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1779, agost, 15
Carta d’aprenentatge de Fèlix Gavarró feta per Jaume Martí.
[3: fol. 193r-v]

Sia notori com jo, Jaume Martí, fabricant de panyos y mestre
perayre del gremi de perayres de la present vila de Igualada, bisbat de
Vich, de grat y certa ciència mia, confesso y declaro, en poder del notari
avall escrit, com per lo espay y termini de tres anys contínuos, y en la
casa de ma pròpria habitació y baix ma ensenyansa y disciplina del art
y ofﬁci de perayres, he tingut per aprenent y he ensenyat lo dit ofﬁci
a la persona de Fèlix Gavarró, jove paraire434 de dita vila, que fou des
de lo any mil set cents sinquanta y sis ﬁns mil set cents sinquanta y
nou, y un any més ques diu lo any de anyé, lo qual en tot lo dit temps
ha exercit a tota ma satisfacció en dita ma casa y companyia lo dit art
o ofﬁci de parayre, y ha estat en ma obediència ab tota ﬁdelitat, y ha
procurat aplicarse en capir y apréndrer aquell ab tota sa intelligència y
aplicació. De tot lo que me dono per plenament content y satisfet. En
testimònio del que ﬁrmo la present fe en poder del notari baix escrit,
en dita vila de Igualada, vuy que contam als quinse dias del mes de
agost, any de la Nativitat del Senyor de mil set cents setanta y nou,
essent presents per testimonis Salvador Sebater y Joan Ferrer, los dos
blanquers de dita vila de Igualada. Jaume Martí.
En poder de mi Joseph Anton Matheu, notari, que fas fe conèixer
dit Jaume Martí, qui ﬁrma de sa mà pròpria.
Sig+ne de mi, Joseph Anton Matheu, per las auctoritats y real
notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, que fas fe que la
precedent escriptura fou otorgada en mon poder, la que he fet escríurer
en est mitx full del real sello quart, y requirit en dits dia, mes y any,
he clos ab mon acostumat signe en testimoni de veritat.

1779, juliol, 18
Acta d’admissió de Ramon Rigolfas com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: 194r-v]

Die divuyt del mes de juliol, any de la Nativitat del Senyor de
milt set cents setanta y nou, en la vila de Igualada

434. paraire, escrit al ﬁnal de l’acta, prèvia nota dins del text, i validat pel notari.
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Per los honorables Joseph Cendra y Joan Camps, cònsols del
gremi dels mestres perayres de la present vila de Igualada, Joan Badia, Anton Canals, Thomàs Barral, Agustí Santasusanna, Joseph Jové,
Joseph Francolí, Joan Planas, Joseph Bas,435 Francisco Jornet y Joseph
Gavarró, tots de la dotsena de dit gremi, com a major part de ella. És
estat examinat Ramon Rigolfas, jove perayre, per mestre de dit gremi,
al qual han trobat hàbil y suﬁcient per mestre de aquell, y lo dit Ramon
Rigolfas accepta lo ser mestre de dit gremi, y promet 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
barcelonesas, las quals reben dits cònsols de contant, y promet exercir
lo càrrech de andador ﬁns ne àgia altre de examinat. Y avent presentat
la carta de aprenentatge li han donat per señal lo seu nom y cognom.
De tot lo que me han requirit a mi, lo notari infrascrit, llevar acte,
que fou fet en dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits, essent
presents per testimonis Ramon Alegret, escrivent, y Joseph Dardet,
perayre, los dos en dita vila habitants.
Joseph Sendra, cònsul, Juan Camps, Joan Badia, Anton Canals,
Thomàs Barral, Agustí Santasusanna. Per dit Joseph Jové, que diu
no saber de escríurer, ﬁrmo de sa voluntat Ramon Alegret, testimoni,
Joseph Francolí, Juan Planas. Per dits Joseph Bas y Francisco Jornet,
que diuhen no saber de escríurer, ﬁrmo de sa voluntat Ramon Alegret,
testimoni, Ramon Rigolfas.
Y jo, lo infrascrit notari, aﬁrmo conèixer als sobredits cònsols,
indivíduos y a dit Ramon Rigolfas, en lo modo predit ﬁrmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1779, setembre, 1
Carta d’aprenentatge de Josep Dardet feta per Ramon Aguilera i Joan
Planas.
[3: fol. 196r-v]

Sia notori com nosaltres, Ramon Aguilera y Joan Planas, los dos
fabricants de panyos y mestres perayres del gremi de perayres de la
present vila de Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa ciència nostra
confessam y declaram, en mà y poder del notari avall escrit, a saber:

435. Joseph Bas, afegit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text i amb la
validació notarial corresponent.
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és lo dit Ramon Aguilera, com per lo espay y termini de tres anys
contínuos y en la casa de ma pròpria habitació y baix ma ensenyansa
del art y oﬁci de perayre, he tingut per aprenent y he ensenyat lo dit
oﬁci a la persona de Joseph Dardet, jove perayre de dita vila, que fou
des de lo dia segon de novembre de mil set cents sinquanta vuit ﬁns
lo dit dia segon de dit mes de mil set cents sexanta hu. Y lo dit Joan
Planas, com per lo termini de un any, ques diu lo any de anyé, ha estat
en ma casa y pròpria habitació y baix ma ensenyansa del mateix art
y oﬁci de perayre, lo qual en tot lo dit respective temps ha exercit a
nostra respective satisfacció, mediant nostras respective casas y companyias, lo dit art y oﬁci de perayre, y ha estat en nostra respective
obediència ab tota ﬁdelitat y ha procurat en aplicarse y apèndrer aquell
ab tota intelligència y aplicació, de tot lo que nos donam plenament
per contents y satisfets.
En testimoni del que ﬁrmam la present fe en mà y poder del notari infrascrit, en dita vila de Igualada, vuy que contam al primer dia
del mes de setembre, any de la Nativitat del Senyor de mil set cents
setanta y nou, essent presents per testimonis Ramon Alegret, escrivent,
y Manuel Solé, sabater, los dos en dita vila de Igualada residents.
Ramon Aguilera, Joan Planas. En poder de mi, Joseph Anton
Matheu, notari, que fas fe conèixer dits Ramon Aguilera y Joan Planas,
qui ﬁrmaren de sa mà pròpria.
Sig+ne de mi, Joseph Anton Matheu, per las authoritats apostòlica
y real notari públich de la vila de Igualada, bisbat de Vich, que fas fe
que la precedent escriptura fou otorgada en mon poder, la que he fet
escríurer en est full del real sello tercer, y requerit en dits dia mes y
any, he clos ab mon acostumat signe en testimoni de veritat.

1779, maig, 24
Carta d’aprenentatge de Gaietà Mata i Galtés feta per Juan Badia.
[3: fol. 198r a 199r]

Sea por la presente pública escritura a todos maniﬁesto y notorio como yo, Juan Badia, fabricante de paños de la villa de Igualada,
obispado de Vich, de mi buen grado y espontánea voluntad otorgo y
conozo a vos, Cayetano Mata y Galtés, mancebo fabricante de paños y
vecino de dicha presente villa, al otorgamiento y ﬁrma de esta escritura
presente, que havéis estado por el espacio de quatro años cumplidos
quales empezaron en treinta abril del anyo mil setecientos y setenta
y ﬁnieron a veinte y nueve de igual mes del anyo de mil setecientos
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setenta y quatro, en mi propria casa y baxo ma disciplina y ensenyansa y dotrina del arte de fabricar panyos, comiendo, bebiendo y
durmiendo en la mesma, a saber es los primeros tres anyos como a
aprendiz, y el restante y último como a mancebo, vulgo fadrí, y que
en ellos havéis exercido dicho 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 conﬁesso 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 Panadés, oy que contamos a los veinte
y quatro días del mes de mayo del anyo del Nacimiento del Señor de
mil sete cientos setenta y nueve, siendo a todo ello presente 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 Badía. Y yo, el abaxo escrito escribano doy fe conosco
al denominado Juan Badía, el qual se subscrivió de su propria mano.
Mariano Cuyner y Vinyals, notario.
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 mi otorgadas, junto con los arriba citados testigos,
entrevine y lo escriví de mi propria mano en el presente papel del real
sello tercero, y instado y requirido de su otorgación en testimonio de
verdad lo signé y serré.

1780, abril, 24
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es proposa
augmentar a 2 sous i mig cada plom que paguen els mestres de la
vila pels draps fets.
[3: fol. 200r a 201v]

Als vint y quatre dies del mes de abril, any de la Nativitat del
Senyor mil set cents vuytanta
Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa en la universitat de ella, ahont per estos y altres negocis se acostuman convocar
y congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat presents
Joan Camps y Joseph Sendra, cònsols, ab los prohòmens següents:
Thomàs Barral, Geroni Pujadas, Martí Aguilera, Joseph Bas, Anton
Canals, Joseph Torelló, Francisco Panadès, Joseph Dardet, Francisco
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Cendra, Agustí Santasussanana, Joan Riera, Gaetano Galtés, Pere Serra,
Joseph Gili, Francisco Anton Matosas, Jaume Martí, Bruno Barés, Joan
Novell, Anton Figueras, Joseph Torrellas, Banet Badia, Joseph Biosca,
Balthasar Codina, Banet Badia,436 Gaetano Mata, Bruno Mas, Francesch
Vila, Miquel Amigó, Joseph Ribera, Anton Serdanyons, Joan Molló y
Joseph Aguilera,437 tots mestres de dit gremi, haguda rahó dels ausents
y impedits, Consell tenint y representant, fent emperò aquestas cosas
ab acistència del magníﬁch don Francisco Antonio Muñiz, abogado en
los Reales Consejos, alcalde major y thinent corregidor de dita vila y
son districte, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols de que en atenció en haver
acabat son consolat, tinga a bé lo dit Consell de passar los comptes
y elegir cònsols y demés ofﬁcis per lo present any. Y lo dit Consell,
ohida la dita preposició, ha deliberat se los pàssia los comptes, y que
així bé se anomenen cònsols y demés ofﬁcis. Y attesa la relació feta
per los ohidors de comptes, consta haver entrat, ab tot gènero de
recivo, cent vint y una lliura onse sous y set, y lo gastat y distribuit,
cent trenta quatre lliures divuyt sous y vuyt, així que queda debitor
dit gremi en tretse lliuras set sous y hu, que han de satisfer a Pasqual
Ferrer, de ceras.
Y seguidament se ha passat a la elecció dels cònsols y vocals com
se segueix: cònsols, Joseph Bas y Joseph Francolí; banderado, Agustí
Santasussanna; cordoners, Joan Camps, Joseph Cendra, Joseph Torelló,
Geroni Pujades; bastoners, Nicolau Badia, Gaetano Galtés, Joan Jové,
Gaetano Mas; clavari, Anton Canals; ohidors de comptes, Francisco
Jornet, Francisco Matosas; contadors de vias, Joan Badia, Joseph Jové;
vehedors de retorsedor, Joan Planas y Thomàs Barral; vehedors de
abaxador, Joan Novell y Francisco Panadès; estricador, Joseph Dardet;
clavador, Nicolau Amigó; dotsena, Joseph Cendra, Agustí Santasussanna,
Joseph Torelló, Joan Badia, Joseph Jové, Joan Planas, Anton Canals,
Ramon Aguilera, Francisco Jornet, Francisco Vila, Francisco Matosas,
Bruno Barés.
Y així mateix, lo dit gremi, per entrevenir a la elecció de diputats
y síndich personer, anomenan a Joseph Jordana, Martí Aguilera y, en
cas de faltar algun dels sobre anomenats per ausència de aquells, se
anomena a Joseph Cendra. Donant a estos y als demés sobre anomenats totas las facultats y potestats que a semblants càrrechs y ofﬁcis y
vocals ﬁns vuy se ha acostumat donar, los quals, los que han estat assí

436. Banet Badia, repetit, com a assistent.
437. A partir de Francesch Vila, afegit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
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presents, han aceptat sos respective càrrechs, y han promès exercir bé
y llealment aquells. Y han comissionat per ﬁrmar lo present Consell a
dits Joseph Torelló y Anton Canals.
Y en atenció que se necessita fer alguns reparos preciosos a la
casa de dit gremi y pagar lo ganancial, són de parer se pàguia dos
sous y mig per plom, comprès los sis diners per lo clavador, en lloch
dels vint diners se pagaven antes. A las quals cosas lo dit magníﬁch
alcalde major y thinent corregidor sobredit, per sa validitat, interposa
sa authoritat y decret, com a fet en sa presència y de son concentiment.
De tot lo que me han requerit ne lleve acta, que fou fet en dita
vila de Igualada, dia, mes y any sobredits. Així ho aprobo jo, lo infrascrit notari, de mà pròpia.
Don Francisco Antonio Muñiz.
Joseph Torelló, comicionat.
Joan Canals, comicionat.
Testimonis són Agustí Viladés y Lladó, escrivent, y Jacinth Mas,
parayre, los dos de dita vila de Igualada. Y jo, lo notari avall escrit,
aﬁrmo conèixer a dits cònsols, indivíduos y alcalde major, comicionats,
en lo modo predit ﬁrmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1782, abril, 28
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es refermen
les mesures contra els que estriquen fora de l’estricador del gremi;
també es conﬁrma el dret de Josep Torelló a tenir un estricador
propi.
[3: fol. 202r a 203v]

Die vint y vuyt del mes de abril, any de la Nativitat del Senyor
mil set cents vuytanta dos
Convocat y congregat lo gremi de mestres perayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló en la casa de la universidad de ella, ahont per estos y altres negocis se acostuman convocar
y congregar, en la qual convocació y congregació han entrevingut y
estats presents Joseph Bas y Joseph Francolí, cònsols, amb los prohòmens següents: Joseph Dardet, Joan Montlló, Joan Jové, Joseph Jové,
Joan Planas, Anton Canals, Francisco Jornet major, Joseph Torelló, Joan
Badia, Bruno Barés, Joan Puitg, Pere Serra, Joseph Ribera, Thomàs
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Barral, Joseph Cendra, Geroni Pujadas Agustí Santasussanna, Jacintho
Panadès, Fausto Amigó, Francisco Vila, Nicolau Amigó, Joan Camps,
Nicolau Badia, Pere Ribera, Balthesar Codina, Anton Torrellas, Joseph
Gili, Francisco Matosas, Francisco Cendra, Gaetano Mata, Magí Ortines, Agustí Carol, Bruno Mas, Joseph Barnola, Pere Navarro, Francisco
Massaguer y Joachim Bas, tots mestres de dit gremi, haguda rahó dels
ausents y impedits, Concell tenint y representant, fent emperò estas
cosas ab asistència del magníﬁch Francisco Masalvà, regidor en orde
segon, y com a tal, per defecte de alcalde major, y en ausència de Antoni Padró, regidor decano, la bara de alcalde regint, baix authorisant
y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos congregat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tínguia a bé
lo dit gremi de pasarlos los comptes y elegir cònsols y demés empleos
per lo corrent any. Y ohida dita proposició ha deliberat lo gremi sels
pàssian los comptes, y elegir cònsols y demés oﬁcis. Y atesa la relació
feta per los ohidors de comptes, consta haver entrat tres centas setanta
quatre lliuras quinse sous, y haver pagat eo gastat y distribuït igual
partida de tres centas quatre lliuras quinse sous, quedant debitor lo
gremi a Pasqual Ferrer, cerer, per la cera se ha empleat per las funcions acostumadas, vint y dos lliuras setse sous y tres, y a Joseph Jové,
vuytanta tres lliuras tretse sous, que consta haver pagat y satisfet per
fer y construir lo marge o paret de la torra, segons la comissió li donàs
la dotsena per est efecte.
Y seguidamente se ha passat a la elección dels cònsols y demés
empleos com se segueix: cònsols, Thomàs Barral y Agustí Santasussanna;
banderado, Joan Planas; cordoners, Joseph Bas, Joseph Francolí, Joan
Badia, Joseph Jové; bastoners, Francesch Vila, Joseph Dardet, Joseph
Canals, Agustí Carol; clavari, Jeroni Pujadas; ohidors de comptes, Francisco Jornet y Anton Canals; contadors de vias, Joan Badia, Joseph
Jubé; vehedors de retorsedors, Joseph Gili, Joseph Cendra; vehedors de
abaxadors, Bruno Barés, Ramon Riba; clavador, Nicolau Amigó; priors,
Ramon Aguilera y Joseph Cendra; portans del Misteri, Joan Puitg, Anton Figueras, Joseph Torrellas y Sebastià Biosca; dotsena, Joseph Bas,
Joseph Francolí, Joseph Torelló, Anton Canals, Joan Badia, Joseph Jubé,
Joan Planas, Joseph Cendra, Francisco Jornet, Geroni Pujadas, Joan
Camps, Ramon Aguilera; vocals per la elección de diputats y síndich
personer, Joseph Cendra, Joan Camps, Bruno Barés y Anton Canals, y
en defecte o ausència de438 algun de estos, Joseph Francolí.

438.

A continuació, Joseph, ratllat.
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Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants càrrechs y oﬁcis se acostuma donarlos, los quals, los que han
estat assí presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès
exercir bé y llealment aquells.
Així mateix se ha proposat per dits cònsols que, per lo pago de las
vint y duas lliuras setse sous y tres a Pasqual Ferrer, y de las vuytanta
tres lliuras tretse sous a Joseph Jové, per los motius sobre expressats,
se dónia comissió a dos individuos del gremi per a que fassian, per
estas quantitats, un repartiment per los indivíduos del gremi, atès que
haguda rahó dels panyos hauran estricat en lo antecedent any ﬁns vuy,
y ohida dita proposició, los ha aparegut conforme al dit gremi, y han
comissionat per est efecte a Joan Planas y Joan Badia per a que, dins
lo termini de dos mesos, cobren ditas quantitats.
Així mateix se ha proposat per dits cònsols que, per a evitar
que ningun individu del gremi estrique fora dels estricadors los panyos fabrica per no pagar los ploms, se imposi la pena més crescuda.
Y ohida per lo gremi esta proposició, los ha aparegut bé y han resolt
que, en cas que algun indivíduo estricàs fora dels estricados del dit
gremi sense denunciarho primer al clavador, càiguia en la pena dobla.
Així mateix se ha proposat per dits cònsols que, per motiu de quedar
atrasat lo gremi per oferirse reparar la casa y compòndrer la torra, se
auméntian los ploms sis diners cada un. Y ohida esta proposició per
los indivíduos del gremi, ha aparegut conforme.
Últimament, Joseph Torelló, altre dels indivíduos del gremi, los
ha proposat que, respecte de haverse construhit uns estricadors per
estricar los panyos en la sua fàbrica, qual motiu és beneﬁciós als altres
fabricants, se servesca lo gremi donarli y asenyalarli, per los gastos se
oferescan de adobar y reparar, alguna quantitat que los aparega conforme.
Y ohida per lo gremi esta proposició, se ha resolt y deliberat que per
lo termini de un any,439 solament, se li dónia tres lliuras barceloneses,
pagant, però, de la mateixa manera paga lo antescedent que se acostuma, obtenint emperò de tot lo sobredit los corresponents permissos y
llicència de sa excelència y real acuerdo. Y han comissionat per ﬁrmar
lo present Concell a Joan Planas y Joan Badia, altres dels sobredits
indivíduos. A tot lo que dit magníﬁch Francisco Masalvà, regint la bara
de alcalde major sobredit, precehint emperò los sobredits permissos y
llicèncias de sa excelència y real acuerdo, per sa validitat interposa sa
authoritat y decret com a fetas en sa presència y de son concentiment,

439.

A continuació, se li dónia, ratllat.
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a tot lo que foren presents per testimonis Agustí Viladés y Massaguer,
escrivent y Ramon Franch, blanquer, los dos de la present vila.
De tot lo que me han requirit ne lleve acta, que fou fet en dita
vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Així ho aprobo jo, lo infrascrit notari de mà pròpria. Francisco
Massalvà, regidor regentando la vara de Alcalde Mayor.
Joan Badia, comisionado.
Joan Planas, comisionado.
Y jo, dit notari infrascrit aﬁrmo conèixer a dits cònsols, indivíduos,
president y comissionats y en lo modo predit signats.

1782, febrer, 10
Acta d’admissió de Joaquim Bas com a mestre del gremi de paraires
d’Igualada.
[3: fol. 204r-v]

Dia deu del mes de fabré, any de la Nativitat del Senyor mil
setcents vuytanta dos, en la vila de Igualada
Per los honorables Joseph Bas y Joseph Francolí, cònsuls del gremi
dels mestres perayres de la present vila de Igualada, Joseph Cendra,
Francisco Jornet, Bruno Barés, Francisco Matosas, Joan Badia, Francesch Vila, Anton Canals y Agustí Santa Susanna, tots de la dotsena
de dit gremi, com a major part de ella, és estat examinat Joachim
Bas, jove parayre de dit gremi, al qual han trobat àbil y suﬁcient per
mestre del mateix gremi, y lo dit Joachim Bas accepta lo ser mestre de
dit gremi, y promet estar subjecte a tot allò de los demés mestres del
citat gremi estan subjectes. Y per quant no és ﬁll de mestre ni de la
present vila, paga per son examen dotse lliuras barcelonesas, las quals
reben dits cònsuls de contant, en presència del notari y testimonis aball
escrits, haven ensenyat la corresponent carta de prenentatge y fadrí, y
promet exercir lo càrrech de andador dins y atant ni exa de altre de
examinat, y li han donat per senyal lo seu nom y cognom.
De tot lo que me han requirit a mi, lo notari infrascrit llevar acte,
que fou fet en dita vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Joseph Bas, cònsol, Joseph Francolí, cònsol. Joseph Sendra, Bruno
Barés, Francisco Anton Matosas, Joan Badia, Francesch Vila, Anton
Canals, Agustí Santasusanna, Joaquim Bas. Per dit Francisco Jornet,
per que ha dit no saber escríurer y de sa voluntat ﬁrmo jo, Francisco
Totosaus, escrivent.

