Borrull, mestre
perayre y fabricant de paños de la present vila de Igualada, bisbat de
Vich, de grat y certa ciència certifico y fas fe com Joan Soms, jove
parayre ha estat427 y he tingut per aprenent per lo espay de tres anys
contínuos428 que comensaren a vint y sinch janer mil set cents setenta
y hu, y finexen lo die429 vint y quatre del mes de janer de mil set cents
setenta y quatre; ha estat en la casa de la pròpria habitació de mi,
dit Sagimon Borrull, per aprenent de dit offici de perayre, habitant
en dita ma casa y companyia com aprenent del mateix offici, havent
donat tota satisfacció en tot lo dit temps. Y de la mateixa conformitat,
lo mateix Joan Soms ha estat sempre a la obediència de mi, dit Sagimon Borrull, ab tota facultat, com y de haver cumplert com deia lo
dit temps de tres anys per apranentatge y, consecutivament, des de dit
die vint y quatre janer mil set cents setanta y quatre fins lo die trenta
hu janer pròxim passat de mil set cents setenta y sinch. Y asseresch
que las preditas cosas són verdaderas, així y de dita manera que sobre
quedan ditas, y prometo que sempre y quant convinga judicialmente
o en altre manera, prestaré jurament, ab ma ànima, contenir veritat
tot lo sobredit. Y per a que consti lo mateix, Sagimon Borrull firma la
present carta de aprenentatge a favor de dit Joan Soms, en dita vila
de Igualada, vuy als onse dias del mes de febrer, any de la Nativitat
del Senyor mil set cents setanta y sinch. Sagimon Borrull.
Testimonis són Ramon Aguilera de las Roviras y Ramon Calvet,
los dos pagesos del terme de Òdena, de dit bisbat de Vich. En poder de
mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de dita vila de Igualada, qui
afirmo conèixer a dit Sagimon Borrull, lo qual de sa mà pròpria se ha
sota escrit. Així ho aprobo jo, dit y avall escrit notari, de mà pròpria.
Sig+no de mi, Agustí Viladés y Lladó, per las authoritats apostòlica y real notari públich de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui las
preditas cosas, en poder de mi rebudas, he fet escríurer y dits die y any
ab què aquest full del real sello quart, en testimoni de veritat he clos.

427. Ha estat afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
428. A continuació, a dit Joan Soms, emmarcat amb una línia discontínua. La
nota de la correcció és al final de l’acta.
429. A continuació, últim, emmarcat amb una línia discontínua. La nota de la
correcció és al final del text.
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1775, abril, 2
Acta d’admissió de Pere Ribera com a membre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: 180r-v]

Dia dos del mes de abril any de la Nativitat del Senyor mil set
cents setanta y sinch, en la vila de Igualada
Per los honorables Joan Badia y Joan Cartanyà, cònsols del gremi de mestres perayres de la present vila de Igualada, Joan Rigolfas,
Sebastià Planas, Joseph Jové, Joan Camps, Geroni Pujadas, Agustí Bas,
Ramon Aguilera, Anton Canals y Francisco Jornet, tots de la dotsena
de dit gremi, com a major part de ella, haguda rahó dels ausents y
impedits. És estat examinat Pera Ribera per mestre de dit gremi, y en
atenció de haver respost a las preguntas se li han fet, lo han trobat
àbil y suficient per mestre de dit gremi, y li han donat per senyal una
“P” y una “R”. Y lo dit Pera Ribera ha acceptat lo ser mestre del referit gremi y ha promès servir lo càrrech de andedor fins y attant ni
haurà altre de examinat, y de estar subjecte a tot allò que los demés
mestres estan subjectes. Y per quant no és fill de mestre, sí sols de la
present vila, paga per son examen sis lliuras, las quals dóna de contant en presència del notari y testimonis avall escrit. Y ha presentat
las corresponents cartas de aprenentatge y de fadrí. De las quals cosas
me requiriren ne lleve acte, lo que he fet en dita vila de Igualada, die,
mes y any sobredits.