MONTSERRAT DURAN PUJOL

540

Testimonis són: Francisco Totosaus, escrivent, havitan en dita vila
de Igualada, y Geroni Mas, pagès, havitant en la mateixa vila.
Y jo, lo infrascrit notari aﬁrmo conèixer als sobre anomenats
cònsols y demés sobre expressats, en lo modo predit ﬁrmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1783, 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.
[3: fol. 206r a 207r]

Die vint y sinch del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor
mil set cents vuytanta y tres, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la universitat de ella, ahont per estos y altres negocis acostuman convocar
y congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat presents
Thomàs Barral y Agustí Santasussanna, cònsols, ab los prohòmens
següents: Anton Canals, Joseph Francolí, Joseph Bas, Nicolau Badia,
Geroni Pujadas, Francesch Vila, Joseph Dardet, Balthesar Codina,
Miquel Amigó, Joseph Torrellas, Agustí Querol, Domingo Dardet,
Anton Riera, Pere Serra, Joan Lafarga, Joseph Bas del racó, Joseph
Barnola, Francisco Sendra, Joan Novell, Joan Jové, Joseph Gavarró,
Faustí Amigó, Bruno Barés, Joan Badia, Joan Planas, Joseph Sendra,
Ramon Aguilera y Ignasi Simon, tots mestres de dit gremi, com a
major part de ells, aguda rahó dels ausents y impedits, Consell tenint
y representant, fent estas cosas ab acistència del magníﬁch don Bonavista Claris y Postius, alcalde major y thinent corregidor de dita vila y
son districte, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos congregat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tínguia a bé
lo dit gremi de passar los comptes y elegir cònsols y demés empleos
per lo corrent any. Y ohida dita proposició ha deliberat dit gremi sels
pàsian los comptas y se anoménian cònsols y demés oﬁcis. Y atesa la
relació feta per los ohidors de comptes, consta haver entrat dos centas quaranta quatre lliuras quinse sous y set diners, y haver gastat y
distribuhit igual quantitat.
Y seguidament se ha passat a la elecció de cònsols y demés empleos com se segueix: cònsols, Joan Badia y Joan Planas; banderado,
Francisco Anton Mathosas; cordoners, Thomàs Barral, Agustí Susanna,
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Ramon Aguilera y Joseph Sendra; bastoners, Sagimon Borrull, Anton
Llimona, Ramon Riba y Joan Sendra; clavari, Geroni Pujades; ohidors
de comptas, Joseph Jover y Joseph Torelló; comptadors de vias, Bruno
Barés y Cayetano Mata; vehedors de retorsedors, Joseph Gili y Joseph
Sendra; vehedors de abaxadors, Joan Novell y Francisco Panadès; clavador, Miquel Amigó; portans, Sebastià Biosca, Anton Figueras, Joseph
Torrellas y Joan Monlló; dotsena, Thomàs Barral, Agustí Susanna, Ramon Aguilera, Joseph Sendra, Joseph Jover, Joseph Torelló, Francesch
Anton Mathosas, Anton Canals, Geroni Pujadas, Bruno Barés, Joseph
Bas y Joseph Francolí.
Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants
càrrechs y oﬁcis se acostuma a donar, los quals, los que han estat assí
presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès exercir bé
y llealment aquells. Y han comissionat per ﬁrmar lo present Consell a
Joseph Sendra y Joseph Francolí, altres dels sobredits indivíduos, a tot
lo que dit magníﬁch don Bonaventura Claris y Postius, alcalde major
y thinent corregidor sobredit, per sa validitat interposa sa authoritat y
decret, com a fetas en sa presència y de son consentiment, a tot lo
que foren presents per testimonis Ramon Perramon y Joseph Sampsot,
espardanyers, los dos de dita vila de Igualada.
De tot lo que me han requirit ne lleve acta que fou fet en dita
vila de Igualada, dia, mes y any sobredits.
Bonaventura Claris y Postius, thinent corregidor.
Joseph Sendra, comissionat.
Joseph Francolí, comisionat.
Y jo lo notari infrascrit aﬁrmo conèixer a dits cònsols, indivíduos,
president y comissionats, en lo modo predit ﬁrmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1784, maig, 31
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es discuteix
sobre la conveniència de posar una mola del comú a la casa del
gremi.
[3: fol. 208r a 209r]

Die trenta hu del mes de maitg, any de la Nativitat del Senyor
mil set cents vuytanta y quatre, en la vila de Igualada
Convocat y congregat lo gremi de mestres perayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la univer-
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sitat de ella, ahont per estos y altres negocis acostuma convocarse y
congregarse, en la qual convocació han entrevingut y estat presents
Joan Badia y Joan Planas, cònsols, ab los prohòmens següents: Joseph
Bas, Joseph Francolí, Nicolau Badia, Joseph Sendra, Cayetano Galtés,
Pere Ribera, Francisco Panadès, Agustí Carol, Thomàs Barral, Geroni
Pujades, Bruno Barés, Miquel Amigó, Joseph Ribera, Joseph Torelló,
Joseph Jové, Joseph Canals, Anton Canals, Francisco Mathosas, Joseph
Torrellas, Anton Riera, Jacintho Riera, Balthesar Codina, Joan Riera,
Ignasi Simon, Joseph Barnola y Joseph Dardet, tots mestres de dit
gremi, com a major part de ells, haguda rahó dels ausents y impedits,
Consell tenint y representant, fent emperò estas cosas ab acistència del
magníﬁch don Joaquín Gálvez y Santillana, alcalde major y thinent
corregidor de dita vila y son districte, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos congregat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tínguia a
bé lo dit gremi de passar los comptes y elegir cònsols y demés oﬁcis
o empleos per lo corrent any, y ohida dita proposició ha deliberat
dit gremi sels pàssian los comptes y se anoménian cònsols y demés
oﬁcis. Y atesa la relació feta per los ohidors de comptes, consta haver
entrar dos centas trenta dos lliuras setse sous y sis, y haver gastat y
distribuhit dos centas vint y tres lliuras set sous y quatre, així que
resta a favor de dit gremi, nou lliuras nou sous y dos.
Y seguidament se ha passat a la elecció de cònsols y demés empleos, és com se segueix: cònsols, Joseph Jover y Joseph Torelló; banderado, Sagimon Borrull; cordoners, Joan Badia, Joan Planas, Joseph
Bas y Francisco Mathosas; bastoners, Magí Aguilera, Ignasi Simon,
Anton Sardanyons y Benet Badia; clavari, Joseph Sendra; ohidors de
comptas, Joseph Bas y Thomàs Barral; vehedors de retorsedors, Joseph
Gili y Joseph Gavarró; contadors de vias, Pere Serra y Bruno Barés;
vehedors de abaxadors, Joan Novell y Joseph Dardet; clavador, Miquel
Amigó; portans, Sebastià Biosca, Anton Figueras, Anton Torrellas y
Joan Monlló; dotsena, Joan Badia, Joan Planas, Thomàs Barral, Joseph Sendra, Agustí Susanna, Ramon Aguilera, Anton Canals, Geroni
Pujadas, Joseph Francolí, Domingo Dardet, Bruno Barés y Joseph Bas.
Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants
càrrechs y oﬁcis se acostuma donar, los quals, los que han estat assí
presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès exercir bé
y llealment aquells, y han comissionat per ﬁrmar lo present Consell a
dits Anton Canals y Francisco Mathosas.
Així mateix ha deliberat lo Consell se pósia mola del comú en la
casa del gremi ahont bé aparéguia, devent cada hu dels indivíduos de
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dit gremi que esmolarà per si haurà de pagar per cada estisora un ral,
y los forasters mitja peseta, y serà facultatiu a qualsevol indivíduo de
tenir mola per si y son ús, y no per ningún altre.440 Y anomenar per
la compra de dita mola, assentar aquella y demés gastos a dit Thomàs
Barral, devent recobrar lo import dels que esmolaran, y ﬁns y a tant
que estiga del tot satisfet no deurà pagar los ploms ni altres gastos.441
Així mateix en atenció que la casa o terreno per fabricar casa
< >442 Barral perjudicaria al estricador del gremi, que privaria lo sol,
per tant donan facultat als cònsols actuals cómprian aquells per lo
preu y pactes los aparéguia anraonables.443
A tot lo que dit magníﬁch don Joaquín Gálvez y Santillana, alcalde major y thinent corregidor sobradit, per sa validitat interposa sa
authoritat y decret com a fetas en sa presència y de son consentiment.
A tot lo que foren present per testimonis Ramon Perramon y Geroni
Bou, pagès, los dos de esta vila de Igualada, dia, mes y any sobredit.
Axí ho aprobo jo, lo infrascrit notari, de mà pròpria.
Licenciado don Joachin Gálvez Santillana.
Anton Canals, comisionat.
Francisco Anton Matosas, comisionat.
Y jo, lo notari infrascrit, aﬁrmo conèixer a dits cònsols, indivíduos,
president y comissionats, en lo modo predit ﬁrmats.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1784, novembre, 14
Acta d’admissió de Tomàs Badia i Fèlix Gavarró com a mestres del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 210r-v]

Die catorse del mes de novembre, any de la Nativitat del Senyor
mil set cents vuitanta y quatre, en la vila de Igualada.
Per los honorables Joseph Jové y Joseph Torelló, cònsols del gremi
dels mestres parayres de la present vila de Igualada, Anton Canals, Joseph Francolí, Bruno Barés, Domingo Dardet, Joan Planas, Joan Badia,
Agustí Santasusanna, Geroni Pujades, tots de la dotsena de dit gremi,
440.
441.
442.
443.

Tot aquest punt està escrit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
Tot aquest punt està escrit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
A continuació, un espai en blanc.
Tot aquest punt està escrit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
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com a major part de aquella, haguda rahó dels ausents e impedits, són
estat examinats Thomàs Badia y Fèlix Gavarró, per mestres de dit gremi,
als quals han trobat hàbils y suﬁcients per mestres del mateix gremi.
Y los dits Thomàs Badia y Fèlix Gavarró acceptan lo ser mestres de dit
gremi y prometen estar subjectas a tot lo que los demés mestras del
mateix gremi estan subjectes. Y per quant dit Thomàs Badia és ﬁll de
mestre, paga per son examen tres lliuras, y dit Fèlix Gavarró, no és ﬁll
de mestre, sí sols de la present vila, paga per son examen sis lliuras,
las quals respective reben dits cònsols de comptant en presència del
notari y testimonis avall escrits. Y promet dit Fèlix Gavarró servir lo
càrrech de andador ﬁns y atant ni aurà de altre. Y los han donat per
senyal a saber: a dit Badia, “Thomàs Badia”, y a dit Gavarró, “Fèlix
Gavarró”. De tot lo que me han requirit ne lleve acte que he fet en
dita vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Joseph Jové, Joseph Torelló y Borrull, cònsols, Anton Canals, Joseph Francolí, Bruno Barés, Juan Planas, Joan Badia, Agustí Susanna,
Geroni Pujades. Per dits Domingo Dardet y Fèlix Gabarró, per no saber
descriure y de sa voluntat, ﬁrmo jo Anton Sagon, Thomàs Badia.
Testimonis són Anton Sagon, siller, y Sebastià Biosca, parayre,
los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de dita
vila de Igualada, qui aﬁrmo conèixer a dits cònsols y demés sobre
expressats, en lo modo predit ﬁrmats.

1784, octubre, 26
Liquidació de comptes de Josep Novell amb motiu d’acabar la seva permanència com a estricador.
[3: fol. 212r-v]

Senyors cònsols peraires aquí los remeto las claus dels estricados
per el donador de esta. A la caseta del taulell trobaran los barrons y la
cana y las estacas y un pal. Ara a dintra a la casa trobaran son pany
y clau en sinch portas y dos portas que no nia per quant nossaltre
barem entrà en esta ja no ni avia, y trobaran 22 llatas de pi novas y
3 trossos per adopos. Ara a dintra lo esmari de la cuina trobaran 12
claus de ganxet y 8 de pam, y la semmana binen pessaré a donar los
comtas dels panyos que se an estricat ﬁns bui dia. Déu guarde molts
anys. Igualada, 26 de octubre 1784. Miquel Amigó.
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Los gastos de conrressar la terra son estos:
De palafangà y cabà
1 ll. 10 s.
Trenta formigués a raó de 3 ll. 10 s. balen444 1 ll. 4 s.
Lo cobrí
6 s. 6 d.
Junt . . . . . . . . 3 ll. 0 s. 6 d.
En el senyor Joseph Juvé y senyor Joseph Torelló, cònsols.
En el Bentura Francolí se li deu dos jornals de traballà en los
estricadós, del any passat, per la causa de ser poca cosa no bolgeren
fer pòlissa.
Y los remetem les claus del Misteri.

1785
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 tornar la mola que té el gremi a Tomàs Barral pel que se li deu.
[3: fol. 213r a 214r]

Die445
Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la universitat de ella ahont per estos y altres negocis acostuman convocarse y
congregarse, en la qual convocació han entrevingut y estat presents
Joseph Torelló y Joseph Jover, cònsols, ab los prohòmens següents:
Ramon Jordana, Joseph Sendra major, Joseph Bas, Francisco Massaguer, Thomàs Barral, Geroni Pujades, Juan Planas, Pere Ribera, Francisco Anton Matosas, Pere Serra, Francisco Sendra, Joan Riera, Joan
Novell, Miquel Amigó, Agustí Santasusanna, Nicolau Badia, Francisco
Panadès, Joan Ciurana, Jacintho Riera, Joan Lafarga, Martí Aguilera,
Onofre Biosca, Magí Aguilera, Geroni Figueras, Joan Puig, Francisco
Jornet, Balthesar Codina, Anton Riera, Joseph Dardet, Francesch Vila,
Domingo Dardet, Fèlix Gavarró, Anton Sardanyons, Joseph Gavarró,
Joseph Francolí, Joseph Canals, Joseph Gili, Francisco Terradellas, Joseph Font,446 tots mestres de dit gremi, com a major part de ell, ha444. Suposem que el preu de 3 ll. 10 s. és el del centenar de formiguers.
445. La data està en blanc.
446. A partir d’Anton Sardanyons, inclòs, la resta de noms s’han afegit al ﬁnal
de l’acta, prèvia crida dins del text.
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guda rahó dels ausents y impedits, Consell tenint y representant, fent
emperò estas cosas ab acistència del magníﬁch don Joaquin Gálvez y
Santillana, alcalde major y thinent corregidor de dita vila y son terme,
baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos congregat és per haver acabat son consolat, en esta atenció tinga a bé lo dit
gremi de passar los comptes y elegir cònsols y demés oﬁcis o empleos
per lo corrent any, y ohida dita preposició ha deliberat dit gremi sels
pàssian los comptes y se anoménian cònsols y demés ofﬁcis. Y attesa la
relació feta per los ohidors de comptes, consta haver entrat dos centas
tretse lliuras set sous y vuyt, y haver gastat y distribuït, dos centas tres
lliuras setse sous, així que resta en poder del clavari, nou lliuras onse
sous y vuyt, a més de esto se deu a Pasqual Serrer447 quaranta tres
lliuras set sous, y a Thomàs Barral, trenta dos lliuras set sous y tres.
Y seguidamente se ha pasat ha conﬁrmar tots los empleos que
en el dia se troban empleats, ha excepció dels priors que en lloch de
aquells se anomenan Thomàs Barral y Anton Canals, donanlos las
matexas facultats que antes tenian y se acostuma concedir. Y han comisionat per ﬁrmar lo presen Consell a Martí Aguilera y Joan Planas.
Així matex ha deliberat dit gremi se apòrtia la mola de dit gremi
en la casa de Thomàs Barral, de la qual se li està deven ditas trenta dos lliuras set sous y tres, a tot lo que dit don Joaquim Gálvez y
Santillana, alcalde major y tinent corregidor sobredit, per sa validitat
interposa sa autoritat y decret com a fetas en sa presència y de son
concentiment. Ab tot lo que foran presents per testimonis Joseph Samsot,
espardenyer, y Joseph Casajoana, sombrerer, los dos de la present vila
de Igualada, dia, mes y any sobredits. Axí ho aprobo jo lo infrascrit
notari de mà pròpria.
Licenciado don Joachín de Gálvez Santillana.
Martí Aguilera, comisionat.
Juan Planas, comisionat.
Y jo, lo infrascrit notari aﬁrmo conèixer a tots los sobre anomenats
en lo modo predit ﬁrmats. Agustí Viladés y Lladó, notari.

447.

El cognom està escrit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
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1786, juny, 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.
[3: fol. 215r a 216r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la
universidad de ella, ahont per estos y altres negocis se acostuman
convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat
presents Joseph Jové y Joseph Torelló, cònsols, ab los prohòmens
següents: Joseph Cendra, Joan Badia, Joseph Bas, Joseph Francolí,
Anton Canals, Joan Planas, Anton Sardanyons, Pere Serra, Bruno Barés,
Francisco Panadès, Agustí Santasusanna, Joan Montlló, Fèlix Gavarró,
Pere Jornet, Joan Novell, Magí Ortines, Balthesar Codina, Francisco
Matosas, Francisco Cendra, Joan Jové, Miquel Amigó, Francesch Vila,
Domingo Casamitjana, tots mestres de dit gremi, haguda rahó dels
ausents y impedits, Consell tenint y representant, fent emperò estas
cosas ab acistència del magníﬁch don Balthesar de Olzinellas, regidor
decano de dicha villa de Igualada, y como a tal por ausencia mayor
de ella, la vara de alcalde mayor regint, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos convocat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tínguia a bé
lo dit gremi de passar los comptes y elegir448 cònsols y demés empleos
per lo corrent any, y ohida dita proposició ha deliberat lo dit gremi
sels pàssian los comptes y se anoménian cònsols y demés empleos.
Y atesa la relació feta per los ohidors de comptes,449 consta haver entrat dos centas sexanta nou lliuras dinou sous y deu, y haver pagat y
distribuhit dos centas vint y sinch lliuras dos sous y quatre, axí queda
a favor de dit gremi, quaranta quatre lliuras diset sous y sis.
Y seguidament se ha passat a la elecció de cònsols y demés empleos com se segueix: cònsols, los actuals cònsols Joseph Jové y Joseph
Torelló; bandarado, Joseph Aguilera; cordoners, Joseph Bas, Sagimon
Borrull, Thomàs Barral y Anton Canals; bastoners, Joan Badia, Francisco Jornet, Pere Jornet y Joseph Font; clavari, Joseph Cendra; ohidors
de comptes, Joan Planas y Joseph Francolí; vehedors de retorsedors,
Joseph Gili y Anton Canals; contadors de vias, Pere Serra y Bruno
Barés; vehedors de abaxadors, Joan Novell y Joseph Dardet; clavador,
Joan Cartanyà; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Anton Figueras,

448. elegir, repetit dues vegades, la segona de les quals està ratllat.
449. de comptes, afegit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.

MONTSERRAT DURAN PUJOL

548

Joan Motlló y Fèlix Gavarró; priors, Joseph Cendra y Agustí Santasusanna; dotsena, Joseph Bas, Sagimon Borrull, Joan Planas, Thomàs
Barral, Joseph Cendra, Agustí Santasusanna, Bruno Barés, Joan Badia,
Francesch Vila, Ramon Aguilera, Pere Ribera y Anton Canals; andador,
Domingo Casamitjana.
Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants càrrechs y ofﬁcis se acostuma donarlos, los quals, los que han
estat assí presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès
exercir bé y llealment aquells. Y han comissionat per ﬁrmar lo present
Consell a Joan Planas y Joseph Bas, altres dels450 sobredits indivíduos.
A tot lo que dit magníﬁch don Balthesar de Olzinellas, regidor decano
regint la vara de alcalde major sobredit, per sa validitat interposa sa
auctoritat y decret.
De tot lo que han requerit al notari infrascrit acte públich, que
fou fet en dita vila de Igualada, bisbat de Vich, als sinch dies del mes
de juny, any de la Nativitat del Senyor mil set cents vuytanta y sis,
essent presents per testimonis Jaume Vinyals, sabater, y Barnat Prat,
sastre, los dos de dita vila de Igualada. Assí ho aprobo jo, el infrascrit
notari, de mà pròpria.
Licenciado don Joachín Gálvez Santillana.
Don Balthesar de Olzinellas, regidor decano y regint la vara de
alcalde major.
Joseph Bas, comicionado.
Juan Planas, comicionado.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públic de dita vila
de Igualada, qui aﬁrmo conèixer a dits president, cònsols y indivíduos,
en lo modo predit ﬁrmats.

1786, maig, 14
Acta d’admissió de Joan Soms i Domènec Casamitjana com a mestres
del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 217r-v]

Die catorse del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor mil
set cents vuytanta y sis, en la vila de Igualada

450. del, repetit.
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Per los honorables Joseph Jové y Joseph Torelló, cònsols del gremi
dels mestres parayres de la present vila de Igualada, Thomàs Barral,
Joan Planas, Joseph Francolí, Bruno Barés, Joseph Cendra, Joseph
Bas, Agustí Susanna y Anton Canals, tots de la dotsena de dit gremi,
com a major part de ella haguda rahó dels ausents y impedits, són
estat examinats Joan Soms y Domingo Casamitjana per mestres de
dit gremi, als quals han trobat hàbils y suﬁcients per mestres de dit
gremi, y los dits Joan Soms y Domingo Casamitjana, acceptan lo ser
mestres de dit gremi y prometen estar subjectes a tot lo que los demés
mestres del mateix gremi estan subjectes. Y per quant dit Joan Soms és
ﬁll de la present vila, paga per son examen sis lliuras, y dit Domingo
Casamitjana, no és ﬁll de mestre ni de la present vila, paga per son
examen dotse lliuras, las quals respective quantitats dits cònsols reben
de contant, en presència del notari y testimonis avall escrits. Y promet
dit Domingo Casamitjana servir lo càrrech de andador ﬁns y atant ni
haurà de altre de examinat, y se han donat per senyal “Joan Soms”
y “Domingo Casamitjana”, que són los seus propris noms respective.
De tot lo que me han requirit ne lleve acta, que he fet en dita
vila de Igualada, die, mes y any sobredits.
Joseph Jové, Joseph Torelló, Thomàs Barral, Juan Planas, Joseph
Francolí, Bruno Barés, Anton Canals, Joseph Bas, Agustí Santasusanna, Joseph Sendra, Joan Soms, per dit Domingo Casamitjana, perquè
a dit no saber de escríurer y de sa boluntat, ﬁrmo jo Balentí Canals.
Testimonis són Valentí Canals, jove parayre, y Joan Codina, també
jove parayre, los dos de dita vila de Igualada.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de dita
vila de Igualada, qui aﬁrmo conèixer a dits cònsols y demés sobre
expressats, en lo modo predit ﬁrmats.