Joan Badia, cònsol, Joan Cartanyà, cònsul, Joan Rigolfas, Sebastià Planas, Juan Camps, Geroni Pujades, Agustí Bas, Ramon Aguilera,
Anton Canals. Per dits Francisco Jornet y Joseph Jover, per què han
dit no saber de escríurer, y de sa voluntat firmo jo, Mariano Bernadas,
prebere. Pere Ribera.
Testimonis són lo reverent Mariano Bernadas, prevere y beneficiat de la parroquial iglésia de dita vila de Igualada, y Agustí Viladés
y Massaguer, escrivent de la mateixa vila.
Y jo, lo infrascrit notari, afirmo conèixer dits cònsols, indivíduos
y Pere Ribera, lo modo sobre expressat firmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1775, abril, 2
Acta d’admissió de Joan Jover com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
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Die dos del mes de abril any de la Nativitat del Senyor mil set
cents setanta y sinch, en la vila de Igualada
Per los honorables Joan Badia y Joan Cartanyà, cònsols del gremi de mestres parayres de la present vila de Igualada, Joan Rigolfas,
Sabastià Planas, Joseph Jové, Joan Camps, Geroni Pujadas, Agustí Bas,
Ramon Aguilera y Francisco Jornet, tots de la dotsena de dit gremi,
com a major part de ella, haguda rahó dels ausents y impedits. És estat examinat Joan Jové per mestre del gremi, al qual han trobat hàbil
y suficient per mestre de dit gremi per haver respost conforme a las
preguntas se li han fetas, y li han donat per senyal una “J” y una “E”.
Y los dit Joan Jové ha acceptat lo ser mestre de dit gremi y ha promès
servir lo càrrech de andedor fins y atant ni haurà de altre de examinat,
y de estar subjecte a tot allò que los demés mestres de dit gremi estan
subjectes. Y per quant és fill de mestre de la present vila, paga per son
examen tres lliuras, las que dóna de contant en presència del notari y
testimonis avall escrits. Y Joseph Jové, mestre de dit gremi, abona la
carta de aprenentatge. De las quals cosas me requiriren ne lleve acte,
lo que he fet en dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Joan Badia, cònsols, Joan Cartanyà, cònsul, Juan Rigolfas, Sebastià Planas, Juan Camps, Geroni Pujades, Agustí Bas, Ramon Aguilera.
Per dits Joseph Jové y Francisco Jornet, perquè han dit no saber de
escríurer, de sa voluntat firmo jo, Agustí Viladés y Massaguer, escrivent.
Juan Jover.
Testimonis són Agustí Viladés y Massaguer, escrivent y Agustí
Ferrer, blanquer, los dos de dita vila de Igualada.
Y jo, lo infrascrit notari afirmo conèixer als dits cònsols y als
confrares o indivíduos, y a dit Joan Jové, en la forma predita firmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1775, març, 29
Carta de fadrinatge de Pere Ribera feta per Josep Ribera, son germà,
mestre paraire d’igualada.
[3: 184r-v]

Sia per la present pública escriptura a tots manifest y notori com
jo, Joseph Ribera, mestra parayre de la vila de Igualada, bisbat de Vich,
de mon bon grat y certa ciència fas fe com Pere Ribera, jove parayre de
dita vila de Igualada, germà meu, per lo termini y espay de un any
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complert, que tingué son principi y comensà a córrer lo dia catorse
del mes de maig del any mil set cent setanta y tres, y finí y acabà en
semblant dia del mes de maig del any pròxim passat de mil set cent
setanta y quatre, estigué per fadrí del expressat offici de parayre en
la mia pròpria casa de ma habitació, que la habito y residesch en lo
arrebal de esta present vila de Igualada, ab ma companyia y baix la
educació, ensenyansa y doctrina de mi, dit Joseph Ribera. Y per dit
termini del expressat any, lo mencionat Pere Ribera, germà meu, ha
exercit lo dit ofici de parayre, havent donat tota y cabal satisfacció en
lo dalt mencionat any, y així mateix estigué a la obediència de mi, dit
Joseph Ribera, ab tota fidelitat. De tot lo que me doní per content y
satisfet, en tant que finit lo dalt dit termini de un any de son fadrinatge,
lo he tingut encara com a tal fadrí y lo tinch present en la dita casa
de ma pròpria habitació, tot lo que ser així veritat estich prompte y
oferesch jurar jo, lo mateix Joseph Ribera, mestre parayre, en lo mateix
modo, conformitat y manera dessobre se conté. Y dono fe.