1787, 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.
[3: fol. 219r a 220r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la universitat de ella, ahont per estos y altres negocis se acostuman convocar y
congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat presents Joseph Jové y Joseph Torelló, cònsols, ab los prohòmens següents: Agustí
Santasusanna, Pere Ribera, Joan Novell, Gayetano Mata, Pere Serra,
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Joan Montlló, Joan Grisòstomo Ciurana, Anton Figueras, Agustí Carol,
Bruno Barés, Joseph Bas, Joan Planas y Francesch Vila, tots mestres
de dit gremi, haguda rahó dels ausents y impedits, Consell tenint y
representant, fent emperò estas cosas ab acistència del magníﬁch don
Joaquín de Gálvez y Santillana, alcalde major per sa magestat, que Déu
guarde, y thinent corregidor de dita vila y son partit, baix autorisant
y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos convocat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tinga a bé lo
dit gremi de passarlos los comptes y elegir cònsols y demés empleos
per lo corrent any, y ohida dita proposició, ha deliberat dit gremi sels
pàssian los comptes y se anoménian cònsols y demés empleos. Y atesa
la relació feta per los ohidors de comptes <consta>451 haver entrat, tres
centas dinou lliuras, y haver pagat y distribuhit, dos centas setanta
lliuras sis sous y sinch, axí que queda a favor de dit gremi, quaranta
vuyt lliuras tretse sous y set, los quals quedan en poder de Joseph
Cendra, clavari.
Y seguidament se ha passat a la eleció de cònsols y demés empleos com se segueix: cònsols, Joseph Bas y Francisco Anton Matosas;
bandarado, Ramon Jordana; cordoners, Joseph Jover, Joseph Torelló,
Joseph Cendra y Joseph Aguilera; bastoners, Pere Ribera, Francisco
Botlló, Francisco Massaguer y Joan Puig; clavari, Joseph Cendra; ohidors
de comptes, Joan Planas y Joseph Francolí; vehedós de retorsedors,
Joseph Gili y Anton Canals; contadors de vias, Pere Serra y Bruno
Barés; vehedors de abaxadors, Joan Novell y Joseph Dardet; clavador,
Joan Cartanyà; portans, Sebastià Biosca, Anton Figueras, Joan Montlló
y Fèlix Gavarró; dotsena, Joseph Jover, Joseph Torelló, Joseph Cendra,
Agustí Santasusanna, Joan Planas, Thomàs Barral, Bruno Barés, Joan
Badia, Sagimon Borrull, Pere Ribera, Anton Canals y Francesch Vila.
Donantlos y concedintlos tal y tanta facultat y potestat qual y
quanta en semblants càrrechs y ofﬁcis se acostuma donarlos, los quals,
los que han estat assí presents, han acceptat sos respective càrrechs
y han promès exercir bé y llealment aquells, y han comissionat per
ﬁrmar lo present Consell a Joan Planas y Joseph Bas, altres dels sobredits indivíduos. A tot lo que dit magníﬁch don Joachín de Gálvez
y Santillana, alcalde major y thinent corregidor de dita y present vila
sobre expressat, per sa validitat interposa sa auctoritat y decret.
De tot lo que han requirit al notari avall escrit llevar acte públich,
que fou fet en dita vila de Igualada, bisbat de Vich, als vint y sinch dias

451.

Omès.

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

551

del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor mil set cents vuytanta
y set, essent presents per testimonis Jaume Vinyals, sabater, y Isidro
Torras, pagès, los dos de dita vila de Igualada.
Don Balthazar de Olzinellas, regidor decano y regint la vara de
alcalde major.452
Licenciado don Joachín de Gálvez Santillana.
Joseph Bas, comicionado.
Juan Planas, comicionado.
En poder de mí, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de dita vila
de Igualada, qui aﬁrmo conèixer a dit president, cònsols y indivíduos
en lo modo predit ﬁrmats.

1787, maig, 20
Acta d’admissió de Josep Ribera i Rigolfas com a mestre del gremi de
paraires d’Igualada.
[3: fol. 221r-v]

Die vint del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor mil set
cents vuytanta y set, en la vila de Igualada
Per los honorables Joseph Jové, Joseph Torelló, cònsols del gremi
dels mestres parayres de la present vila de Igualada,453 Joseph Bas,
Joseph Cendra major, Thomàs Barral, Anton Canals, Francesch Vila,
Bruno Barés, tots de la dotsena de dit gremi, per ser ausents de ella
los demés, y per sa ausència han assistit Francisco Bergadà y Jaume
Martí, també un y altre mestres parayres del mencionat gremi. És estat
examinat Joseph Ribera, jove parayre de dit gremi, al qual han trobat
hàbil y suﬁcient per mestre del mencionat gremi, y lo dit Joseph Ribera y Rigolfas, accepta lo ser mestre del referit gremi y promet estar
subjecte a tot allò que los demés mestres del mateix gremi. Y per quant
no és ﬁll de mestre, sí sols de la present vila, paga per son examen
sis lliuras barcelonesas, las quals reben dits cònsols de contant, en
presència del notari y testimonis avall expressadors, havent ensenyat
la corresponents carta de aprenentatge y de fadrí, y promet exercir lo
càrrech de andador ﬁns ni hage altre de examinat. Y li han donat per
senyal “Jph Ribera”.

452.
453.

Al costat, hi ha escrit Titllat, no val, Viladès.
Escrit, a partir de la darrera coma, al ﬁnal del text prèvia crida.
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De tot lo que han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar acte
que fou fet en dita vila de Igualada dia, mes y any sobredits, Viladès,
notari.
Joseph Jové, Joseph Torelló y Borrull, Joseph Bas, Joseph Sendra,
Thomàs Barral, Anton Canals, Francesch Vila, Bruno Barés, Francisco
Bargadà, Jaume Martí, Joseph Ribera Rigolfas.
Testimonis Joan Bou y Ramon Bou, los dos blanquers de dita
vila de Igualada.
Y jo, lo notari infrascrit, a dits cònsols y demés indivíduos de dit
gremi sobre expressats, los quals de sa mà pròpria se han sotaescrit.
Agustí Viladés y Lladó, notari.

1788, maig, 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. S’aproven noves
tarifes per als forasters que estriquen draps a Igualada i, també, per
als fabricants de la vila.
[2: fol. 129r a 130v]

Convocat y congregat lo gremi de mestres perayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la universitat de ella ahont per estas y altres cosas y negocis se acostuman
convocar y congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat
presents Joseph Bas y Francisco Matosas, cònsols, ab los prohòmens
següents: Joseph Torelló, Thomàs Barral, Juan Planas, Juan Rigolfas,
Martín Aguilera, Anton Canals, Juan Badia, Joseph Canals, Joseph
Sendra y Tarrida, Cayetano Mata, Joseph Dardet, Francisco Panadès, Bruno Barés, Juan Soms, Francisco Jornet, Ignasio Simon, Pera
Serra, Domingo Dardet, Bruno Mas, Magí Ortines, Balthasar Codina,
Agustí Carol y Agustí Morros, Joseph Ribera, tots mestres de dit gremi,
Consell tenint y representant, fent emperò estas cosas ab acistència del
magníﬁch senyor don Joaquín de Gálvez Santillana, alcalde major per
sa magestat (que Déu guarde) y thinent corregidor de dita vila y son
partit, baix autorisant y decretant.
És estat proposat per dit cònsuls Joseph Bas y Francisco Anton
Matosas, que lo motiu de haverlos convocat hera per haver acabat
son consolat, y en esta atenció tinga a bé lo dit gremi de passarlos los comptes y elegir cònsols y demés empleos per lo corrent any.
Y ohida dita proposició, ha deliberat dit Gremi sels pàssian los comptes
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y se anoménian càrrechs y demés empleos. Y atesa la relació feta per
los ohidors de comptes, haverse entra tres sentas sexanta y tres lliuras
onse sous y sinch, y haver pagat y distribuït tres centas y sexanta y
tres lliuras onse sous y sinch.
Y seguidament se ha passat a la elecció de cònsols y demés empleos,
com se segueix: cònsuls, Thomàs Barral y Sagimon Borrull; banderado,
Juan Badia; cordoners, Joan Rigolfas, Joseph Bas, Francisco Matosas y
Ramon Jordana; bastoners, Isidro Badia, Joachim Bas, Benet Badia
y Anton Bursos; clavari, Anton Canals; ohidors de comptes, Joan Planas y
Joseph Jover; vehedors de retorsedors, Joseph Gili y Joan Novell; contadors de vias, Pere Serra y Bruno Barés; vehedors de abaixadors,
Joseph Dardet y Francisco Panadès; clavador, Joseph Sendra; portans
del Misteri, Sebastià Biosca, Anton Figueras, Fèlix Gavarró y Agustí
Querol; dotsena, Joseph Jover, Joseph Torelló, Joseph Bas, Agustí Santa
Sussanna, Juan Planas, Bruno Barés, Juan Badia, Pere Ribera, Anton
Canals, Francesch Vila, Joseph Aguilera y Ramon Aguilera; andadó,
Agustí Morros.
Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants càrrechs y oﬁcis se acostuma donarlos, los quals, los que han
estat assí presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès
exercir bé y llealment aquells. Així mateix ha resolt dit gremi que, del
dia present en avant, no se dónia cosa alguna a individo algun de dit
gremi que té y tindrà estricadors propris per títol de gratiﬁcació o
abono, com se havia practicat.
Axí també ha resolt dit gremi que de tots los paños que se estricaran de frabricant o frabicants forasters, ja sian dits paños vint i quatrens o setsens, que per cada una pessa que se estricarà se exisgesca y
cobria sis sous per Sant Joan, y un sou y sis diners per lo clavador,
y de las demés clases o qualitats de paños o altres de roba, sinch sous
per la confraria de Sant Joan, y un sou per lo clavador, encara que
sian robas retornadas per los marxants, menos que ditas robas hajan
estadas fabricadas en esta vila de Igualada.
Com y també ha resolt dit gremi, que sempre sian preferits en lo
estricador los fabricants de esta dita vila a qualsevol de fora de ella,
y han comissionat per ﬁrmar lo present Consell a dits Joan Planas
y Martí Aguilera. A tot lo que dit magníﬁch senyor don Joaquín de
Gálvez y Santillana, alcalde major sobredit per sa validitat, interposa
sa authoritat y decret.
De tot lo que han requirit al notari avall escrit llevar acte públich,
que fou fet en dita vila de Igualada, als dotse dias del mes de maig,
any de la Nativitat del Senyor de mil setcents vuitanta vuit, essent
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presents per testimonis Joseph Mas y Puig, comerciant, y Isidro Prat
Pagès, comerciant, los dos de dita vila de Igualada.
Com y també ha resolt dit gremi, de que en avant solament se
cóbria y exigesca un real de ardits per cada pessa de paño o altre roba
se estricarà en los estricadors y, a més de dita quantitat, sis diners per
lo clavador.
I axí ho aprobo, Viladés, notari.
Licenciado Don Joachín de Gálvez Santillana.
Juan Planas, comisionado.
Martí Aguilera, comisionado.
En poder de Agustí Viladés, notari, que aﬁrmo conèixer.454

1788, sense data
Nomenament de càrrecs del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 131v]

Los càrrechs per lo any presen elegim:455 primo, los cònsols, Thomàs Barral y Sagimon Borrull; bandarado, Juan Badia; cordoners, Joan
Rigolfes, Joseph Bas, Francisco Matosas y Ramon Jordana; bastoners,
Isidro Badia, Joachim Bas, Benet Badia y Anton Bursos; clavari, Anton
Canal; oÿdors de comtas, Joan Planas y Joseph Juver; vehedors de
retorsedors, Joseph Gili y Joan Novell; comptadors de vias, Pera Serra y Bruno Barés; vehedors de abaxadors, Joseph Dardet y Francisco
Panadès; clavador, Joseph Cendra; portans del Misteri, Sebastià Biosca,
Anton Figueras, Fèlix Gavarró y Agustí Carol; dotsena, Joseph Juver,
Joseph Toralló, Joseph Bas, Agustí Santa Sussagna, Joan Planas, Bruno
Barés, Joan Badia, Pera Ribera, Anton Canals, Francesch Vila, Joseph
Aguilera, Ramon Aguilera; andadó, Agustí Morros.

1789, juny, 1
Acta del Consell del gremi de paraires de la vila d’Igualada. Es recorden
les normes d’ús dels estricadors i la tarifa que s’ha de pagar al
clavador de draps.
[2: fol. 134r a 135r]

454. El text acaba aquí, deixant la frase inacabada.
455. El text és escrit al ﬁnal dels comptes corresponents a l’exercici de 1787/1788.
Repeteix els nomenaments que surten a l’acta de l’any corresponent.

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

555

Convocat y congregat lo gremi dels mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la universitat
de ella, ahont estas y altras cosas y negocis se acostuman convocar
y congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat presents,
Thomàs Barral y Sagimon Borrull, cònsols, ab los prohòmens següents:
Joseph Torelló, Ramon Aguilera, Joseph Bas, Joan Planas, Joseph Francolí, Bruno Barés, Anton Canals, Joseph Dardet, Joseph Sendra, Joan
Badia, Nicolau Badia, Francesch Vila, Isidro Badia y Agustí Morros, tots
mestras de dit gremi, Consell tenint y representant, fent emperò estas
cosas ab acistència del magníﬁch licenciado don Joachín de Gálvez y
Santillana, alcalde major per sa magestat (que Déu guarde) y thinent
corregidor de dita vila y son partit, baix authorisant y decretant.
A estat proposat per dits cònsols, que lo motiu de haverlos convocat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tinga a bé lo
dit gremi de passarlos los comptes y elegir cònsols y demés empleos
per lo corrent any. Y ohida dita proposició, ha deliberat dit gremi sels
pàsia dits comptas y se anoménian cònsols y demés empleos. Y atesa la
relació feta per los ohidors de comptas, haver entrat dos centas trenta
sinch lliuras dotse sous y sis diners, y haver pagat y distribuhit, cent
noranta set <lliures>456 tretse sous y onse diners, així que resta a favor
del gremi trenta set lliuras dibuyt sous y set diners.
Y seguidament se ha passat a la elecció de cònsols y demés empleos,
com se segueix: cònsols, Anton Canals y Joseph Aguilera; banderado,
Francesch Vila; cordoners, Thomàs Barral, Sagimon Borrull, Ramon
Aguilera, Joan Badia; bastoners, Miquel Rigolfas, Miquel Amigó, Joseph Jover y Susannas, Joan Riba; clavari, Joseph Sendra; ohidors de
comptas, Joseph Torelló y Joseph Bas; beadors de retorsedors, Joseph
Gili y Miquel Amigó; contadors de vias, Pera Serra y Bruno Barés;
veadors de abaxadors, Joseph Dardet y Francisco Panadès; clavador,
Joseph Sendra y Tarrida; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Anton
Figueras, Fèlix Gavarró y Agustí Carol; dotsena, Thomàs Barral, Sagimon
Borrull, Joseph Jover, Joseph Torelló, Joseph Bas, Agustí Susanna, Joan
Planas, Joan Badia, Joseph Sendra, Francesch Vila, Ramon Aguilera y
Ramon Jordana; andador, Agustí Morros.
Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants càrrechs y oﬁcis se acostuma donar, los quals, los que han estat
assí presents, han acceptat sos respective càrrechs y han promès servir
bé y llealment aquells.457
456. Omès.
457. A continuació, y han comissionat a Joseph Torres, ratllat, amb nota al ﬁnal
de l’acta indicant-ho.
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Així mateix han resolt que lo clavador, ni altre per ell, no puga
estricar ningun paño foraster sens llisència dels cònsols, y que hagen
de pagar per cada pessa de paño set sous y sis diners per lo gremi,
y dibuyt diners per dit clavador. Y han comissionat per ﬁrmar lo dit
Consell a dit Joseph Torelló y Joan Badia, a tot lo que dit magníﬁch
senyor licenciado don Joaquín de Gálvez y Santillana, alcalde major
sobradit, per sa validitat interposa sa authoritat y decret.
De tot lo que han requirit al notari avall escrit llevar acte públich que fou fet en dita vila de Igualada, al primer dia del mes de
juny, any de la Nativitat del Senyor de mil setcents vuytanta y nou,
essent presents per testimonis Ramon Perramon, passamaner, y Joseph
Llopart, semaler, los dos de dita vila de Igualada.
Licenciado don Joachín de Gálvez Santillana.
Joseph Torelló, comissionat.
Joan Badia, comissionat.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de dita
vila de Igualada, qui aﬁrmo conèixer als sobre anomenats en lo modo
predit ﬁrmats.

1790, sense data
Nomenament de càrrecs del gremi de paraires de la vila d’Igualada.
[2: fol. 135v]

Los càrrechs per lo any presen elegim:458 primo los cònsols:
Joan Planas y Ramon Jordana; bandarado, Joaquim Bas; cordonés, Joseph Juver, Anton Canals, Joseph Gilera y Francesch Bila;
bastoners, Joseph Sendra, Ramon Rigolfas, Francisco Panadès y Joseph Canals; clabari, Joseph Juver; oÿdors de comtas, Joseph Torelló
y Joseph Bas; vehedos de retorsedors, Joseph Gili y Miquel Amigó;
contadors de bias, Pera Serra y Bruno Barés; vehedors de abaxadors,
Joseph Dardet y Francisco Panadès; clavador, Joseph Sendra y Tarrida;
portans del Misteri: Sebastià Biosca, Fermin Dardet, Fèlis Gabarró y
Agustí Carol; dotsena, Anton Canals, Joseph Agilera, Thomàs Barral,
Sagimon Borrull, Joseph Jover, Joseph Torelló, Joseph Bas, Agustí Susacnes, Joan Badia, Joseph Sendra, Francesch Vila, Ramon Aguilera;
andador, Agustí Morros.

458. La llista ﬁgura al ﬁnal dels comptes anuals, i els noms dels nomenats
coincideixen amb els que ﬁguren en l’acta de l’any corresponent.
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1790, 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.
[2: fol. 138r a 139r]

Convocat y congregat lo gremi dels mestres parayres de la vila
de Igualada, bisbat de Vich, en un saló de la casa de la universitat de
ella ahont per estas y altres coses y negocis se acostuman convocar y
congregar, en la qual convocació han entrevingut y estat presents Anton
Canals y Joseph Aguilera, cònsols, ab los prohòmens següents: Joseph
Bas, Joan Planas, Thomàs Barral, Joseph Gavarró, Joseph Cendra y
Tarrida, Miquel Rigolfas, Domingo Casamitjana, Francisco Panadès,
Ignasi Simon, Joseph Jover, Joan Jover, Francisco Anton Matosas, Joaquim Bas y Agustí Morros, tots mestres de dit gremi, Consell tenint
y representant, fent emperò estas cosas ab assistència del magníﬁch
licenciado don Joaquim de Galves y Santillan, alcalde major y thinent
de corregidor per sa magestat (que Déu guarde), de dita vila y son
partit, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que lo motiu de haverlos convocat és per haver acabat son consolat, y en esta atenció tinga a bé lo
dit gremi de passarlos los comptes y elegir cònsols y demés empleos
per lo corrent any. Y ohida dita proposició, ha deliberat dit gremi
sels pàssian dits comptes y se anoménian cònsols y demés empleos.
Y atesa la relació feta per los ohidors de contes haver entrat, dos centas
vuytanta tres lliuras dos sous y set, y haver pagat y distribuhit, cent
setanta vuyt lliures setse sous y sinch, així resta a favor del gremi,
cent quatre lliuras sis sous y dos.
Y seguidament se ha passat a la elecció de cònsols y demés empleos com se segueix: cònsols, Joan Planas y Ramon Jordana, banderado,
Joaquim Bas; cordonés, Anton Canals, Joseph Aguilera, Francesch Vila
y Joseph Jové; bastonés, Joseph Cendra, Ramon Rigolfas, Francisco
Panadès, Joseph Canals; clavari, Joseph Jové; ohidors de comptes,
Joseph Torelló y Joseph Bas; vehedors de retorsedors, Joseph Gili y
Miquel Amigó; contadors de vias, Pere Serra y Bruno Barés; vehedors
de abaxadors, Joseph Dardet y Francisco Panadès; clavador, Joseph
Cendra y Tarrida; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Fermin Dardet,
Fèlix Gavarró y Agustí Carol; dotsena, Anton Canals, Joseph Aguilera,
Thomàs Barral, Sagimon Borrull, Joseph Jover, Joseph Torelló, Joseph
Bas, Agustí Susanna, Joan Badia, Joseph Cendra, Francesch Vila, Ramon Aguilera; andador, Agustí Morros.
Donantlos tal y tanta facultat y potestat qual y quanta en semblants
càrrechs y oﬁcis se acostuma donar, los quals, los que han estat assí
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presents, han acceptat sos respective càrrechs, y han promès exercir bé
y llealment aquells. Y han comissionat per ﬁrmar lo present Consell a
dits Joseph Bas y Francisco Matosas. A tot lo que dit magníﬁch señor
licenciado don Joaquín de Gálvez y Santillana, alcalde major sobredit,
per sa validitat interposa sa authoritat y decret.
De tot lo que han requirit a mi, lo notari avall escrit, llevar acte
públich, que fou fet en dita vila de Igualada, als vint y quatre dias
del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor mil setcents noranta.
Licenciado don Joachín de Gálvez Santillana.
Joseph Bas, Francisco Anton Matosas, comisionados.
En poder de mi, Agustí Viladés y Lladó, notari públich de dita
vila de Igualada, qui aﬁrmo conèixer a dits senyor president, cònsols,
comissionats y indivíduos, en lo modo predit ﬁrmats.