Y a fi de que dit Pere Ribera, mon germà, púguia per los fins y
efectes a ell més convenients fero constar allí ahont útil y convenient
li sia, en testimoni de veritat firmo la sobredita y present carta de
fadrinatge a fabor del mencionat Pere Ribera, lo que fou fet en la
sobredita vila de Igualada, bisbat de Vich y corregiment de Vilafranca
del Panadès, vuy que contam als vint y nou dias del mes de mars del
any del naixement del Senyor de mil set cents setanta y sinch, essent
presents per testimonis Ignasi Vilanova, adroguer de la ciutat de Barcelona, y Anton Trilla, jove sabater de dita vila de Igualada, per lo
sobredit fi cridats y pregats. Joseph Ribera, parayre.
E lo abaix escrit notari, afirmo conèixer al sobredit Joseph Ribera, lo qual se subscrigué de la sua pròpria mà. Mariano Cuyner y
Vinyals, notari.
Sig+ne de mi, Mariano Cuyner y Vinyals, per authoritat real notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, qui las antecedents
cosas, en mon poder rebudas de la mia pròpria mà he escrit en est
paper del real sello quart, y instat y requirit en los mateixos dalt dits
dia, mes y any de sa otorgació y firma, en testimoni de veritat he clos.

1776, setembre, 17
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. La reunió té
com a objectiu tractar els problemes que pot reportar al gremi les
obres que vol fer Josep Jover.
[3: fol. 185r a 186v]
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Dia disset del mes de setembre, any de la Nativitat del Senyor
mil set cents setanta y sis, en la vila de Igualada.
Convocat y congregat lo gremi dels mestres perayres de la present
vila de Igualada, en un saló de la casa del Ajuntament de dita vila,
ahont per semblants y altres negocis se acostuma convocar y congregar,
en la qual convocació han entrevingut y estat presents Joan Rigolfas
y Anton Canals, cònsols, ab los prohòmens següents: Francisco Jornet
menor, Joseph Cendra y Tarridas, Joan Castanyer menor, Anton Torrellas, Joseph Font, Joseph Gili menor, Ramon Ribas, Domingo Dardet,
Magí Aguilera, Joan Badia, Banet Badia, Ramon Aguilera, Joan Riera,
Joseph Gavarró, Joan Badia y Palmés, Sabastià Planas, Francisco Massaguer, Geroni Pujadas, Ramon Gavarró, Joan Camps, Joseph Cendra,
Joseph Ribera, Agustí Santasusanna, Joseph Cendra y Soldevila, Anton
Riera, Pere Ribera, Francisco Panadès, Joan Cartanyà major, Bruno
Mas, Francisco Cendra, Francesch Tarradellas, Joseph Bas, Nicolau
Badia, Thomàs Castelltort, Martí Aguilera, Joseph Gili y Ros, Miquel
Rigolfas y Pere Jornet, tots mestres de dit gremi, com a major y més
sana part y més de las dos parts, haguda rahó als ausents e impedits,
gremi tenint y representant, fent emperò estas cosas ab acistència del
magnífich don Rufino Torralbo y Agudo, thinent corregidor y alcalde
major de la referida vila de Igualada y son districte, baix authorisant
y decretant.