1792, juliol, 24
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Jeroni Feliu i Gomis atorgada per
Francesc Feliu i Gomis, germà seu.
[3: fol. 223r a 224r]

Sea por la presente pública escritura a todos maniﬁesto y notorio como yo, Francisco Faliu y Gomis, fabricante de paños y vecino
de la villa de Monistrol de Monserrate, de ningún obispado empero
del corregimiento de la ciudad de Manresa, de mi buen grado y espontánea voluntad otorgo y conosco a vos, Gerónimo Faliu y Gomis,
natural de dicha villa de Monistrol, habitante empero en la villa de
Igualada, del obispado de Vich, antes aprendiz del oﬁcio de fabricar
paños en dicha villa de Monistrol, y al día tintorero de la citada villa
de Igualada, hermano mío, hijo legítimo y natural de otro Francisco
Faliu maior de días, difunto, fabricante de paños que fue de aquella
dicha villa de Monistrol, y de Tharesa Faliu y Gomis, viuda de aquel.
Al otorgamiento y ﬁrma de esta escritura presente, que habéis estado
por el espacio de mucho más de quatro años cumplidos en la casa
de dicho difunto Francisco Faliu maior de días y de mí, Francisco
Faliu y Gomis, confessante, y baxo disciplina, ensenyansa y dotrina
de aquel y mía del arte de fabricar paños como a aprendiz de dicho
arte, comiendo, bebiendo y durmiendo en la misma, y que en ellos
habéis ejercido dicho arte de fabricar paños a satisfacción y obediencia
de dicho difunto Francisco Faliu maior de días, padre vuestro y mío,
como y también a satisfacción y obediencia mía, y cumpliendo con
la devida ﬁdelidad y legalidad, de todo lo que se dio al citado padre
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vuestro y mío, y me doy por contento y plenamente satisfecho. Y lo
conﬁeso ser assí y prometo en la misma conformidad confessarlo con
juramento siempre y quando lo necessitaréis y de vos seré requerido.
En testimonio de lo que assí lo otorgo, en la indicada villa de
Igualada, corregimiento de Villafranca del Panadés y obispado de Vich,
oy que contamos a los veinte y quatro días del mes de julio del año
del Nacimiento del Señor de mil setecientos noventa y dos, siendo a
todo ello presentes por testigos Martín Puigdollers, escriviente, y Juan
Sala, mancebo boticario, los dos residentes en dicha villa de Igualada,
para el susodicho ﬁn y efecto llamados y rogados. Por dicho Francisco
Faliu y Gomis, que ha dicho no saber de escribir, ﬁrmo de su voluntad
y en su presencia, Martín Puigdollers, testigo.
E yo, el abajo ﬁrmado escrivano doy fe conosco al arriba denominado Francisco Faliu y Gomis, por el qual por no saber de escribir
ﬁrmó el arriba denominado Martín Puigdollers, escriviente otro de los
sobre denominados testigos. Mariano Cuyner y Viñals, notario.
Sig+no de mi, Mariano Cuyner y Viñals, por autoridad real notario público de la villa de Igualada, del obispado de Vich, quien la
antecedente escritura, en mi poder otorgada de mano agena, he hecho
escribir en el presente papel del real sello tercero, y instado y requirido en el mesmo día de su otorgación, en testimonio de verdad he
signado y serrado.

1794, maig, 25
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Joan Serra, atorgada pel seu pare
Pere Serra.
[3 fol. 225r-v]

Sia notori que Pere Serra, mestre parayre de la present vila de
Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y declara
que, no sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent y un any
de fadrí ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci, a Joan
Serra, son ﬁll, sinó també molt més temps y ﬁns la edat de divuyt
anys complerts, en los quals se ha aportat bé y legalment, per lo que
se dóna per content y plenamente satisfet, prometent que sempre y
quant convinga judicialmente o en altre manera, prestarà jurament en
sa ànima contenir veritat tot lo sobre referit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma
la present carta de aprenentatge y de fadrí, en dita vila de Igualada, vuy
als vint y sinch dias del mes de maitg, any de la Nativitat del Senyor
mil set cents noranta quatre. A lo que foren presents per testimonis
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Joseph Cornet, blanquer y Geroni Camell, sastre, los dos en dita vila
residents, per estas cosas cridats.
Y lo otorgant, conegut per mi, lo infrascrit notari, no ho ﬁrmà
perquè digué no saber escríurer; ho ﬁrma per ell, de sa voluntat, Joseph Cornet, altre dels sobredits testimonis. Per dit Pere Serra, Joseph
Cornet, testimoni.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari públich de dita
vila de Igualada, que la precedent escritura, en mon poder otorgada,
escrita de mà pròpria baix lo present full del real sello quart, instat
y requirit lo dia de son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Igualada y juny 8 de 1794
Pere Serra, parayre de la present vila, lo dia actual ha prestat
jurament a Déu Nostre Senyor y a sos Sants Evangelis, en mà y poder
meu, que tot quant conté la antecedent carta de aprenentatge és la
veritat. Y a ﬁ cònstia ho ﬁrmo. Sagimon Borrull, batlle.

1794, febrer, 2
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge d’Agustí Bas i Busqué atorgada pel
seu pare Josep Bas.
[3: fol. 227r-v]

Sia notori que Joseph Bas, mestre parayre de la present vila de
Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y declara
que, no sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent y un any
de fadrí ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci, a Agustí
Bas y Busqué, son ﬁll, sinó també molt més temps, en los quals se
ha aportat bé y legalment, per lo que se dóna per content y satisfet,
prometent que sempre y quant convinga judicialment o en altre manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot lo sobre referit.
Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la present carta de aprenentatge y de fadrí,
en dita vila de Igualada, vuy als dos dias del mes de febrer, any de
la Nativitat del Senyor mil set cents noranta quatre. A lo que foren
presents per testimonis Sagimon Alegre, bataner, y Joan Masarnau,
fuster, los dos de la expresada vila, per ditas cosas cridats.
Y dit otorgant, conegut per mi, lo infrascrit notari, ho ﬁrma de
sa mà Joseph Bas. En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
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Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari públich y real
de dita vila de Igualada, que la precedent escriptura en mon poder
otorgada, escrita de mà pròpria baix lo real sello quart lo dia de son
otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Igualada, juny de 1794
Joseph Bas, fabricant de panyos, ha prestat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos Sants Evangelis, en mà y poder meu, que tot quant
conté la predita carta de aprenentatge és la veritat, y a ﬁ constia ho
ﬁrmo. Sagimon Borrull, batlle.

1794, febrer, 2
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge i de fadrinatge d’Alexandre Vinyals,
atorgada per Josep Cendra i Soldevila, mestre paraire d’Igualada.
[3: fol. 229r-v]

Sia notori com Joseph Cendra y Soldevila, mestre parayre de la
present vila de Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa ciència sua
confesa y declara com per lo espay o termini de tres anys contínuos,
que comensaren a córrer lo dia quinse mars mil set cents vuytanta nou
y ﬁniren lo mateix dia de mars mil set cents noranta dos, ha tingut en
sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci per aprenent, la persona de
Alexandro Vinyals, natural y habitant de la mateixa vila, en tot lo qual
temps se ha aplicat y aportat bé y legalment, per lo que se dóna per
content y plenament satisfet, tant de sos procehiments com de la obediència li ha tingut havent, en conseqüència estat, lo expresat Alexandro
Vinyals, en sa casa un any per fadrí del mateix oﬁci, desde lo sobredit
dia quinse mars mil set cents noranta dos ﬁns en igual dia de mars
del any pròxim pasat de mil set cents noranta tres, a tota satisfacció
sua. Prometent que sempre y quant convinga judicialment o en altra
manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot lo sobre
referit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la present carta de aprenentatge y
de fadrí, en dita vila de Igualada, vuy als dos dies del mes de febrer,
any de la Nativitat del Senyor mil set cents noranta quatre.
A tot lo que foren presents per testimonis Jacintho Riera y Geroni
Feliu, parayres los dos de la mateixa vila. Y dit otorgant, conegut per
mi, lo infrascrit notari, ho ﬁrma de sa mà. Joseph Cendra.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari públic de dita
vila de Igualada, que la precedent escritura, en mon poder otorgada,
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escrita de mà pròpria, ab aquest full del real sello quart, en testimoni
de veritat lo dia de son otorgament he clos.
Igualada y juny 4, 1794
Joseph Cendra y Soldevila, fabricant de paños ha prestat jurament
a Déu Nostre Senyor y a sos Sants Evangelis, en mà y poder meu,
que tot quant conté la predita carta de aprenentatge és la veritat. Y a
ﬁ cònstia ho ﬁrmo. Sagimon Borrull, batlle.

1796, maig, 14
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Miquel Serra i Bas atorgada pel
seu pare Pere Serra.
[3: fol. 231r-v]

Sia notori que Pere Serra, mestre parayre de la present vila de
Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y declara
que, no sols per lo espay o termini de tres anys de aprenent y un
any de fadrí ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci,
a Miquel Serra y Bas, son ﬁll, sinó també molt més temps y ﬁns la
actualitat, en los quals se ha aportat bé y legalment, per lo que se
dóna per content y plenament satisfet, prometent que sempre y quant
convinga judicialmente o en altre manera, prestarà jurament en sa
ànima contenir veritat tot lo sobre referit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma
la present carta de aprenentatge y de fadrí, en la expresada vila de
Igualada, vuy als catorse dias del mes de maitg, any de la Nativitat
del Senyor mil set cents noranta sis, a lo que foren present per testimonis Joseph Cornet y Pasqual Farga, blanquers de la citada vila,
per ditas cosas cridats.
Y dit otorgant, conegut per mi lo infrascrit notari, no ho fírmia
perquè digué no saber escríurer, ho ﬁrma per ell de sa voluntat un dels
sobredits testimonis; per Pere Serra, Joseph Cornet, testimoni.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari públich y real
de dita vila de Igualada, que la precedent escritura en mon poder
otorgada, escrita de mà pròpria en est full del real sello quart lo dia
de son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Conté veritat lo que expressa lo sobre dit pues ha prestat jurament lo dit Pere Serra, en ma presència. Celdoni Capdevila, batlle
de Igualada.
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1796, maig, 14
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Bartomeu Bas i Busqué atorgada
pel seu pare Josep Bas.
[3: fol. 233r-v]

Sia notori que Joseph Bas, mestre parayre de la present vila de
Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confessa y declara que, no sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent y un
any de fadrí ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci, a
Barthomeu Bas y Busqué, son ﬁll, sinó també molt més temps y ﬁns
lo dia present, en los quals se ha aportat bé y legalment, per lo que
se dóna per content y plenamente satisfet, prometent que sempre y
quant convinga judicialmente o en altre manera, prestarà jurament
en sa ànima contenir veritat tot lo sobre referit. Y a ﬁ cònstia li fa y
ﬁrma la present carta de aprenentatge y de fadrí, en la expresada vila
de Igualada, vuy als catorse dias del mes de maitg, any de la Nativitat del Senyor mil set cents noranta sis. A lo que foren presents per
testimonis Joseph Junyent, pagès de la vila de Copons, y Francesch
Monconill, pagès del terme de Òdena.
Y lo otorgant, conegut per mi, lo infrascrit notari, ﬁrma de sa
mà. Joseph Bas.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari públich y real
de dita vila de Igualada, que la precedent escritura en mon poder
otorgada, escrita de mà pròpria en est full del real sello quart lo dia
de son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Conté veritat lo que expresa lo sobre dit que ha prestat lo jurament lo dit Joseph Bas en ma presència. Celdoni Capdevila, batlle de
Igualada.

1796, maig, 14
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Joan Font atorgada per Josep Jover i Galtés.
[3: fol. 234r-v]

Sia notori com jo, Joseph Jover y Galtés, fabricant real de panyos
de la vila de Igualada, bisbat de Vich, ﬁll y hereu de Joseph Jover Mestre,
peraire de dita vila, quondam, mon pare, de grat y certa ciència mia
confesso y declaro que, no sols per los anys mil set cents setanta, mil
set cents setanta hu y mil set cents setanta dos, tingué per aprenent
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lo dit quondam, mon pare, en la casa y en ma companyia, baix la
ensenyansa de son oﬁci a Joan Font, y que seguidament lo tingué per
fadrí (per espay de)459 alguns anys, en lo discurs dels quals se aportà
bé y legalment, menjant y dormint en sa pròpria casa, de lo que se
donà per content y satisfet lo dit quodam, mon pare, prometent que
sempre y quant convinga judicialment o en altra manera, prestaré jurament en ma ànima contenir veritat tot lo sobre referit. Y a ﬁ cònstia
li fas y ﬁrmo la present carta de aprenantatge y de fadrí en dita vila
de Igualada, vuy als catorse dias del mes de maitg, any del Senyor mil
set cents noranta sis, essent presents per testimonis Ramon Alegret y
Cases, causídich460 y Fermin Dardet, perayre, y Magí Camps, pagès, los
dos de dita vila. Joseph Jover y Galtés.
En poder de mi, Joseph Antoni Matheu, notari, que fas fe conèixer
dit Joseph Jover y Galtés, qui ﬁrma de sa mà pròpria.
Sig+ne de mi, Antoni Matheu, per las authoritats apostòlica y real
notari públic de la vila de Igualada, bisbat de Vich, que fas fe que la
precedent escriptura fou otorgada en mon poder, la que he fet escríurer
en est full del real sello quart, y requirit en dit dia, mes y any, he clos
ab mon acostumat signe en testimoni de veritat.
Conté veritat lo que expressa lo sobre dit, pues ha prestat lo jurament lo dit Joseph Jover en ma presència. Celdoni Capdevila, batlle
de Igualada.

1797, setembre, 28
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Josep Masarnau atorgada per Segimon Borrull.
[3: fol. 235r-v]

Sia notori que Sagimon Borrull, mestre parayre de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confessa y
declara que, per lo espay de tres anys ha tingut per aprenent a Joseph
Masarnau, natural de la expresada vila, desde lo dia primer janer del
any mil set cents setanta hu, ﬁns lo dia últim desembre mil set cents
setanta tres, y en sa conseqüència, tres anys per fadrí a poca diferència, havent en tot lo sobredit termini estat en sa pròpria casa, baix la
ensenyansa de son oﬁci, en qual temps se aportà bé y legalment, per

459. Hi ha mitja línia que resulta il·legible per un plec del paper.
460. Ramon Alegret, ratllat. Al ﬁnal del text el notari afegeix la nota què el nom
ratllat no val.
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lo que se dóna per content y plenament satisfet, prometent que sempre
y quant convinga judicialment o en altre manera, prestarà jurament en
sa ànima contenir veritat tot lo sobre expressat. Y a ﬁ cònstia li fa y
ﬁrma la present carta de aprenentatge y de fadrí, vuy als vint y vuyt
dias del mes de setembre any de la Nativitat del Senyor mil set cents
noranta set. A lo que foren presents per testimonis Francisco Vilaró,
estudiant, y Joseph Masarnau, fuster, los dos de la referida vila.
Y lo otorgant conegut per mi, lo infrascrit notari ho ﬁrma de
sa mà. Sagimon Borrull.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari públich y real
de dita vila de Igualada, que la precedent escritura en mon poder
otorgada, escrita de mà pròpria baix un full del real sello quart lo dia
de son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Vuy als 31 desembre 1797
Lo sobredit Sagimon Borrull ha prestat jurament en mà y poder
meu, segons és dit contenia veritat lo que expresa la precedent carta
de aprenentatge.
Joseph Fàbregas y Galmés, batlle.

1799, maig, 13
Còpia de l’acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 106r a 107r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós san Joan
Bautista, en un saló de la casa de la universitat ahont se acostumen
convocar, en la qual convocació han estat presents Francisco Anton
Matosas y Joseph Esteve, cònsuls, ab los prohòmens següents: Joseph
Cendra, Miquel Rigolfas, Joan Badia, Ramon Jordana, Anton Canals,
Joseph Bas, Pere Jornet, Domingo Casamitjana, Francisco Jornet, Joseph Cendra y Tarrida, Juan Puig y Joseph Masarnau, fent emperò
estas cosas ab acistència de don Rafael Aynat y Sala, alcalde major
de la expresada vila.
És estat proposat per dits cònsuls que, en atenció de haver acabat
ja son consulat, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció
de empleos per lo any consecutiu, segons costum. Y ohida dita pro-
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posició, ha deliberat sels pasés los comptes y se anoménian cònsuls
y demés oﬁcis. Y en conseqüència, havent llegit los comptes, consta
que lo entrat ﬁns lo dia present importa la quantitat de sinch centas
deu lliuras onse sous, y lo pagat y destribuÿt tres centas sexanta dos
lliuras divuyt sous y set, quals se troban ﬁrmats per los ohidors de
comptes, així que queda a favor del gremi, sent quaranta set lliuras
dotse sous y sinch, de la que quedarà encarregat lo clavari per dit
gremi elegidor, segons costum, quals comptes lo dit gremi aproba y
los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y en conseqüència después de haver elegit per priors los actuals a
Joseph Aguilera y Pere Serra, han pasat a la elecció de empleos com se
segueix: cònsuls, Joan Badia y Pere Jornet; banderado, Agustí Morros;
cordoners, Francisco Anton Matosas, Joseph Jover, Joseph Cendra y
Joan Puig; bastoners, Pelegrí Gavarró, Joseph Jové y Susagna, Geroni
Feliu, y Joseph Cendra y Tarrida; ohidors de comptes, Joseph Cendra
y Joseph Bas; vehedors de retorsedor, Joseph Gili y Pere Joan Camps;
contadós de vias, Thomàs Barral y Isidro Badia; vehedors de abaxador,
Joan Nobell y Bruno Barés; clavador, Joseph Cendra y Tarrida; portans
del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Bas, Francisco Cendra y Tarrida y
Joseph Cendra; andador, Joseph Masarnau; dotsena, Francisco Anton
Matosas, Joseph Jové, Thomàs Barral, Joan Planas, Joseph Bas, Joseph
Cendra, Geroni Pujadas, Pau Serra, Anton Canals, Ramon Jordana,
Joaquim Bas, Ramon Aguilera, y en ausència, Martí Aguilera son ﬁll,
als quals y a cada461 un de ells lo dit Consell los ha donat tal y tanta
facultat com se acostuma donar a semblants càrrechs y oﬁcis.
Així mateix se ha resolt per lo gremi que lo andador pàssia als
priors pasats, Agustí Santasusanna y Joaquim Bas, per a que lo entréguian lo llibre de la capella per entregarlo a Joseph Cendra y Miquel
Rigolfas per continuar lo que los correspònguia, com y també se ha
resolt per dit gremi que, de tots los concells tinga lo gremi de aquí
al devant, se haje de continuar una còpia al llibre del mateix gremi,
pagant tot lo que corresponga per esta dilligència, per govern dels
cònsuls en lo que puga ocórrer.
A totas las quals cosas lo sobredit don Rafael Aynat, per sa validitat, interposa a authoritat y decret en quan no se opòsia a las ordes
superiors.
De tot lo que los expresats cònsuls y indivíduos requiriren a mi,
lo notari, llevar lo present acte públich, y han comicionat per subscríurer lo present Concell a Joseph Bas y Anton Canals. Y així ho ﬁrman
461.

A continuació, (quals), ratllat.
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dits señors alcalde major y comicionats, en dita vila de Igualada, vuy
als tretse dias del mes de maitg, any de la Nativitat del Señor mil set
cents noranta nou.

1800, maig, 22
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 107r-v]

Convocat y congregat lo gremi de mestres paraires de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Juan
Bautista, en un saló de la casa de la universitat ahont per semblants
y altres coses se acostuman congregar, en la qual convocació han estat
presents: Joan Badia y Pere Jornet, cònsuls; Joseph Cendra, Joaquim
Bas, Joseph Dardet, Joseph Masarnau, Joseph Cendra y Tarrida, Bruno
Barés, Joan Puitg, Joan Planas, Agustí Morros, Pere Serra y Joseph
Aguilera, Consell tenint y representant, fent emperò estas cosas ab
acistència del doctor Francisco Espoy y Fraga, alcalde interino de la
expresada vila.
És estat proposat per dits cònsuls que, en atenció de haver acabat
ja son consulat, tinga a bé lo gremi pasarlos comptes y fer eleció de
empleos per lo any consecutiu segons costum. Y ohida dita proposició,
ha deliberat sels pàsia los comptes y se anoménian cònsuls y demés
oﬁcis. Y en conseqüència haverse llegit los comptes, consta que lo entrat
ﬁns lo dia present importa la quantitat de quatre centas cinquanta tres
lliuras dinou sous y onse diners, y lo pagat y distribuÿt, tres centas
cinquanta una lliura dos sous y sis diners; los quals estan ﬁrmats per
los ohidors de comptes, així que queda a favor del gremi, cent y dos
lliuras diset sous y sinch diners, de las quals quedarà encarregat lo
clavari per dit gremi elegidor, segons costum, quals comptes lo dit
gremi aproba y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y en conseqüència después de haver elegit per priors a Ramon
Aguilera y a Joseph Jové y Galtés, han pasat a elecció de empleos com
se segueix: cònsuls Ramon Jordana y Joan Puitg; banderado, Joseph
Dardet; cordoners, Juan Badia, Pere Jover, Joseph Aguilera y Agustí
Morros; bastoners, Pelegrí Gavarró, Francisco Jornet, Bruno Barés y
Joseph Cendra y Tarrida; clavari, Joseph Cendra; ohidors de comptes,
Joan Planas y Joseph Jover; contadors de vias, Isidro Badia y Alexandro
Viñals; vehedors de abaxador, Bruno Barés y Juan Novell; clavador,
Joseph Cendra y Tarrida; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph
Barés, Francisco y Joseph Cendra y Tarrida; andador, Joseph Masarnau;
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dotsena, Joan Badia, Pere Jornet, Thomàs Barral, Joan Planas, Joseph
Bas, Joseph Jover, Anton Canals, Geroni Pujades, Joseph Cendra, Pere
Serra, Agustí Morros y Joaquim Bas, als quals y a cada un de ells, lo
dit Concell los ha donat tal y tanta facultat com se acostuma donar a
semblants càrrechs y oﬁcis.
A totas las quals cosas lo sobredit don Francisco Espoy, alcalde
interino, per sa validitat interposa sa authoritat y decret en quant no
se opòsia a las ordes superiors. De tot lo que los expresats cònsuls
y indivíduos requiriren a mi, lo notari, llevàs lo present acte, y han
comisionats per subscriura lo present Concell a Joaquim Bas y Agustí
Morros. Y així ho ﬁrman dits senyor alcalde major y comisionats, en
la vila de Igualada, vuy als vint y dos dias del mes de maitg, any de la
Nativitat del Senyor de mil vuyt cents.