Per part de dit Anton Canals, cònsols, ha instat lo convocar a ustedes para manifestarlos que, havent tingut algunas instància de alguns
de los indivíduos del gremi para que se anunciase la obra nova que feya
Joseph Jover, per ser perjudicial y gravosa al dit referit gremi, y vist per
mi que la dita obra anava a finirse per instants, passàs immediatament
a fer instància anunciant la nova obra per los perjudicis y gravàmens
que se segueixen als drets del gremi y sos indivíduos, qual causa bas
continuant en defensa dels referits drets, lo que no he participat més
prompte al gremi per no haver estat dable per las ocupacions del senyor
alcalde major, lo que practico ara a fi de que se resolga per lo gremi
fer recurs a sa excelència y Real Audiència solicitant lo permís per la
prosecució del plet, y per a poder fer repartiment per las costas que
ocasionarà lo present plet.
Y ohida dita preposició per los sobredits indivíduos, y que lo sobredit Joan Rigolfas, altre dels sobredits cònsols, no consent a ell per
parèixerli no ser rahó, Joseph Cendra y Tarridas, Joseph Gili major,
Ramon Gavarró, Magí Aguilera, Ramon Aguilera, Joan Riera, Joseph
Gavarró, Joan Camps, Joseph Cendra y Soldevila, Anton Riera, Pere
Ribera, Francisco Panadès, Joan Cartanyà major, Francisco Cendra,
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Francisco Tarradellas, Joseph Bas, Martí Aguilera, Joseph Gili y Ros,
Pere Jornet, han estat y són del mateix parer de dit Anton Canals,
cònsol, y que se practíquia lo contengut en sa proposició. Francisco
Jornet, Joan Cartanyà menor, Anton Torrellas, Joseph Font, Ramon
Riba, Domingo Dardet, Francisco Massaguer, Sebastià Planas, Joan
Badia, Banet Badia, Bruno Mas, Nicolau Badia, Miquel Rigolfas,
Joan Badia menor, han estat y són del mateix parer de Joan Rigolfas, cònsol. Geroni Pujades és de parer que dit Anton Canals proseguesca a sas costas ja que ha estat lo inventor, sens concentiment del
gremi ni menos de la dotsena. Thomàs Castelltort és del mateix parer
de Joan Rigolfas, com Joseph Jover no dónia ningun perjudici al gremi
y fírmia est un acte de satisfer los perjudicis.
Y així se veu que a pluralitat de veus o de vots han estat majors
de la part de dit Anton Casals, cònsol. De tot lo que me han requirit
llevar acte o escritura pública, lo que he fet. Y han anomenat per
a sota escríurer lo present Concell, a dits Joan Camps y a Francisco Massaguer, a las quals cosas dit magnífich don Rufino Torralbo y
Agudo, thinent corregidor y alcalde major, sobredit, a las sobreditas
cosas, per sa validitat, interposa sa authoritat y decret com a fetas en
sa presència y concentiment, las quals cosas foren fetas en la dita vila
de Igualada, die, mes y any sobredits.
Don Rufino Torralbo Agudo.
Juan Camps.
Francisco Massaguer.
Testimonis són Agustí Viladés y Massaguer, escrivent, y Jacintho
Mas, parayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui afirmo conèixer a dits cònsols, indivíduos y president
dit don Rufino Torralbo, thinent corregidor y alcalde major, president,
de sa mà pròpia se ha sota escrit, y també se han sota escrit, de mà
pròpia, dits Joan Camps y Francisco Massaguer, comissionats.

1779, abril, 11
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. S’aproven
els comptes i es procedeix a la renovació de càrrecs. Es parla també de les mesures que cal prendre per renovar i modernitzar les
activitats del gremi.