1801, abril, 11
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge d’Anton Puig i Juli atorgada pel seu
pare Joan Puig.
[3: fol. 237r-v]

Sia notori que Joan Puitg, parayre de la present vila de Igualada,
bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y declara que, no
sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent y un any de fadrí
ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci, a Anton Puitg
y Juli, son ﬁll, sinó també molt més temps y ﬁns a la edat de vint y
tres anys cumplerts, a excepció de cerca tres anys que estigué en la
ciutat de Barcelona, en los quals se ha aportat bé y legalment per lo
que se dóna per content y plenament satisfet, prometent que sempre
y quan convinga judicialment o en altre manera prestarà jurament
en sa ànima contenir veritat tot lo sobre referit. Y a ﬁ cònstia li fa y
ﬁrma la present carta de aprenentatge y de fadrí en la referida vila
de Igualada, vuy als onse dias del mes de abril, any de la Nativitat
del Senyor de mil vuyt cents y hu, a lo que foren presents per testimonis Francisco Vilaró, escrivent, y Joseph Masarnau, fuster, los dos
de la referida vila.
Y lo otorgant, conegut per mi, lo infrascrit notari ho ﬁrma de sa
mà. Joan Puitg. En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari públich y real
de dita vila de Igualada, que la present escritura en mon poder otorgada, escrita de mà agena ab est full del real sello tercer lo dia de son
otorgament, en testimoni de veritat he clos.
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Igualada, 11 abril de 1801
El contenido Juan Puig ha jurado en mi mano y poder, en la
forma acostumbrada, que lo que se expresa en el precedente documento es verdad.
Don Antonio Maria de Padró y de Vilossa, bayle.

1801, abril, 12
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge de Josep Tomàs atorgada per Agustí
Morros.
[3: fol. 239r-v]

Sia notori que Agustí Morros, parayre de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y declara que,
no sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent y un any de
fadrí ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci, a Joseph
Thomàs, sinó també molt més temps y ﬁns a la edat de vint anys
cumplerts, en los quals se ha aportat bé y legalment, per lo que se
dóna per content y plenament satisfet, prometent que sempre y quant
convinga judicialment o en altre manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot lo sobre referit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la
present carta de aprenentatje y de fadrí en la referida vila de Igualada,
vuy als dotse dias del mes de abril, any de la Nativitat del Senyor de
mil vuyt cents y hu, a lo que foren presents per testimonis Francisco
Vilaró, escrivent y Joseph Masarnau, fuster, los dos de la referida vila.
Y lo otorgant, conegut per mi, lo infrascrit notari ho ﬁrma de sa
mà. Agustí Morros.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari públich y real
de dita vila de Igualada, que la present escritura en mon poder otorgada, escrita de mà agena ab est full del real sello tercer lo dia de son
otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Igualada, 12 abril de 1801
Joseph Thomàs462 ha jurado en mi mano y poder, en la forma
acostumbrada, que quanto contiene el presente documento es verdad.
Don Antonio Maria de Padró, bayle.

462.

Ratllat, amb crida que remet a la ﬁ de l’acte, on consta el d’Agustí Morros.
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1801, maig, 31
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 107v a 108v]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Juan Bautista, en un saló de la casa de la universitat ahont per estas y altras
cosas acostuman congregarse, en la qual convocació han estat presents:
Ramon Jordana y Juan Puitg, cònsuls; Joan Jové, Juan Badia, Agustí Morros, Juan Planas, Pere Serra, Ramon Aguilera, Joseph Dardet,
Joseph Jové, Domingo Casamitjana, Joseph Cendra y Joseph Thomàs,
Concell tenint y representant, fent emperò esta cosas ab acistència de
don Francisco Coll y Puitg, alcalde major de la expresada vila, baix
authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsuls que, en atenció de haver ja acabat
son ministeri, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció de
empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida dita
proposició, ha deliberat sels pàsia los comptes y se anoménian cònsuls
y demés oﬁcis. Y en conseqüència, havent llegit los comptes, consta
que lo entrat ﬁns lo dia present importa la quantitat de tres centas
vuytanta vuyt lliuras divuyt sous y onse diners, y lo pagat y distribuÿt,
dos centas vuytanta set lliuras deu sous, quals comptes estan ﬁrmat per
los ohidors de comptes, així que queda a favor del gremi, cent y una
lliura vuyt sous y onse diners, de la qual partida quedarà encarregat
lo clavari per dit gremi elegidor, segons costum, quals comptes lo dit
gremi aproba y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y consecutivament, despues de haver elegit per priors a Joseph
Bas y Pere Jover, han pasat a la elecció de empleos com se segueix:
cònsuls, Joaquim Bas y Agustí Morros; banderado, Isidro Badia; cordoners, Ramon Jordana, Juan Puitg, Ramon Aguilera y Joseph Dardet;
bastoners, Juan Castelltort, Anton Puig, Pere Grifell y Joseph Thomàs;
clavari, Joseph Jover; ohidors de comptes, Geroni Pujadas y Thomàs
Barral; vehedors de retorsedor, Pere Serra y Thomàs Badia; contadors
de vias, Miquel Rigolfas y Bruno Mas; vehedors de abaxador, Juan
Novell y Bruno Barés; clavador, Joseph Cendra y Tarrida; portans del
Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco y Joseph Cendra
y Tarrida; andador, Joseph Thomàs; dotsena, Ramon Jordana, Juan
Puitg, Joseph Cendra, Thomàs Barral, Juan Planas, Anton Canals, Joseph Jover, Joseph Bas, Geroni Pujadas, Pere Jornet, Miquel Rigolfas
y Francisco Anton Matosas, als quals y a cada un de ells, lo dit Concell los ha donat tal y tanta facultat qual y quanta se acostuma donar
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a semblants càrrechs y oﬁcis. A totas las quals cosas lo sobredit don
Joseph Francisco Coll y Puitg, per sa validitat, interposa sa authoritat
y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors.
De tot lo que los expresats cònsuls y indivíduos requiriren a mi,
lo notari, llevàs lo present acte, y han comisionats per subscriure lo
present Concell als expresats Joseph Jover y Juan Puitg, tot lo que fou
fet en dita vila de Igualada, vuy als trenta un dias del mes de maitg,
any de la Nativitat del Senyor de mil vuyt cents y hu.
Y ho ﬁrman lo dit senyor alcalde major y comisionats.

1802, maig, 30
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 108v i 109r]

Convocat y congregat el gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisba de Vich, baix lo títol del gloriós sant Joan Bautista, en la casa de la universitat ahont se acostuman congregar, en
la qual convocació han estat presents: Joaquim Bas y Agustí Morros,
cònsuls; Joan Badia, Joan Planas, Joseph Dardet, Joseph Bas, Pere
Jornet, Joan Puitg, Thomàs Barral, Juan Castelltort, Joseph Cendra,
Joseph Thomàs, Geroni Feliu, Gayetano Mata, Isidro Badia, Concell
tenint y representant, fent emperò estas cosas ab acistència de don
Joseph Franciso Coll y Puitg, alcalde major de la expresada vila, baix
authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsols que, en atenció de haver acabat
ja son ministeri, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció
de empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida
dita proposició ha deliverat sels pàsia los comptes y se anoménian
cònsols y demés oﬁcis. Y en conseqüència havent llegit los comptes,
consta que lo entrat ﬁns lo dia present importa la quantitat de tres
centas cinquanta cinch lliuras catorse sous y vuyt, y lo pagat y distribuhit, cent vuytanta dos lliuras setse sous y tres, quals comptes estant
ﬁrmats per lo ohidor de comptes, així que queda a favor del gremi,
sent setanta dos lliuras divuyt sous y cinch diners, de la qual partida
quedarà encarregat lo clavari per dit gremi elegidor, segons costum,
quals comptes lo dit gremi aproba y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y consecutivament después de haver elegit per priors a Joan Planas y Joan Puitg, han pasat a la elecció de empleos com se segueix:
cònsols, Joseph Cendra y Joseph Dardet; banderado, Gayetano Mata;
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cordoners, Joaquim Bas, Agustí Morros, Joseph Bas, Isidro Badia; bastoners, Joan Cartañà, Joan Ortinas, Joan Camps y Bartomeu Bas; clavari, Joan Planas; ohidors de comptes, Joseph Bas y Francisco Anton
Matosas, vehedor de retorsedor, Pere Serra y Magí Aguilera; contadors
de vias, Joan Caselltort y Benet Badia, behedor de abaxador, Joan Novell y Joseph Anton Puitg; clavadó, Joseph Cendra y Tarrida; portans
del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco y Joseph Cendra;
andador, Joseph Thomàs; dotsena, Joan Planas, Joseph Jové, Joseph Bas,
Joaquim Bas, Agustí Morros, Isidro Badia, Francisco Anton Matosas,
Thomàs Barral, Joan Puitg, Pere Jornet, Pere Serra y Ramon Jordana,
als quals lo dit Concell los ha donat tal y tanta facultat qual y quanta
se acostuma donà a semblants càrrechs y oﬁcis. A totas las quals cosas
lo sobredit, don Joseph Francisco Coll, per sa validitat interposa sa
authoritat y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors.
De tot lo que los expresants cònsuls y indivíduos, requiriren a
mi, lo notari, llevar lo present acte, y han comisionat per subscríurer
lo dit Consell Joseph Bas y Joan Puitg. Tot lo que fou fet en dita vila
de Igualada, vuy als trenta dias del mes de maitg, any de la Nativitat
del Senyor de mil vuyt cents y dos.
Y ho ﬁrman dits senyors alcalde major y comisionats.

1803, octubre, 16
Admissió de Bonaventura Badia i Serra, Anton Mercader i Anton Jover,
com a mestres del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 241r a 242r]

Los honorables Pere Serra y Isidro Badia, cònsuls actuals del gremi de mestres perayres de la present vila, baix indicació de sant Joan
Batista, Gayetano Mata, Joseph Bas, Joan Planas, Joan Badia, Geroni
Feliu, Thomàs Barral, Joseph Dardet y Agustí Morros, indivíduos de la
dotsena del dit gremi y representantla per ser la major part. Haventsels
presentat Bonaventura Badia y Serra, Anton Mercader y Anton Jover,
fadrins parayres, lo primer y últim naturals y havitants en la present
vila, y lo dit Mercader havitant y no natural de Igualada, per a que los
passassen mestres de dit oﬁci. Examinats en presència dels sobredits
senyors, los referits Badia, Mercader y Jover, per los relatats cònsuls, y
haventlos trobat ab la deguda suﬁciència per exercir lo oﬁci de perayre,
los han atmès y los confereixen lo ser mestras del expressat gremi, ab
la prevenció que cada hu de ells, respectivament, tingan obligació de
posar lo nom y cognom an las pessas fabricaran.
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Y los mencionats Bonaventura Badia y Serra, Anton Mercader y
Anton Jover, han promès guardar y cumplir totas las ordinacions que
vuy se observan, y en lo venider se establescan per regimen y govern
del referit gremi. Y lo últim de ells promet servir de andador ﬁns y a
tant que se pàssia altre mestre nou.
Y han pagat los dits Badia y Jover, per ser ﬁlls de vila, cada hu
de ells, sis lliuras barcelonesas, y lo dit Mercader, per ser foraster, dotse
lliuras barcelonesas, y a més sinch sous cada hu per lo aprenentatge.
De quals quantitats se fan càrrech los mencionats cònsuls y confessan
haverlas rebudas a sas voluntats, en diner contant, en presència del
notari y testimonis infrascrits.
Y tots los sobre anomenats han requirit a mi, lo infrascrit notari,
llévia acte públich, havent comissionat per ﬁrmarlo per tots a Joan
Badia y Agustí Morros sobredits.
Fou fet en dita vila de Igualada, als setse dias del mes de octubre,
any de la Nativitat del Senyor de mil vuyt cents y tres, essent presents
per testimonis Vicens Muset, pagès y Juan Castellet, fusté de Igualada.
Joan Badia, Agustí Morros.
En poder de mi, Anton Matheu y Mora, notari que fas fe de conèixer dits Joan Badia y Agustí Morros, qui ﬁrmaren de sa mà pròpria.

1803, octubre, 15
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge d’Anton Jové atorgada per Tomàs
Barral.
[3: fol. 244r-v]

Sia notori com Thomàs Barral, paraire de la vila de Igualada,
bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confessa y declara que, per
lo temps de tres anys de aprenent ha tingut en sa casa, baix la ensanyansa de son oﬁci, a Anton Jové, natural de esta vila, havent passat
lo any de fadrí en casa Joan Badia, paraire de Igualada, en quals se
ha aportat bé y legalment per lo que se dóna per content y satisfet
plenament, prometent que sempre y quant convinga judicialment o
en altre manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot lo
sobre dit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la present carta de aprenentatge y
de fadrí en la dita vila de Igualada, als quinse dias del mes de octubre,
any del Senyor mil vuyt cents y tres, essent presents per testimonis
Manuel Solé, sabater, y Josep Bas, pagès d’Igualada. Thomàs Barral.
En poder de mi, Anton Matheu y Mora, notari, que fas fe conèixer
dit Thomàs Barral, qui ﬁrma de sa mà pròpria.
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Sig+ne de Anton Matheu y Mora, notari públich y real de Igualada,
que la present escritura otorgada, en poder meu, he tret en pública
forma y requirit lo die de sa otorgació, he signat y clos.
Igualada, octubre 16 de 1803
Thomàs Barral, parayre de la present vila, lo dia actual ha prestat
jurament a Déu Nostre Senyor y a sos Sans Evangelis, en mà y poder
meu, que tot quant conté la antecedent carta de aprenentatja és la
veritat, y a ﬁ cònstia ho ﬁrma. Francisco Massalvà, batlle.

1804, maig, 13
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 110v a 111r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Joan
Batista, en la casa de la universitat ahont se acostuman congregar,
en la qual convocació han estat presents: Pera Serra y Isidro Badia,
cònsuls, Joan Badia, Thomàs Barral, Agustí Morros, Joan Castelltort,
Anton Jové, Joan Ortines, Francisco Sendra, Joaquim Bas, Joan Puig y
Joseph Dardet, Concell tenint y representant, fent emperò estas cosas
ab acistència de don Agustí Alberch, alcalde major per sa magestat (que
Déu guarde) y thinent de corregidor de la present vila y son partit,
baix authoritsant y decretant.
Dits cònsuls han proposat que, en atenció de haver acabat ja
son ministeri, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció de
empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida dita
proposició ha deliberat sels pàsia dits comptes y se anoménian cònsuls
y demés oﬁcis. Y en conseqüència, havent llegit los comptes, consta
que lo entrat ﬁns lo dia present importa 256 lliures 13 sous 3, y lo
pagat y distribuhit, 246 lliures 19 s. 9, així que queda a favor del gremi
9 lliures 14 sous 6, de qual partida queda encarregat lo clavari per dit
gremi elegidor, segons costum, quals comptes lo dit gremi aproba y
los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y consecutivament después de haver elegit per priors a Francisco
Anton Morros y a Joseph Dardet, han passat a la elecció de empleos
com se segueix: cònsuls, Miquel Rigolfas y Cayetano Mata; banderado,
Bruno Barés; cordoners, Pera Serra, Isidro Badia, Joan Badia y Geroni
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Feliu; bastoners, Miquel Serra, Joan Bursos, Anton Mercader y Anton
Jover; clavari, Joan Badia; ohidors de comptes, Joaquim Bas y Joseph
Bas; vehedor de abaixador, Joan Cartanyà y Joseph Novell; contadors
de vias, Joan Codina y Thomàs Badia, vehedors de retorsedor, Agustí
Bas y Joseph Gili; clavador, Francisco Sendra y Tarrida; portans del
Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco Sendra y Miquel Vila;
andador, Anton Jover; dotsena, Pera Serra, Isidro Badia, Joseph Jover,
Joseph Bas, Joaquim Bas, Agustí Morros, Joan Badia, Joan Planas,
Thomàs Barral, Geroni Feliu, Joan Puig, Joseph Aguilera y Jornet,
als quals lo ha donat dit Concell tal y tanta facultat qual y quanta se
acostuma donar a semblants càrrechs y oﬁcis. A totas las quals cosas
lo sobredit don Agustí Alberch, per sa validitat, interposa sa authoritat
y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors.
De tot lo que los expressats cònsuls y indivíduos requiriren a mi,
dit e infrascrit notari, llevàs lo present acte. Y han comissionat per
subscríurer lo present Concell a Joan Castelltort y Joaquim Bas. Tot
lo que fou fet en dita vila de Igualada, als tretse dias del mes de maig
de mil vuit cents y quatre. Y ho ﬁrman dits senyors alcalde major y
comissionats.

1804, setembre, 27
Acta de certiﬁcació d’aprenentatge i de fadrinatge de Josep Badia i Serra
atorgada per Josep Bas.
[3: fol. 246r-v]

Sia notori que Joseph Bas, fabricant de panyos de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y declara que, per lo espay de tres anys que tingueren principi
lo dia primer de janer del any mil set cents noranta sinch y ﬁniren lo
últim die del mes de desembre del any mil set cents noranta set, ha
tingut per aprenent baix la ensenyansa de son oﬁci, a Joseph Badia
y Serra, natural de la expresada vila y, en conseqüència, igualment lo
ha tingut un any per fadrí que fou des de primer de janer de mil set
cents noranta vuyt ﬁns lo dia últim de desembre del mateix any, en
tot lo qual temps se ha aportat bé y legalment, per lo que se dóna per
content y plenament satisfet, prometent que sempre y quant convinga
judicialment o en altre manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot lo referit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la present carta
de aprenentatge y de fadrí en la citada vila de Igualada, vuy als vint
y set dies del mes de setembre, del any de la Nativitat del Senyor de
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mil vuyt cent y quatre, a lo que foren present per testimonis Joseph
Jover y Galter, fabricant de panyos, y Joan Prat, espardanyer, los dos
de la referida vila, per ditas cosas cridats.
Y dit otorgant al qual jo, lo infrascrit notari fas fe conèixer, ho
ﬁrma de sa mà. Joseph Bas.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari real y públich
de dita vila de Igualada, que la precedent escritura en mon poder
otorgada, escrita de mà pròpria ab est full del real sello tercer lo dia
de son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Conté veritat lo que expresa lo sobre dit pues ha prestat lo jurament
lo dit Joseph Bas en ma presència. Don Anton de Requesens, batlle.

1805, febrer, 5
Acta de concessió de carta d’aprenentatge a Vicenç Ferran atorgada per
Josep Jover i Galtés
[3: fol. 248r-v]

Sia notori que Joseph Jover y Galtés, fabricant de panyos de la
present vila de Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència
confesa y declara que, per lo espay de tres anys que tingueren principi
lo dia primer de janer del any mil set cents vuytanta quatre y ﬁniren lo
últim dia del mes de desembre de mil set cents vuytanta sis, ha tingut
per aprenent baix la ensenyansa de son oﬁci, a Vicens Ferran, natural
de la expresada vila, en tot lo qual temps se ha aportat bé y legalment
per lo que se dóna per content y plenament satisfet, prometent que
sempre y quant convinga judicialment, o en altre manera, prestarà
jurament en sa ànima contenir veritat tot lo referit. Y a ﬁ cònstia li fa
y ﬁrma la present carta de aprenentage en la citada vila de Igualada,
vuy als sinch dias del mes de febrer, any de la Nativitat del Senyor de
mil vuyt cents y sinch, a lo que foren presents per testimonis Francisco
Vilaró, escrivent y Joan Prat, espardenyer, los dos de la referida vila,
per ditas cosas cridats.
Y lo otorgant conegut de mi, lo infrascrit notari, ho ﬁrma de sa
mà. Joseph Jover y Galtés.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari real y públich
de dita vila de Igualada, que la precedent escritura en mon poder
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otorgada, escrita de mà agena ab est full del real sello quart lo dia de
son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Conté veritat lo que expressa lo sobre dit pues ha prestat lo jurament lo dit Joseph Jover en ma presència. Don Anton de Requesens,
batlle de Igualada.

1805, maig, 9
Acta de concessió de carta de fadrinatge a Vicenç Ferran atorgada per
Ignasi Borrull.
[3: fol. 249r-v]

Sia notori que Ignasi Borrull, fabricant de panyos de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, de son grat y certa ciència confesa y
declara que, per lo termini de un any que tingué principi lo dia primer
de janer del any mil set cents vuytanta set y ﬁní en igual dia de mil
set cents vuytanta vuyt, ha tingut en sa casa y baix la ensenyansa de
son oﬁci, a Vicens Ferran, natural de la expresada vila, per cumplir
lo any de fadrí que correspon a thenor de las ordinacions del gremi,
sens haver mediat en lo sobredit intermedi ninguna falla, y havent en
dit temps aportat bé y legalment per lo que se dóna per content y plenament satisfet, prometent que, sempre y quant convinga judicialment
o en altre manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot
lo referit. Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la present carta de fadrí en la
expresada vila de Igualada, vuy als nou dias del mes de maitg, any
de la Nativitat del Senyor de mil vuyt cents y sinch, a lo que foren
presents per testimonis Francisco Vilaró, escrivent, y Juan Masarnau,
fuster, los dos de dita vila, per estas cosas cridats.
Y lo otorgant, conegut de mi lo infrascrit notari, ho ﬁrma de sa
mà. Ignasi Borrull.
En poder de mi, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
Sig+ne de mi Agustí Viladés y Massaguer, notari real y públich
de dita vila de Igualada, que la precedent escritura, en mon poder
otorgada, escrita de mà agena, ab est full del real sello quart lo die
de son otorgament, en testimoni de veritat he clos.
Conté veritat lo que expresa lo sobra dit pues ha prestat lo
jurament Ignasi Borrull en ma presència. Don Anton de Requesens,
batlle.
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1805, juny, 3
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol.111v a 112r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres facbicants de panyos
de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós
sant Joan Bautista, en un saló de la casa de la universitat ahon per
estos y altres cosas acostuman congregarse, en qual convocació han
estat presents: Francisco Anton Matosas, Joseph Dardet, priors; Miquel
Rigolfas, Cayetano Mata, cònsuls; Joan Puig, Thomàs Barral, Francisco
Massaguer, Bruno Barés, Joan Jové, Joan Badia, Joseph Bas, Vicens
Ferrran, Agustí Morros, Joan Galceran, Isidro Badia y Thomàs Badia,
indivíduos de dit gremi, Concell tenint y representant, fent emperò
estas cosas ab acistència de don Agustí Alberch, alcalde major de sa
magestat (que Déu guarde) y thinent corregidor de la present vila de
Igualada y son partit, baix authorisant y decretant.
Dits cònsuls han proposat que en atenció de haver acabat ja
son ministeri, tinga a bé lo gremi passar los comptes y fer elecció de
empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida dita
proposició, ha deliberat sels pàsia dits comptes y se anoménian cònsuls
y demés oﬁcis. Y en conseqüència, havent llegit los comptes, consta
que ha entrat, ﬁns lo dia present, 283 lliures 10 sous 6, y lo pagat
y distribuit, 203 lliures 6 sous 4, així que queda a favor del gremi
80 lliures 4 sous 2, de qual quantitat quedarà encarregat lo clavari per
dit gremi elegidor, segons costum, quals comptes dit gremi aproba y
los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y consecutivament después de haver elegit per priors a Joaquim
Bas y a Isidro Badia, han passat a la elecció de empleos com se segueix: cònsuls, Joseph Jover y Geroni Faliu; banderado, Joan Galceran;
cordoners, Miquel Rigolfas, Gayetano Mata, Francisco Anton Matosas
y Bruno Barés; bastoners, Francisco Massaguer, Joseph Badia, Vicens
Ferran y Francisco Sendra y Tarrida; clavari, Joan Planas; ohidors de
comptes, Pera Serra y Agustí Morros; vehedors de abaixador, Anton
Jover y Joan Bursos; contadors de vias, Joan Codina y Thomàs Badia;
vehedors de retorcedor, Agustí Bas y Joseph Gili; clavador, Francisco
Serra y Tarrida; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés,
Francisco Sendra y Tarrida y Miquel Vila; andador, Vicens Ferran;
dotsena, Miquel Rigolfas, Gayetano Mata, Pera Serra, Isidro Badia,
Joan Planas, Thomàs Barral, Joseph Bas, Joan Badia, Joan Puig, Joaquim Bas, Agustí Morros y Francisco Anton Matosas, als quals los ha
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donat dit Concell tal y tanta facultat qual y quanta se acostuma donar
a semblants càrrechs y oﬁcis.
A totas las quals cosas lo sobredit don Agustí Alberch, per sa
validitat, interposa sa authoritat y decret en quant no se opòsia a las
ordes superiors.
De tot lo que los expressats cònsuls y indivíduos requiriren a mi,
lo notari, llevàs lo present acte, y han comisionat per subscriure lo
present Concell a Joan Badia y Joseph Bas, tot lo que fou fet en dita
vila de Igualada, als tres de juny de 1805.

1806, maig, 26
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 112v a 113r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres perayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Joan Bautista, en un saló de la casa de la universitat, ahont per estas y altres
cosas acostuman congregarse, en la qual convocació han estat presents:
Joaquim Bas y Isidro Badia, priors, Joseph Jover y Galtes, Geroni Faliu,
cònsuls, Agustí Morros, Joan Puig, Joan Badia, Joseph Bas, Bruno Barés,
Joan Galceran, Gayetano Mata, Thomàs Barral, Pera Serra y Vicens
Ferran, tots indivíduos del dit gremi, Concell tenint y representan, fent
emperò estas cosas ab acistència de don Agustí Alberch, alcalde major
per sa magestat (que Déu guarde) y thinent de corregidor de esta vila
de Igualada y son partit, baix authorisant y decretant.
Dits cònsuls han proposat que en atenció de haver ja acabat son
ministeri, tinga a bé lo gremi passar los comptes y fer elecció de empleos
en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida dita proposició
ha deliberat dit gremi sels pàsia dits comptes y se anoménian cònsuls y
demés oﬁcis. Y en conseqüència, havent llegit los comptes, consta que
ha entrat, ﬁns lo dia present, tres centas seixanta una lliura sis dous y
dos diners, y lo pagat y distribuit, tres centas onse lliuras deu sous
y dos diners, així que queda a favor del gremi 49 lliures 16 sous 6,
de qual quantitat queda encarregat lo clavari elegidor segons costum,
quals comptes dit gremi aproba y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y consecutivament, después de haver elegit per priors Thomàs Barral y Gayetano Mata, han passat a la elecció de empleos com se segueix:
cònsuls, Joan Planas y Bruno Barés; banderado, Francisco Massaguer;
cordoners, Joseph Jover y Galtés, Geroni Feliu, Joaquim Bas y Joan
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Galceran; bastoners, Joseph Aguilera y Jornet, Anton Miralda, Domingo
Casamitjana y Joseph Canals; clavari, Joan Badia; ohidors de comptes,
Joseph Jover y Geroni Feliu; vehedors de abaixadors, Joan Novell y Joan
Puig; vehedors de retorcedors, Joseph Gili y Ramon Aguilera; contadors
de vias, Agustí Morros y Pera Serra; clavador, Francisco Sendra y Tarrida;
portans del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco Sendra y
Tarrida y Miquel Riba; andador, Vicens Ferran; dotsena, Joseph Jover,
Geroni Feliu, Joan Badia, Thomàs Barral, Joseph Bas, Agustí Morros,
Francisco Anton Matosas, Isidro Badia, Joaquim Bas, Pera Serra, Gayetano Mata y Joan Puig, als quals los ha donat dit Consell tal y tanta
facultat qual y quanta se acostuma donar a semblants càrrechs y oﬁcis.
A totas las quals cosas lo dit don Agustí Alberch, posa sa authoritat y decret en quant no se opòsia a las ordes reals, de tot lo que
los expressats cònsuls y indivíduos requiriren a mi, lo infrascrit notari,
llevàs lo present acte, y han comissionat per subscríurer lo present
Concell a Joan Badia y a Agustí Morros. Fet tot lo sobredit en la vila
de Igualada, als 26 dias del mes de maig del any 1806. Y ho ﬁrma dit
senyor alcalde major y comissionats.
Anthon Matheu y Mora, notari reial y públich de Igualada.

1806, setembre, 2
Acta de concessió de carta d’aprenentatge i de fadrinatge a Joan Barral
atorgada per Tomàs Barral, pare seu.
[3: fol. 250r-v]

Sia notori com Thomàs Barral, fabricant de panyos de la vila de
Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa ciència sua confesa y declara
que, no sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent y un any
de fadrí ha tingut en sa casa, baix la ensenyansa de son oﬁci, a Joan
Barral, son ﬁll, sinó també molt més temps, ﬁns a la edad de vint y
hun anys cumplerts, en los quals se ha aportat bé y lealment per lo
que se dóna per content y plenament satisfet, prometent que sempre
y quant convinga judicialment o en altre manera, prestarà jurament
en sa ànima de contenir veritat tot lo sobredit. Y a ﬁ de que cònstia
li fa y ﬁrma la present carta de aprenentatge y de fadrí en la dita vila
de Igualada, als dos dias del mes de setembre, any del Senyor de mil
vuyt cents y sis, essent presents per testimonis Magí Morera, blanquer
y Isidro Matheu, pagès, de Igualada. Thomàs Barral.
En poder de mi, Anton Matheu y Mora, notari que fas fe conèixer
a dit Thomàs Barral, qui ﬁrma de sa mà pròpria.
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Sig+ne de Anton Matheu y Mora, notari real y públich de Igualada, qui la present escritura, otorgada en mon poder, he escrit en est
full del real sello quart y requirit die de sa otorgació, he signat y clos
en testimoni de veritat.
Igualada, 8 de setembre de 1806
Conté veritat lo que expressa lo sobra dit pues ha prestat lo jurament Thomàs Barral, pare de Juan Barral, en ma presència. Don
Anton de Requesens, batlle.

1807, maig, 18
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol.113v a 114r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres paraires de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Joan Baptista, en un saló de la casa de la universitat, ahont per estas y altras
cosas acostuman congregarse, en qual convocació han estat presents:
Joan Planas y Bruno Barés, cònsuls, Thomàs Barral, Gayetano Mata,
Joseph Bas, Joan Galceran, Geroni Feliu, Pere Anton Morros, Francisco
Sendra, Isidro Badia, Thomàs Badia, Anton Jové, Agustí Morros, Joan
Badia, Francisco Massaguer, Bruno Mas, Joan Puig, tots indivíduos de
dits gremi, Concell tenint y representant, fent emperò estas cosas amb
asistència de don Agustí Alberch, alcalde major per sa magestat (que
Déu guarde) y thinent corregidor de esta vila de Igualada y son partit,
baix authorisant y decretant.
Dits cònsuls han proposat que, en atenció de haver ja acabat son
ministeri, tinga a bé lo gremi passar los comptes y fer eleció de empleos
en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida dita proposició
ha deliberat sels pàsia dits comptes y se anoménian cònsuls y demés
oﬁcials. Y en sa conseqüència, havent llegit los comptes, consta que a
entrat ﬁns lo dia present, tres centas quaranta sis lliures disset sous,
y lo pagat y gastat, dos centas vint lliuras disset sous y tres, així que
queda a favor del gremi, cent vint y sinch lliuras dinous sous y nou,
de qual quantitat queda encarregat lo clavari elegidor segons costum,
quals comptes dit gremi aproba y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Consecutivament después de haverse elegits per priors Joseph Cendra y Geroni Feliu, han pasat a la elecció de empleos com se segueix:
cònsuls, Agustí Morros y Joan Galceran; banderado, Joseph Aguiler y
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Jornet; cordoners, Joan Planas, Bruno Barés, Thomàs Barral y Francisco Massaguer; bastoners, Joan Barral, Pere Figueras, Joan Bursos
y Joan Font; clavari, Isidro Badia; ohidors de comptes, Joan Badia y
Bruno Barés; behedors de retorcedors, Joseph Gili y Thomàs Badia;
contadors de bias, Agustí Bas y Joseph Thomàs; clavador, Francisco
Sendra; behedors de abaixadors, Antoni Jubé y Magí Aguilera; portans
del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco Sendra y Miquel
Vila; andador, Pere Anton Morros; dotsena, Joan Planas, Bruno Barés,
Joseph Jové, Geroni Feliu, Thomàs Barral, Joseph Bas, Francisco Anton Matosas, Isidro Badia, Joaquim Bas, Joan Badia, Cayetano Mata
y Joan Puig, als quals los ha donat tal y tanta facultat qual y quanta
se acostuma a donar a semblans encàrrechs y oﬁcis. A totas las quals
cosas lo dit don Agustí Alberch, posà sa authoritat y decret en quant
no se opòsia a las ordes reials.
De tot lo que los expressats cònsuls e indivíduos requiriren a mi,
lo infrascrit notari, llevàs acte, que fou fet en dita vila de Igualada, als
divuit de maig de mil vuyt cents y set. Y per ﬁrmar lo sobredit han
comisionat a Joan Badia y Joan Puig. Alberch. Joan Badia en dicho
nombre. Joan Puig en dicho nombre.
Ante mi, Antonio Mateu y Mora, notario, que doy fe conocer
dicho don Agustín Alberch, Juan Badia y Juan Puig, que ﬁrmaron de
sus propias manos.

1808, maig, 29
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 114v a 115v]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Joan Batista, en un saló de la casa de la universitat ahont per estas y altres cosas
acostumant congregarse, en qual convocació han estat presents: Agustí
Morros y Joan Galceran, cònsols, Joseph Sendra y Geroni Feliu, priors, Joaquim Bas, Joaquim Puig, Joseph Bas, Gayetano Mata, Francisco
Sendra, Alexandro Viñals, Thomàs Barral, Joseph Masarnau, Joan Font,
Joan Badia, Bruno Mas, Francisco Masaguer, Isidro Badia, Juan Bursos,
Joseph Aguilera, Pere Anton Morros, tots indivíduos de dit gremi, Consell tenint y representant, fent estas cosas ab acistència de don Agustí
Alberch, alcalde mayor per sa magestad (que Déu guarde) y thinent de
corregidor de esta vila y son partit, baix aucthorisant y decretant.
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Dits cònsuls han proposat que, en atenció de haber ja acabat
son ministeri, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció
de empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida
dita proposició, ha deliberat dit gremi sels pàsian dits comptes y se
anoménian cònsuls y demés oﬁcis. Y en conseqüència, habent llegit
los comptes, consta que ha entrat, ﬁns lo dia present, trescentas setanta tres lliuras sis sous y un diner, y distribuit doscentas sinquanta
vuit lliuras sinch sous y sinch, així que queda a favor del gremi, sent
quinse lliuras vuit diners, de qual quantitat queda encarregat lo clavari
elegidor, segons costum. Y els dits comptes dit gremi aproba y los ne
fa la corresponent diﬁnisió.
Y consecutivament, después de haber elegit per priors Joseph Bas
y Joan Puitg, han pasat a la elecció de empleos en la forma següent:
cònsuls, Miquel Rigolfas y Francisco Masaguer; banderado, Joan Codina;
cordoners, Agustí Morros, Joan Galcerant, Joseph Sendra, Joseph Aguilera; bastoners, Pere Anton Morros, Francisco Ortinas, Joseph Thomàs
y Joseph Casals; clavari, Francisco Anton Matosas; ohidors de comptes,
Joseph Jover y Joaquim Bas; bayedors de retorsedor, Joseph Gil y Anton
Mercader; contadors de vias, Manuel Planas y Joseph Barés; clavador,
Francisco Sendra; bayedors de abaixador, Joan Novell y Joan Bursos;
portans del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco Sendra
y Miquel Vila; andador, Pere Anton Morros; dotsena, Agustí Morros,
Joan Galcerant, Joan Badia, Joseph Jové, Joaquim Bas, Francisco Anton
Matosas, Joseph Bas, Geroni Feliu, Joseph Aguilera y Jornet, Thomàs
Barral, Isidro Badia y Joseph Sendra, als quals los ha donat dit Consell tal y tanta facultat qual y quanta se acostuma donar a semblants
càrrechs y oﬁcis. A las quals cosas lo dit don Agustí Alberch posa sa
authoritat y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors.
De tot lo que los expresats indivíduos han requirit a mi, dit notari,
llevàs lo present acte, y han comisionat per ﬁrmarlo a Joan Badia y
Joseph Bas. Fet tot lo sobre dit en la vila de Igualada, als vint y nou
dias del mes de maitg del any mil vuit cents y vuit. Y ho ﬁrma dit
senyor alcalde y senyors comisionats de sa mà pròpria, del que fas fe.
Anton Matheu y Mora, notari real y públich de Igualada.

1810, febrer, 2
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes de
l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol.116r a 117r]
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Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Joan
Bautista, en un saló de la casa de la universitat aont per estas y altres
cosas acostuman congregarse, en qual convocació han estat presents:
Miquel Rigolfas y Francisco Massaguer, cònsuls, Francisco Sendra, Joseph Bas, Joan Badia, Gaetano Mata, Joan Galceran, Joseph Ribera,
Bruno Mas, Joseph Canals y Agustí Morros, tots indivíduos de dit
gremi, Consell tenint y representant, fent estas cosas ab acistència de
don Agustí Alberch, alcalde major per sa magestat (que Déu guarde) y
thinent corregidor de esta vila y son partit, baix authorisant y decretant.
Dits cònsols han proposat que, en atenció de haber ja acabat
son ministeri, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció de
empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y oïda dita
proposició ha deliberat dit gremi sels pàssian dits comptes y se anoménian cònsuls y demés oﬁcis. Y en conseqüència, habent llegit los
comptes, consta que ha entrat, ﬁns lo dia present, dos centas trenta y
una lliura dinou sous y vuyt diners, y distribuït cent vuytanta nou lliuras
tres sous y deu diners, així que queda a favor del gremi quaranta dos
lliuras quinse sous y deu diners, de qual quantitat queda encarregat
lo clavari elegidor, segons costum, quals comptes dit gremi aproba
y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y consecutivament, después de haber elegit per priors a Joan
Badia y Gaetano Mata, han pasat a la elecció de empleos en la forma
següent: cònsuls, Joseph Jober y Joseph Aguilera; banderado, Bruno
Mas; cordoners, Miquel Rigolfas, Francisco Massaguer, Joseph Bas y
Geroni Feliu; bastoners, Joseph Sendra, Pere Joan Puitg, Martí Aguilera y Pere Anton Barral; clavari, a Joan Badia; oïdors de comptes, a
Geroni Feliu y Agustí Morros; baedors de retorsedors a Joseph Gil y
Anton Mercadé; contadors de vias, a Thomàs Badia y Benet Badia;
clavador, Joseph Sendra; baedors de abaixadors, Anton Jubé y Joan
Bustos; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco
Sendra y Miquel Vila; andador, Pere Anton Morros; y dotsena, a Miquel Rigolfas, Joseph Ribera, Joan Badia, Joaquim Bas, Gaetano Mata,
Joan Galceran, Geroni Feliu, Martí Aguilera, Francisco Anton Matosas,
Agustí Morros, Isidro Badia y Joseph Sendra y Thomàs, als quals los
ha donat dit Consell tal y tanta facultat qual y quanta se acostuma
donar a semblants càrrechs y oﬁcis.
Així mateix ha resolt dit Consell que, de aquí al davant y ﬁns que
no delibéria en contrari, la sobredita elecció de empleos y passament
dels comptes se fàsia y execútia en lo present mes de febrer. A las quals
cosas dit don Agustí Alberch posa sa authoritat y decret en quant no
se opòsia a las ordres superiors.
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De tot lo que los expresats indivíduos han requirit a mi, lo infrascrit notari, llevàs lo present acte, y han comissionat per ﬁrmarlo a
Joan Badia y Joseph Bas. Fet tot lo sobredit en la vila de Igualada, als
dos dias del mes de febrer del any mil vuyt cents y deu, y ho ﬁrman
los dit senyors alcalde major y comissionats. De lo que fas fee.
Antonio Matheu y Mora, escribano real y públich de Igualada.

1810, febrer, 10
Concessió de la carta d’aprenentatge i de fadrinatge a Joan Aragonès
atorgada per Pau Anton Barral.
[3: fol. 251r-v]

Sia notori com Pau Anton Barral, mestre fabricant de panyos de
la vila de Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa ciència sua confessa
y declara que, no sols per lo espay y termini de quatre anys sinó que
també per molt més temps,463 comprès lo any de fadrí, ha tingut en
sa casa y lo pare de dit Pau Anton, nomenat Thomàs Barral, també
mestre fabricant de panyos de la mateixa vila, vuy difunt, tingué en
sa casa, menjant y dormint en sa casa,464 y baix la ensenyansa de son
oﬁci, a Joan Aragonès, en los quals quatre anys y demés temps que ha
cumplert se ha aportat bé y lealment, per lo que me dono per content
y plenament satisfet, y lo regoneix hàvil y suﬁcient per exercir lo oﬁci
de parayre, prometent que sempre y quant convinga judicialment, o
en altre manera, prestarà jurament de contenir veritat tot lo sobre dit.
Y a ﬁn de que cònstia, li fa y ﬁrma carta de aprenentatge y de fadrí
en la vila de Igualada, als deu dias del mes de febrer del any mil vuyt
cents y deu, essent presents per testimonis Antoni Fortuny, escrivent
y Manuel Solé, sabater, tots de Igualada. Pau Anton Barral.
En poder de mi, Anton Matheu y Mora, notari, que fas fe conèixer
dit Pau Anton Barral, qui ﬁrmà de sa mà pròpria.
Sig+ne de Anton Matheu y Mora, notari real y públich de
Igualada, qui la present escritura, otorgada en mon poder, he tret
en pública forma y requirit dia de sa otorgació, he signat y clos en
testimoni de veritat.