[3: fol. 189r a 190v]
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Als onse dias del mes de abril, año del Nacimiento del Señor mil
setecientos setenta y nueve
Convocat y congregat lo gremi dels mestres perayres de la present vila de Igualada, en un saló de la casa del ajuntament de esta
present vila, ahont per a semblants y altres negocis se acostuma convocar
y congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat presents Joan
Rigolfas y Anton Canals, cònsols, ab los prohòmens següents: Joseph
Cendra major, Agustí Santasussanna, Francisco Jornet major, Ramon
Aguilera, Joseph Bas, Joseph Francolí, Joseph Jové major, Joseph Torelló, Joan Badia major, Thomàs Barral, Joan (Rancos), Magí Aguilera,
Joseph Bas menor, Jaume Monlló, Miquel Amigó, Joseph Mas del racó,
Balthasar Codina, Joan Novell, Pere Anton Figueras, Magí Ortines,
Bruno Mas, Nicolau Badia, Joseph Balcells, Joseph Cendra menor, Pere
Serra, Joseph Torrellas menor, Anton Serdanyons, Joan Puitg menor,
Jacintho Riera, Francisco Cendra,430 Joan Riera, Francesch Ribas, Anton
Llimona, Joan Grisòstomo Ciurana, Geroni Figueras, Geroni Pujadas,
Pere Ribera, Gaetano Galtés, Francisco Panadès, Anton Miralda, Martí
Aguilera, Anton Riera, Joseph Ribera, Joan Camps, Francisco Jornet
menor y Pere Jornet, tots mestres parayres de dit gremi, com a major
y més sana part y més de las dos parts dels mestres de dit gremi, haguda rahó als ausents y impedits, Concell tenint y representant, fent
emperò estas cosas ab acistència del magnífich don Francisco Muñíz,
alcalde major y thinent corregidor de la referida vila y son districte,
baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de que des
de lo any mil setcents setanta y quatre se troba lo gremi sens observància de las formalitats que corresponen para lo aument y progresos
que utilisen a sos individus, han conferenciats con el señor thinent
corregidor sobre los mèdios que se poden péndrer a fi de restablir
dit gremi, y sa merced, que se troba present, podrà proposar per a lo
citat fi lo que li aparega conduhent. Y ohida dita proposició per dit
señor alcalde major, diu que bé sabian los de est gremi que se troban
presents quant necessari és, para aumentar en sos exercicis, que entre
tots hi haja una única constant, que totas parts se han adelantat las
mateixas fábricas que ells exerceixen, y que si no observen las ordenansas y instruciones que estan dadas para el manejo de sos officis,
si no procuran adquirir notícias y luces de lo que se va adelantant en
altres parts, y si no estan units y conformes en el grèmio para estos
fines poden témer, y tem sa merced, que un grèmio que ha florit tant
en Igualada se pèrdia del tot, y lo lamentaran los mateixos fabricants
430. Jacintho, ratllat.
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quant no tindran remey. Per lo mateix ara es parèixer que, sens pasió
alguna ni esperit de partit, se digués en lo present cas quellas personas
que fosen més intelligents, més ben intencionadas y possehidas de un
esperit de bons principis de la pàtria, para que en lo any exercissen
sos empleos del gremi y conferèncias ab sa merced, discurrisen los
medis per a restablir ab utilitat de tots los indivíduos y de esta vila.
Y ohit lo proposat per dir senyor alcalde major, los ha aparegut
molt conforme, y han passat a la elecció de cònsols y demés càrrechs
per lo present any, com se segueixen: cònsols, Joan Camps y Joseph
Cendra, major; bandarado, Joseph Torelló; cordoners, Joan Rigolfes,
Anton Canals, Ramon Aguilera y Joseph Francolí; bastoners, Joan Planas, Joseph Ribera, Jacintho Riera y Anton Riera; clavari, Joseph Bas,
mayor; ohidors de comptes, Agustí Santasussanna y Francisco Massaguer; vehedors de retorsedor, Joseph Gili y Miquel Amigó; vehedors de
abaxador, Joan Planas y Francisco Panadès; vehedors de vias, Thomàs
Castelltort y Thomàs Barral; portans del Misteri y tabernagle, Joan
Puitg, Sebastià Biosca, Joseph Torrellas y Anton Figueras; dotsena,
Joan Rigolfas, Anton Canals, Ramon Aguilera, Francisco Jornet, Joseph
Francolí, Joseph Torelló, Joan Badia, Joseph Jové major, Joseph Bas
major, Joseph Gavarró, Joan Planas y Agustí Santasussanna; andador;
Pere Jornet; vocals per la elecció de diputats y síndich personer, Joseph
Cendra major, Joseph Ribera, Ramon Aguilera y Joseph Torelló, y en
cas de ausència de algun de estos, a Francisco Panadès.