463. A partir de si no..., afegit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
464. menjant y dormint en sa casa, afegit al ﬁnal de l’acta.
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Igualada y febrer 10 de 1810
Conté veritat lo que expressa lo sobredit, pues ha prestat lo jurament dit Pau Anton Barral, en mon poder. Antonio Franch, bayle.
Visto de don Gaspar Regordosa (asesor ordenado).

1810, febrer, 7
Concessió de la carta d’aprenentatge i de fadrinatge a Josep Castelló
atorgada per Joan Badia i Aleix Castelló.
[3: fol. 252r a 253r]

En la villa de Igualada, a siete dias del mes de febrero del año mil
ochocientos y diez, por ante mi, el escribano y testigos, comparecieron
personalmente Juan Badia y Alejos Castelló, fabricante de paños de
la presente villa, quienes dijeron que, en la forma que más convenga,
reconocen y declaran que Josef Castelló, hermano de dicho Alejos,
desde primero enero de mil ochocientos y seis a últimos de diciembre
del mismo año, inclusive, estuvo continuamente ocupado y aplicado
en la casa y fábrica del expresado Juan Badia, comiendo, dormiendo
y trabajando en ella del citado oﬁcio de fabricar paños, y que desde
primero enero de mil ochocientos y siete a último diciembre de mil
ochocientos y nueve, también inclusive, estuvo el mismo Josef en la
casa y fábrica del nombrado su hermano Alejos Castelló, comiendo,
dormiendo y trabajando en la misma del propio oﬁcio de construir
paños, egerciendo continuamente este oﬁcio con bastante aplicación,
por cuyos motivos y por haver por consiguiente el referido Josef Castelló cumplido los tres años de aprendiz y un año de mancebo en las
dichas casas y fábricas de los dichos Juan Badia y Alejos Castelló, reconocen los otorgantes que el propio Josef Castelló, hermano de este,
puede egercer, y que desempeñará el examen y encargo de maestro
fabricante de paños con toda exactitud y esmero conforme previenen
las ordenanzas del gremio de fabricantes de paños de esta villa.
De cuyas cosas los otorgantes han requirido a mí, el escribano,
levante auto que fue echo en dicha villa de Igualada, día, mes y año
arriva citados, siendo testigos Juan Castelló y Amigó y Pablo Comas,
vecinos de la misma. Juan Badia. Aleix Castelló. Ante mí, Josef Mas
y Torelló, escribano, que doi fe conozco los otorgantes y que se han
ﬁrmado en su puño propio.
Concuerda con el original. Y para que se le dé toda fe y crédito
en juicio y fuera, yo el dicho e infrascrito escribano público y real de
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la villa de Igualada, lo he sacado en este sello tercero, y requirido el
dia de su otorgamiento lo signo y ﬁrmo.
Sig+no. En testimonio de verdad, Josef Mas y Torelló.
Los referidos Joan Badia y Alexos Castelló han prestado juramento
en mano y poder del infrascrito señor bayle, de ser cierto y verdadero
quanto se expresa en la anterior certiﬁcación. Igualada y febrero 8 de
1810. Anton Franch, bayle.

1810, febrer, 7
Concessió de la carta d’aprenentatge i de fadrinatge a Ramon Badia i
Serra atorgada pel seu germà Bonaventura Badia i Serra.
[3: fol. 254r-v]

Sia notori com Bonaventura Badia y Serra, mestre fabricant de
panyos de la vila de Igualada, bisbat de Vich, de grat y certa ciència
sua confessa y declara que, per lo espay y termini de quatre anys,
comprès lo any de fadrí, ha tingut en sa casa y baix la ensenyansa de
son oﬁci, a Ramon Badia y Serra, son germà, en los quals quatre anys
que ha cumplert se ha aportat bé y lealment, per lo que se dóna per
content y plenament satisfet, prometent que sempre y quan convinga
judicialment o en altra manera, prestarà jurament de contenir veritat
tot lo sobredit. Y a ﬁ de que cònstia li fa y ﬁrma la present acta de
aprenentatge y de fadrí en la vila de Igualada, als set dias del mes
de febrer, any del Senyor de mil vuit cents y deu, essent presents per
testimonis Anton Fortuny y Bergadà, escrivent, y Manuel Solé, sabater,
de Igualada. Bonaventura Badia y Serra.
En poder de mi, Anton Matheu que fas fe conèixer dit Bonaventura Badia y Serra, qui ﬁrmà de sa mà pròpria.
Sig+ne de Anton Matheu y Mora, notari real y públich de Igualada, qui la present escritura, en mon poder otorgada, he tret en pública
forma, y requirit dia de sa otorgació he signat y clos en testimoni de
veritat.
Igualada y febrer 7 de 1810
Conté veritat lo que expresa lo sobredit, pues ha prestat jurament
dit Bonaventura Badia y Serra, en mon poder. Antonio Franch, bayle.
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1811, març, 2
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes
de l’exercici, s’anomenen nous càrrecs i es ratiﬁquen les normes
que han de seguir els forasters que vénen a estricar a Igualada i la
tarifa que han de satisfer per cada drap estricat.
[4: fol.117r a 118r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Juan
Bautista, en un saló de la casa de la universitat, ahont se acostuman
congregarse, en qual convocació han estat presents: Joseph Aguilera,
Joseph Canals, Pere Grifell, Joan Badia, Gayetano Mata, Joseph Cendra, Joseph Mas y Manuel Planas, Concell tenint y representant, fent
emperò estas cosas ab acistència del doctor don Ramon Riera, regente
la alcaldía de la expresada vila, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsuls que, en atenció de haver acabat
ja son ministeri, tinga a bé lo gremi pasar los comptes y fer elecció de
empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu. Y ohida dita
proposició ha deliberat sels pàsia los comptes y se anoménia cònsuls y
demés oﬁcis. Y en conseqüència, haventse llegit los comptes, consta que
lo entrat ﬁns lo dia present, importa la quantitat de 306 lliures 9 sous 2,
y lo pagat y distribuhit, 337 lliures 11 sous 8, quals comptes estant
ﬁrmats per los ohidors de comptes. Així que queda debitor lo gremi
de 31 lliures 2 sous 6, las que per no quedar deutor lo dit gremi han
adelantat, los indivíduos que estan notats baig lo pasament de comptes,
quals comptes lo dit gremi aprova y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y en sa conseqüència, después de haver elegit per priors a Joseph Jover y Geroni Feliu, han passat a la elecció de empleos com se
segueix: cònsuls, Francisco Anton Matosas y Isidro Badia; banderado,
Martí Aguilera; cordoners, Joseph Aguilera, Joan Badia, Gayetano Mata
y Bruno Mas; bastoners, Manuel Planas, Aleix Castelló, Bonaventura
Massaguer y Joseph Barés; clavari, Joseph Bas; ohidors de comptes,
Joan Badia y Manuel Planas; bahedors de retorsedors, Joseph Gili y
Joan Aragonès; contadors de vias, Thomàs Badia y Benet Badia; clavador, Joseph Cendra y Solà; bahedors de abaixadors, Anton Jobé y Juan
Bursos; portans del Misteri, Sebastià Biosca, Joseph Barés, Francisco
Cendra y Miquel Vila; andador, Joan Aragonès; dotsena, Joseph Aguilera, Joseph Jové, Joan Badia, Gayetano Mata, Joseph Cendra, Joseph
Bas, Joaquim Bas, Manuel Planas, Geroni Feliu, Martí Aguilera, Agustí
Morros y Bruno Mas.
Així mateix ha quedat acordat per dit gremi que, de vuy en avant,
sia libre a la dotsena lo aumentar tots los ploms ﬁns a la quantitat
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que esta tínguia a bé. Ítem que en lo successiu no púguia estricarse
ningun drap que sia foraster, existintne de pendents de algun individu
del gremi, però en lo cas de no haverni podran estricar mediant la
paga de una peseta per cada drap. Ítem y ﬁnalment, que respecte de
tenirse alguna diﬁcultat pendent entre lo gremi de una, Joaquim Bas
y Martí Aguilera de altre, se dóna comissió a Joseph Aguilera y Gayetano Mata a ﬁ de que estos practíquian tot quant sia necesari per la
determinació de est asunto.
A totas las quals cosas lo dit doctor don Ramon Riera interposa
sa authoritat y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors. De
tot lo que los sobredits cònsuls e indivíduos requiriren a mi, lo notari, llevàs la present acte. Y han comisionat per subscríurer lo present
Concell als expressats Joseph Cendra y Pere Grifell. Tot lo que fou fet
en dita vila de Igualada, vuy als tres de mars, any de la Nativitat del
Senyor 1811. Y ho ﬁrman dit senyor alcalde major y comisionats, de
lo que dono fe.
Francisco Vilaró y Viladés, notari real y públich de Igualada y
del gremi.

1812, febrer, 23
Acta del Consell del gremi de paraires d’Igualada. Es passen comptes
de l’exercici, s’anomenen nous càrrecs. S’aproven noves normes
sobre el pagament de quotes i les penes que hauran de satisfer els
mestres que no assisteixin a les convocatòries i, ﬁnalment, la taxa
que s’haurà de pagar al clavador de draps i la del preu dels ploms.
[4: fol. 118r a 119r]

Convocat y congregat lo gremi de mestres parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Juan
Batista, en un saló de la casa de la universitat ahont se acostuman
congregarse, en la qual convocació han estat presents: Francisco Anton
Matosas y Isidro Badia, cònsuls, Joseph Jover, prior, Manuel Planas,
Agustí Morros, Joan Badia, Magí Aguilera, Joan Cendra, Francisco
Ortinas, Joan Aragonès, Joseph Cendra, Joseph Bas, Concell tenint y
representant, fent emperò estas cosas ab acistència de don Juan Anglada, alcalde major de ella, baix authorisant y decretant.
És estat proposat per dits cònsuls que, en atenció de haver acabat ja son ministeri, tinguia a bé lo gremi pasar los comptes y fer
elecció de empleos en la forma acostumada per lo any consecutiu.
Y ohida dita proposició ha deliberat sels pàsia los comptes y se ano-
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ménian cònsuls y demés oﬁcis. Y en conseqüència, haventse llegit los
comptes, consta que lo entrat ﬁns lo dia present importa la quantitat
de tres centas trenta dos lliuras onsa sous y sis, y lo pagat y distribuhit, dos centas vuytanta tres lliuras un sou y hu, quals comptes
estant ﬁrmats per los ohidors de comptes, aixís que queda devitor
lo gremi de trenta tres lliuras vuyt sous y onse, quals comptes lo dit
gremi aproba y los ne fa la corresponent diﬁnició.
Y en la conseqüència, después de haver elegit per priors a Miquel Rigolfas y a Joseph Aguilera, han pasat a la elecció de empleos,
com se segueix: cònsuls, Joan Badia y Bruno Mas; banderado, Pau
Anton Barral; cordoners, Francisco Anton Matosas y Isidro Badia,
Martí Aguilera y Joseph Jubé; bastoners, Joan Barral, Vicens Farran,
Bonaventura Badia y Pere Joan Puitg; clavari, Gayetano Mata; ohidors
de comptas, Joseph Bas, major y Joseph Aguilera y Jornet; vehedors de
abaixador, Magí Aguilera y Joan Bultos; contadors de vias, Joan Castelltort y Thomàs Badia; vehedors de retorsedor, Joseph Gili y Joseph
Thomàs; clavador, Francisco Cendra y Tarrida; portans del Misteri,
Sebastià Biosca, Joseph Barés, Joseph Cendra y Miquel Vila; andador,
Joan Aragonès; dotsena, Francisco Anton Matosas, Isidro Badia, Joseph
Jubé, Miquel Rigolfas, Gayetano Mata, Agustí Morros, Joseph Cendra,
Joseph Ribera y Rigolfas, Manuel Planas, Joseph Aguilera y Jornet y
Geroni Feliu, Joseph Bas.465
Així mateix ha acordat lo dit gremi las resolucions següents: que
ningun foraster púguia estricar pesa alguna sens llicència expresa de
Anton Jubé, lo qual prèviament deurà cobrar una peseta per quiscuna
pesa. Ítem queda acordat que qualsevol indivíduo que se escúsia en
pagar los càrrechs y contribucions del gremi quedi exclòs del gose de
qualsevol preheminència, prerrogativa y utilitat que gosan los demés
mestres del gremi. Ítem que se exigésquia la pena de una lliura de
cera a tots los indivíduos del gremi que fabrican y han faltat a la
convocatòria manada ab dos distints pregons. Ítem que al clavador se
li pàssia tres quartos y mitg per pesa. Ítem que los ploms se pàssian
a peseta ﬁns a nova resolució.
A totas las quals cosas lo dit don Juan Anglada interposa sa authoritat y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors. De tot
lo que los dits cònsuls e indivíduos requiriren a mi, lo notari, llevàs lo
present acte. Y han comisionat per subscríurer lo present Concell als
expresats Joan Cendra y Manuel Planas. Tot lo que fou fet en dita vila

465. Joseph Bas, afegit al ﬁnal, amb lletra diferent, suposem que per substituir
el nom de Bruno Mas que, en la línia anterior, apareix ratllat.
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de Igualada, vuy als 23 de febrer del any del Senyor de 1812. Y ho
ﬁrman dits senyors alcalde major y comisionats.
Francisco Vilaró y Viladés, notari del gremi.

1813, mars, 14
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici, s’anomenen nous càrrecs i es donen normes
sobre l’ús dels estricadors i per aquells que no fan front als seus
deutes amb el gremi.
[4: fol. 120r-v]

Convocat y congregat lo gremi de fabricants de paños de la present vila de Igualada, bisbat de Vich, baix lo títol del gloriós sant Juan
Bautista, en un saló de la casa de la universitat, ahont se acostuman
congregarse, en la qual convocació han estat presents: Francisco Sendra, prior, Joan Badia y Bruno Mas, cònsuls, Miquel Rigolfas, Joseph
Bas, Manuel Planas, Juan Badia, Joseph Cendra, Bruno Mas, Anton
Matosas, Gayetano Mata, Agustí Morros, Joseph Aguilera, Isidro Badia, Joan Castelltort, Magí Aguilera, Juan Aragonès y Joseph Ribera,
Concell tenint y representant, fent emperò estas cosas ab acistència del
magníﬁch Joseph Jover, alcalde constitucional de ella, baix authorisant
y decretant.
És estat proposat per dits cònsuls que, en atenció de haver acabat
son ministeri, tínguia a bé lo gremi pasar los comptes y se anoménian
cònsuls y demés oﬁcis. Y en conseqüència havent llegit los comptas
consta que, lo entrat ﬁns lo dia present, importa la quantitat de cent
cinquanta dos lliuras, y lo pagat y distribuhit, cent sexanta sinch lliuras
tretse sous y quatre, quals comptes lo dit gremi aproba y los ne fa la
corresponent diﬁnició.
Y en sa conseqüència, después de haver elegit per priors a Joaquim
Bas y Isidro Badia, han pasat a la elecció de empleos com se segueix:
cònsuls, Joseph Mas, major, y Martí Aguilera; banderado, Joseph Cendra; cordoners, Joan Badia, Bruno Mas, Miquel Rigolfas y Pau Anton
Barral; bastoners, Francisco Jornet, Francisco Ortinas, Anton Pujades
y Joseph Thomàs; clavari, Agustí Morros; ohidors de comptes, Joseph
Jover y Manuel Planas; vehedors de abaixador, Joan Bulsos466 y Magí
Aguilera; contadors de vias, Joseph Gili y Joan Castelltort; vehedors de

466.
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retorsedor, Joan Aragonès, Joseph Thomàs y Joseph Cendra y Tarrida;
portans del Misteri, Joseph Barés, Miquel Vila, Joseph Cendra y Magí
Aguilera; andador, Joan Aragonès; dotsena, Juan Badia, Bruno Mas,
Joseph Cendra, Joseph Jover, Agustí Morros, Francisco Anton Matosas,
Gayetano Mata, Isidro Badia, Geroni Feliu, Joseph Ribera, Manuel
Planas y Pau Anton Barral.
Així mateix acordat lo dit gremi las resolucions següents:
Primo, queda acordat per lo gremi que tot fabricant que no dónia
relació exacta als cònsuls del número de pesas que fabríquia, tant si las
estrica en los estricadors del gremi com en qualsevol altre paratge ni
altrament, no pagant lo contingent que paga qualsevol altre indivíduo,
queda exclòs de tota prerrogativa del gremi, com y queda tot individu
que està devent y no pàguia los atrasos, com són Joseph Gili, 3 lliures
1 sou 6, Juan Ortinas, 1 lliura 6 sous 6, y Pelegrí Gavarró, per no voler
pagar los ploms a 7 sous 6 diners.
Ítem, atenent als graves perjudicis que se experimentan en los
estenedors de llanas, tant per rahó del perjudici causat a las llanas
com per lo perjudici que pateixen los mateixos fabricants del gremi
en no poder estendra a totas horas, se ha resolt que los nous cònsuls
fàcian present als senyors alcaldes de esta vila, per a que se dígnian
fer un pregó baix la pena a dits senyors ben vistas, que ningú de
esta vila, a excepció dels fabricants del gremi, puguessin esténdrer
ni embarasar los dits estricadors sens la prèvia llicència y concentiments dels senyors cònsuls de dit gremi, quals podran concedirla
sempre y quant no sia en perjudici de ningun individu del gremi, y
contribuhint aquellas mòdicas imposicions que se senyalaran per dits
cònsuls. Prevenintse que ninguna pesa que no bàjia senyalada ab lo
nom del fabricant no tindrà entrada en los estricadors ni estenedors.
Ítem se authorisa als indivíduos de la dotsena per a que, en nom
del gremi, tràctian y acòrdian lo variar los estricadors, comprant, establint o permutan terreno per a fer los y demés que reconéguian útil
al gremi, quedant interinament anomenats per est ﬁ Francisco Anton
Matosas, Joseph Cendra y Manuel Planas, sens perjudici de variar dits
comisionats la dotsena.
A totas las quals cosas lo dit magníﬁch senyor Joseph Jover interposa sa authoritat y decret en quant no se opòsia a las ordes superiors.
De tot lo que requiriren llevàs lo present acte. Y han comisionat per
subscríurer lo present Consell a dits Isidro Badia y Joseph Ribera. Tot
lo que fou fet en dita vila de Igualada, vuy als 14 mars de 1813. Y ho
ﬁrman dits senyor alcalde major y comisionats.
Francisco Vilaró y Viladés, notari.

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

593

1813, juny, 14
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada per tractar
de l’acte d’establiment de la terra destinada a construir un nou
estricador.
[4: fol. 121r]

En la villa de Igualada, a los catorse de junio de mil ochocientos
trece, convocado el gremio de fabricantes de paños de esta villa, en un
salón de la casa de la universidad de la misma, ahont se acostumbran
congregarse, en la qual convocació han acistit: Bruno Mas, Juan Badia,
Joseph Cendra, Agustí Morros, Joseph Ribera, Manuel Planas, Francisco Anton Matosas y Geroni Geliu, Concell tenint y representant, fent
emperò estas cosas ab acistència del magníﬁch Anton Aguilera, alcalde
segon constitucional de la referida vila, baix authorisant y decretant.
Se ha fet present per lo Concell que, respecte que ab la convocatòria celebrada lo dia catorse mars de est any, se donà comissió
als mateixos comisionats Francisco Anton Matosas, Joseph Cendra y
Manuel Planas, per establir o permutar terreno per fer los estricadors
del gremi, y havent pasat estos a la acceptació del terreno que los ha
aparegut més còmodo y útil per est ﬁ, per lo tant, lo dit gremi, convocat en lo modo referit, lloha, aprova y conﬁrma tot lo contengut en
la minuta del acte de establiment que deu ﬁrmarse, de què quedan
cerciorats mediant lectura que de ell los ha fet lo infrascrit notari, y
que en sa conseqüència púguian ﬁrmar y ﬁrman, en nom de dit gremi,
lo expresat acte de establiment y tot lo en ell contengut. Y que en lo
cas de no voler los cònsuls ﬁrmar lo dit acte de establiment, déguia
ﬁrmarse per los comisionats del gremi. Y han comisionat per a ﬁrmar
lo present Concell a dits Agustí Morros y Joseph Ribera. A totas las
quals cosas lo dit magníﬁch senyor Anton Aguilar interposa sa authoritat y decret en quant no se opòsia a las reals ordes.
Ante mi, Francisco Vilaró y Viladés, notari.