Als quals y a quiscú de ells a solas, lo dit gremi dóna y concedeix tal y tanta facultat y potestat qual y quanta a semblants càrrechs
y officis fins vuy se ha acostumat donar. Los quals, los que han estat
aquí presents, han acceptat sos respective càrrechs, y han promès exercir bé y llealment aquells, y han donat comisió per sota escríurer lo
present Consell a Joseph Torelló y Ramon Aguilera, y així mateix han
fet comissió a dits Joan Camps y Joseph Cendra major, de passar los
comptes a sos antecessors cònsols.431 Així ho aprobo jo, lo infrascrit
notari, de mà pròpia.
Don Francisco Anton Muñíz.
Joseph Torelló, comissionat.
Ramon Aguilera, comissionat.
Y jo, lo notari avall escrit, afirmo conèixer a dits y sobre anomenats dits don Francisco Anton Muñiz, president; Joseph Torelló y
Ramon Aguilera, comissionats, se han sota escrit de mà pròpria.
Agustí Viladés y Lladó, notari.
431. Aquest darrer paràgraf està escrit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
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1779, maig, 24
Carta d’aprenentatge d’Isidre Badia i Dolset feta per Juan Badia.
[3: fol. 191r a 192r]

Sea por la presente pública escritura de todos manifiesto y notorio como yo, Juan Badia, fabricante de paños de la villa de Igualada,
obispado de Vich, de mi buen grado y espontaneidad voluntad otorgo y
conozco a vos, Isidro Badia y Dolset, mancebo fabricante de panyos
y vezino de la presente villa de Igualada, hijo mío, al otorgamiento y
firma de esta escritura ausente, bien así como si fuera432 presente, que
havéis estado por el espacio de quatro años cumplidos, quales empezaron
en día primero enero del anyo mil seteciento setenta y sinco y finieron
el último día del mes de diziembre del anyo mil setecientos setenta y
ocho, en mi propria casa, y baxo mi disciplina, ensenyansa y dotrina
del arte de fabricar panyos, comiendo, beviendo y durmiendo en la
misma, a saber en los primeros tres años como a aprendiz, y el resto
y último como a mancebo, vulgo fadrí, y que en ellos havéis exercido
dicha arte a toda mi satisfacción y obediencia mía, y cumplido con
la devida fidelidad, de todo lo que me doy por contento y satisfecho.
Y lo confieso ser assí y prometo en la misma conformidad confessarlo
con juramento siempre que lo necessitaréis y de vos seré requirido.
En testimonio de lo que assí lo otorgo en dicha villa de Igualada, corregimiento de Villafranca del Panadès, oy que contamos a los
veinte y quatro días del mes de mayo del anyo del Nacimiento del
Señor de mil setecientos setenta y nueve, siendo a todo ello presentes
por testigos Juan Bautista Pasqual, albañil, y Pablo Francolí menor
de días, labrador, los dos de dicha villa de Igualada, para dicho fin y
efecto llamados y rogados. Juan Badia.433 Assí lo apruebo yo, el abaxo
escrito escribano, de mi propria mano.
Sig+ne de mí, Mariano Cuyner y Vinyals, por authoridad real
notario público de la villa de Igualada, obispado de Vich, quien a las
dichas cosas ante mí otorgadas, junto con los arriba citados testigos,
entrevine y lo escribí de mi propria mano en el presente papel del real
sello tercero, y notado y requirido a los mismos días, mes y año de su
otorgación, en testimonio de verdad lo signé y serré.

432. Afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.
433. Afegit al final de l’acta, prèvia crida dins del text.