1814, abril, 11
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. En el Consell es
tracta, també, de l’ús dels nous estricadors i de l’obligació dels
agremiats de fer front als pagament deguts.
[4: fol. 121v a 122r]

En la vila de Igualada, a onze de abril de mil ochocientos catorce, congregados los individuos del gremio de fabricantes de paños
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de esta villa en el salón de sus casas consistoriales, con permiso y
asistencia del señor don Ramon Riera, alcalde constitucional primero
de la misma, a saber: José Bas y Martín Aguilera, cónsules, Joaquín
Bas e Isidro Badia, priores, Agustín Morros, Pedro Antonio Morros,
Juan Castelltort, Pelegrín Gavarró, Juan Badia, Alexos Castelló, Josef
Cendra, Cayetano Mata, Alexandro Viñals, Josef Cendra y Tarrida,
Juan Aragonés.
Haviéndolos dichos cónsules manifestado haver cumplido el año
de su consulado y que por consiguiente les recivan las cuentas del
año de su cargo las han producido, manifestando haver cobrado doscientas noventa y ocho libras ocho sueldos y dos dineros, y que han
invertido igual cantidad por los cargos y en utilidades del gremio.
Haviendo sido examinadas y reconocidas dichas cuentas de cargo y
data y los justiﬁcativos que las acompañan, han sido aprobadas unánimamente por los individuos asistentes a esta convocatoria.
En consequencia el mismo gremio, a propuesta de dichos priores
actuales, ha elegido para sus sucesores en el mismo cargo de priores el
año próximo, a saber: el dicho Joaquín Bas a Agustín Morros y Isidro
Badia, a Bruno Mas. Seguidamente, el gremio, a propuesta de los excónsules ha elegido a saber: para cónsules, Gerónimo Feliu y Pablo
Antonio Barral; para banderado, Juan Castelltort; para bastoneros,
Francisco Badia, José Badia, José Gili y Juan Puig; para cordoneros,
Martín Aguilera, José Bas, Joaquín Bas y José Cendra; para clavario,
José Cendra; para ohidores de cuentas, Juan Badia y Francisco Antonio
Matosas; para vehedores de tundidor, Juan Bursos y Magín Aguilera;
para contador de vias, José Gili y José Thomàs; para vehedores de
torcedor, Juan Aragonés y Pedro Figueras; para portantes del Misterio,
José Barés, Miguel Vila, Juan Cendra y Magín Aguilera; para andador,
Juan Aragonés; para individuos de la dozena, Martín Aguilera, José
Bas, José Jover, José Cendra, Francisco Antonio Matosas, Agustín
Morros, Juan Badia, Cayetano Mata, Bruno Mas, José Rivera, Isidro
Badia y Joaquín Bas. Y respeto de ser dicho José Bas de una edad
muy avanzada, se ha acordado se permita que asista en su lugar su
nieto, José Antonio Bas y Juber.
Igualmente ha acordado comisionar a Agustín Morros, José Cendra
y Thomás y Joaquín Bas para que, a nombre del gremio, cuyden de
arreglar y hacer quanto convenga en los nuevos estricadores, asensar
o establecer el sitio y ediﬁcio de los estricadores viejos, y de todo
quanto se ofrezca por el bien del gremio. Y en el caso que algunos de
los tres comisionados no se comportase bien, podrán los individuos
de la dozena removerlo y poner otro en su lugar.
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Asimismo ha resuelto el gremio permitir estricar en los estricadores
nuevos a qualquiera que quiera estricar, pagando lo mismo que pagan
los individuos del gremio, y con la precisa condición de que deban
pagar lo mismo aunque estriquen en otra parte, y que qualquiera que
se niegue al pago con que contribuyen todos los demás, sea excluhido
del gremio como ya se acordó en el Consejo de catorce de marzo del
año próximo pasado.
Y dicho señor alcalde, a las susodichas cosas, interpone su authoridad en quanto puede y de derecho debe y no en otra manera.
Y lo ﬁrmo con Agustín Morros y Pedro Antonio Morros por comisión
del gremio, doy fe.
Ramon Riera, alcalde, Agustín Morros, Pedro Anton Morros, José
Mas y Torelló, escribano.

1815, maig, 14
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. En aquest Consell es discuteix sobre la demanda d’Antònia i Antoni Dalmases
que se’ls cedeixin els drets de l’arrendament que el gremi ha fet a
Antoni Lloret.
[4: fol. 122v a 123v]

En la villa de Igualada, a catorce de mayo de mil ochocientos y
quince, congregados los individuos del gremio de fabricantes de paños
de esta villa, en el salón de sus casas consistoriales, con permiso y
asistencia del señor don Josef Antonio de Padró y de Subies, regidor
decano y regente de la alcaldía mayor por ausencia del que es propietario, a saber: Gerónimo Feliu y Pablo Antonio Barral, cónsules, Juan
Badia y Bruno Mas, Joaquín Bas, Josef Badia y Serra, Pedro Grifell,
Cayetano Mata, Juan Castelltort, Juan Bursos, Josef Tomás, Agustín
Morros, Buenaventura Badia y Serra, Pedro Antonio Morros, Josef
Sendra y Tomás y Juan Aragonés.
Habiendo los dichos cónsules manifestado haber cumplido el año
de su cargo y que, por consiguiente, les reciban las cuentas de su cargo,
las han producido, manifestando haber cobrado quatrocientas quarenta
y siete libras diez y seis sueldos, y que han distribuido quinientas cinco libras siete sueldos nueve dineros. Y de Josef Sendra, trece libras
diez sueldos de las veinte libras doce sueldos y seis dineros que se le
debían de la cuenta pasada. Y el gremio aprueba estas cuentas, pero
con la especial protesta y salvedad que, en el caso de que los cónsules
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u cualquier otro hubiesen cobrado alguna cantidad del alquiler del
ediﬁcio y terreno que estableció a Antonio Lloret, curtidor de esta villa,
no entiende ni quiere absolutamente por cobrada justa y legítimamente tal cantidad, y que el caso que se hubiese cobrado alguna cosa de
dicho motivo (que no se cree), acuerda y determina que se debuelva
encontinente. Igualmente a Antònia y Antonio Dalmases, madre e hijo,
si es que el gremio haya cobrado alguna cosa pertenecientes a dichos
Dalmases, de dichos ediﬁcio y terreno, se les debuelva desde luego.
En consequencia el mismo gremio, a propuesta de dichos priores
actuales han elegido para sucederles en este cargo de priores, esto es
Agustí Morros, a Juan Badia y a Bruno Mas se le conﬁrma, por haber
fallecido Martín Aguilera. Seguidamente el gremio, a propuesta de los
cónsules, ha elegido para nuevos cónsules a Cayetano Mata y a Josef
Sendra; para banderado, Antonio Jover alias Mascapell; para bastoneros, Francisco Antonio Aguilera, Josef Serra, Bonaventura Badia y
Juan Barral; para cordoneros, Gerónimo Feliu, Pablo Antonio Barral,
Agustín Morros y Juan Castelltort; para ohidores de cuentas, Agustín
Morros, Bruno Mas; para vehedores de tundidores, Juan Bursos y
Magín Aguilera; para contadores de vias, Josef Gili y Josef Tomás;
para vehedores de torsedor, Juan Aragonés y Pedro Figueras; para
portantes del Misterio, Josef Barés, Miquel Vila, Josef Sendra y Magín
Aguilera; para andador, Juan Aragonés; para individuos de la docena,
Francisco Antonio Aguilera, Josef Antonio Bas, Agustín Morros, Josef
Aguilera y Jornet, Isidro Badia, Josef Ribera y Rigolfas, Joaquín Bas,
Juan Castelltort, Pedro Antonio Morros, Juan Badia, Miguel Rigolfas
y Bruno Mas.
Seguidamente los comisionados del gremio, Agustín Morros,467
Josef Sendra y Tomás y Joaquín Bas, que fueron elegidos en el acuerdo
del gremio celebrado en once abril de mil ochocientos y catorce para
este asunto que se dirá, han manifestado el parecer y dictamen de
los abogados que han tomado para la defensa del asunto del gremio
contra dichos madre e hijo Dalmases, para que a cuenta del censo que
les presta el gremio, reciban el del establecimiento de Antonio Lloret.
Acordó el gremio que se deﬁenda este asunto, y conﬁrman la comisión
que sobre el particular tienen conﬁada a dichos Morros, Sendra y Bas,
con absolutas y plenas facultades para hacer quanto convenga y gastar
todo quanto sea útil y necesario, a costas y despesas del gremio, este
asunto.

467.
del text.

Des de Bruno Mas ﬁns a Agustín Morros, afegit al marge, prèvia crida dins
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Y el señor presente a estas cosas interpone su autoridad en quanto puede y de derecho debe. Y lo ﬁrmó con Pablo Antonio Barral y
Gerónimo Feliu, por comisión de los demás.
José Antonio de Padró, regente la alcaldía, Gerónimo Feliu, Pau
Anton Barral, Josef Mas y Torelló, escribano.

1815, maig, 28
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. En aquest
Consell s’informa de l’ordre de la Junta General de Comercio demanant la rectiﬁcació de les ordinacions gremials, i s’encarrega la
gestió de l’afer a cinc comisionats. També es discuteix el poder de
la dotzena per a decidir l’admissió de nous mestres.
[4: fol. 124r a 125r]

En la villa de Igualada, a veinte y ocho de mayo de mil ochocientos y quince, congregados los individuos del gremio de fabricantes de
paños, con permiso y asistencia del señor don Josef Antonio de Pedró
y Subies, cavallero maestrante de la real de Ronda, regidor decano, y
como a tal regente la alcaldía mayor de esta villa y su partido por
ausencia del que lo es en propiedad, a saver: Cayetano Mata y Josef
Cendra y Thomàs, cónsules, Juan Badia, Bruno Mas, priores, Antonio
Jover, banderado, Buenaventura Badia y Serra, Josef Antonio Bas y
Juber, Baltasar Codina, Josef Badia y Serra, Pelegrín Gavarró, Isidro
Badia, Magín Aguilera, Fermín Dardet, Josef Gili, Juan Castelltort, Josef
Rivera y Rigolfas, Josef Masarnau, Miquel Rigolfas,468 Pedro Antonio
Morros, Joaquín Bas, Alexandro Viñals, Josef Querol y Juan Aragonés
y Antonio Mercader, Agustín Morros, Thomás Badia y Josef Thomás.
Por dichos cónsules se ha hecho presente que, luego que el magníﬁco ayuntamiento de esta misma villa les llamó, y en unión con los
demás cónsules de las restantes corporaciones de esta dicha villa, y
les notiﬁcó la orden de la Junta General de Comercio y Moneda, incorporada por ahora a la sala de gobierno del Supremo Consejo de
Hacienda, comunicada por el cavallero gobernador de Villafranca, con
fecha treinta y uno de marzo último, que trata de la rectiﬁcación de las
ordenanzas gremiales, la hicieron presente a la docena del gremio, la
qual resolvió encargar la expedición del asunto a cinco comisionados

468.
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de la mayor providad e instrucción que són el doctor don Isidro Torelló
y Rovira, Josef Jover y Galtés, Juan Badia, Josef Rivera y Rigolfas y el
cònsol menor Josef Cendra y Thomás, quienes han comenzado a dedicarse en el despacho del expediente, y a ﬁn de què puedan continuar
y concluir un negocio que puede conducir las mejoras y felicidad del
gremio, lo hacen presente al mismo gremio para que diga si les parece
bien y aprueben lo practicado por la docena.
Asimismo, respeto que en el Consejo o junta celebrada en el dia
catorce del corriente no asistieron varios de los individuos que han
asistido en esta convocatoria, en cuya junta se trataron varios asuntos,
y principalmente contra la made e hijo Dalmases de que trata, lo hacen
dichos cónsules presente para que digan si se conforman a lo resuelto
en dicha junta o Consejo. Y enterados por mí, el escribano, así de la
citada orden de la Junta General de Comercio y Moneda, como del
Consejo de catorce del actual y del dictamen dado por los abogados don
Gerónimo Bas y don Josef Salat de esta villa sobre el expresado asunto
contra los madre e hijo Dalmases, por lectura literal, han resuelto que
se conforman en todo y por todo en todas sus partes, en todo quanto se
les ha hecho presente y manifestado. Asimismo a propuesta de los
cónsules, ha resuelto el gremio que, si después o antes de ponerse o
entablarse en justicia el asunto contra dichos madre e hijo Dalmases,
se tratase o entablase composición sobre el mismo asunto, conceden
ámplias facultades a les cónsules y a la docena para que, en unión
con los comisionados elegidos sobre el mismo asunto, Agustín Morros,
Josef Sendra y Thomás y Joaquín Bas, puedan convenir y ajustar en el
modo y forma que les parezca más conveniente sobre el dicho asunto
de gremio con los madre e hijos Dalmases.
Igualmente Bonaventura Badia y Serra ha expuesto que, teniendo
entendido que algunos quieren pasarse maestros sin carta de aprendizage ni haber hecho los tres años de aprendizage ni el año de añero
que previenen las ordenanzas del gemio, lo hace presente para que no
sean admitidos, entre otros, Josef Regordosa y Vila, y que en el caso
que la docena pasara algun maestro sin estas circunstancias, puede
el gremio borrarles del libro. Y el gremio acordó que no se admita a
dicho Regordosa por no haber hecho los tres años de aprendizage, ni
a ninguno que no concurran las dichas circunstancias. Y el Alejandro
Viñals dixo que protesta a esta deliberación. Y Agustín Morros, respeto
a la misma deliberación y en atención de ser individuo de la docena,
la qual había acordado admitir a dicho Regordosa por los motivos que
expresa su carta de aprendizage que se ha producido, ha dicho que
renuncia a su cargo y que el gremio nombre a otro en su lugar, en
consequencia de lo propuesto por dicho Buenaventura Badia.
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Y el gremio ha resuelto no admitir esta renuncia. El dicho Morros
insiste en que, si la docena no tiene las mismas facultades que ha tenido
hasta ahora, renuncia a su cargo, ya que se conformaron los demás
individuos de la docena. Y el gremio ha resuelto que se conceden a la
docena las mismas facultades que ha tenido hasta ahora, pero que a
Regordosa no convienen que se pase maestro por no haber hecho los
tres años de aprendizage.
Y su merced, a las susodichas cosas interpone su autoridad en
quanto no se oponga a las reales órdenes, y lo ﬁrma con Juan Badia
y Joaquín Bas, con facultad de los demás.
José Antonio de Padró, regente de la alcaldía, Juan Badia, Joaquín
Bas, Josef Mas y Torelló, escribano.

1815, maig, 28
Concessió de la carta d’aprenentatge i de fadrinatge a Bartomeu Carulla, atorgada per Joan Badia.
[3: fol. 235r-v]

Sépase cómo Juan Badia, fabricante de paños, natural y vezino de
la presente villa de Igualada, obispado de Vich, en este Principado
de Cataluña, de su libre alvedrío y espontánea voluntad, conﬁesa y
reconoce que Bartolomé Carulla, mancebo pelayre, natural y vezino
de esta misma villa, estubo en la casa y fábrica del referido Badia de
aprendiz por espacio de tres años, y a más un año en clase de anyera, esto es desde primero de enero de mil setecientos ochenta y
siete hasta treinta y uno de diciembre de mil setecientos noventa,
ambos inclusive, y aún mucho más tiempo, trabajando continuamente
y sin intermisión de dicho oﬁcio de pelayre, y comiendo y dormiendo
en la casa y fábrica de dicho Badia, aplicándose bien en el mismo
oﬁcio y guardando muy buena conducta, conceptuando a dicho Carulla hábil y capaz para obtener y desempeñar el cargo de maestro
de dicho oﬁcio.
Todo lo que ofrece jurar ante el magníﬁco señor bayle de esta
villa, de cuyas cosas el dicho Juan Badia ha requirido a mi, el escribano, levantase este auto que fue hecho en dicha villa de Igualada, a
diez y nueve de mayo de mil ocho cientos y quince, siendo testigos
Vicente Perramón y Mariano Puigdollers, escribientes de esta villa.
Juan Badia. Ante mí, Josef Mas y Torelló, escribano público y real de
esta villa de Igualada, que doy fe conozco el otorgante y que se ﬁrmó
de su puño propio.
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Concuerda con el original en mi registro de escribano público del
corriente año, y en fe de ello yo, el dicho escribano, lo signo y ﬁrmo
en esta villa de Igualada, día de su otorgamiento.
En testimonio de verdad. Josef Mas y Torelló.
Igualada, 28, mayo, 1815
Juan Badia, peraire de la present vila en est dia de la fecha ha
prestat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos Sants Evangelis, en mà
y poder meu, que tot quant conté la antecedent carta de aprenentatje
és la veritat. Y per a que conste hu ﬁrma. Don Anton Coca, regent la
bailia.

1816, maig, 12
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. En aquest
Consell continua tractant-se la qüestió del cens que el gremi ha de
satisfer a la família Dalmases, i es conﬁrma l’interès en la construcció d’un nou estricador.
[4: fol. 125r a 126v]

En la vila de Igualada, a dotze de mayo de mil ochocientos diez
y seis, congregados los individuos del gremio de fabricantes de paños
de esta villa en el salón de sus casas consistoriales, con permiso y
asistencia del señor don José Antonio de Padro y de Subies, regidor
decano y regente la vara de alcalde mayor por ausencia del señor
propietario, a saber: Juan Badia y Bruno Mas, priores; Gayetano Mata
y Josef Cendra y Thomás, cónsules, Miquel Rigolfas, Gerónimo Feliu y
Agustín Morros, Juan Castelltort y Badia, Pedro Serra, Tomás Badia,
Magín Aguilera, Alegandro Vinyals, Joaquín Bas, Bartolomé Carrulla.
Habiendo los dichos cónsules se ha manifestado haver cumplido
el año de su consulado les reciban las cuentas de su cargo, las quales
presentan a este ﬁn, hacreditando haber cobrado quatro cientas treinta
y tres libras nueve sueldos y seis dineros, que se han distribuido trescientas veinte libras ocho sueldos y nueve dineros, quedando a favor
del gremio, ciento treze libras nueve dineros, cuya cantidad entrarà en
poder del Agustín Morros, cuyas cuentas fueron aprovadas.
En consequencia el mismo gremio, a propuesta de los priores actuales, ha elegido para sucederles en este cargo de priores esto es Juan
Badia, a Josef Aguilera y Jornet y Bruno Mas a Pablo Antonio Barral;
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a propuesta de los cònsules ha elegido para sucederles a Joaquim Bas
y a Juan Castelltort y Badia; para bandera, Francisco Antonio Aguilera;
para cordoneros, Gayetano Mata, Josef Cendra, Juan Badia, Antonio
Jover; para bastoneros, Buenaventura Jover, Josef Antonio Bas, Josef
Serra, Juan Aragonés; para clavario, Agustín Morros; para ohidores de
cuentas, Gerónimo Feliu y Josef Aguilera y Jornet; para vehedor de
torcedor, Josef Guil y Juan Aragonés; para contadores de vías, Josef Barés y Antonio Mercader; para vehedores de tundidores, Maguín
Aguilera y Juan Bursos; para portantes del Misterio, Josef Barés, Josef
Sendra, Francisco Sendra y Josef Carol; para clavador, Josef Sendra
alias Surell; para andador, Bartolomé Carulla; para individuos de la
dozena, Gayetano Mata, Josef Cendra, Josef Aguilera y Jornet, Miguel
Rigolfas, Bruno Mas, Agustín Morros, Gerónimo Feliu, Francisco Anton
Aguilera, Josef Rivera y Rigolfas, Antoni Jober, Josef Antonio Bas y
Pedro Antonio Morros.
Por dicho nuevo cónsol elegido, Joaquín Bas, se ha hecho presente que el gremio delibere si pagará el censo que presta a la viuda
e hijo Dalmases de esta villa, a ﬁn de poder obrar con acierto. Y el
gremio ha resuelto que los consortes paguen a la viuda e hijo Dalmases
una pención del censo que le presta el gremio. Y que si no quisiera
admitirla, los comisionados observarán, conforme fue acordado en el
Consejo celebrado en veinte y ocho de mayo del año prógimo pasado,
todo lo que se ratiﬁca y conﬁrma. Como y también lo que sobre el
mismo asunto acordó el gremio en catorse del mismo mes de mayo
del año próximo pasado.
Igualmente, respecto de haver propuesto Agustín Morros que, si
el gremio quiere hacer un estricador nuevo, sabe sugeto que adelantará de su bolsillo para este coste cincuenta libras. Acordó el gremió
que los cónsules y comisionados del mismo traten y ajusten lo que
les parezca más conforme y arreglado sobre este sunto, supuesto que
conceptúan muy interesante que el gremio tenga otro estricador para
la mayor asistencia y asurtimiento de los individuos del mismo gremio.
Y para mayor claridad ha resuelto y determina el gremio que, antes que
cónsoles paguen a la viuda Dalmases la pención del censo, averigüen
por todo este mes, si es cierto, como se dize, que su magestad haya
mandado expedir real cédula concediendo facultad para redimirse
en vales reales los capitales de los censos y pago de las penciones,
y que de la pensión que se le pague a dicha viuda Dalmases, sea con
baja de la pención que debe pagar Antonio Lloret, curtidor.
Asimismo deseó el gremio de atajar los perjuicios que sufre de
que algunos vayan a estricar fuera de los estricadores del gremio. Ha
resuelto que los cónsules y comisionados vigilen sobre esto, y que si

MONTSERRAT DURAN PUJOL

602

lo conceptuan necesario, representen a donde corresponda a costas y
expensas de los individuos del gremio.
Y dicho señor presidente, a las susodichas cosas, interpone su
autoridad y decreto en quanto no se oponga a reales órdenes. Y lo
ﬁrmó con los individuos Juan Badia y Gerónimo Feliu, por comisión
de los demás.
Padró, regente la alcaldía, Gerónimo Feliu, Joan Badia.

1817, maig, 25
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. Es demana als
cònsols vells que facin gestions per esbrinar si Francisco Antoni
Aguilera i algun altre mestre han comès frau en la declaració del
nombre de ploms estricats, i també es reaﬁrmen els drets de la
dotzena per a actuar en nom del gremi.
[4: fol. 126v a 127v]

En la villa de Igualada, a veinte y cinco de mayo de mil ochocientos diez y siete, congregados los individuos que componen el gremio
de fabricantes de paños de esta villa, en el salón de sus casas consistoriales, con permiso y asistencia del señor don José Salat, regidor
decano y como a tal regente la alcaldía mayor por ausencia del señor
alcalde mayor, propietario, y en cuya convocatoria asistieron: Joaquín
Bas y Juan Castelltort, cónsules, Juan Badia, José Sendra, Josef Badia,
Buenaventura Masaguer, Magín Aguilera, Baltazar Codina, Bartolomé
Carulla, Francisco Anton Matosas, Pablo Antonio Barral, Josef Aguilera
y Jornet, Miquel Rigolfas, Pedro Antonio Morros, Bruno Mas, Cayetano
Mata, Agustín Morros.
Haviendo los dichos cónsules manifestado haber cumplido el
año de su consulado piden que el gremio les reciba las cuentas de
su cargo, las quales presentan a este ﬁn, acreditando haver cobrado
quatro cientas noventa y ocho libras ocho sueldos y cinco dineros, y
que han pagado quatro cientas ochenta libras ocho sueldos y ocho
dineros, resultando a favor del gremio diez y siete libras dies y nueve
sueldos y nueve dineros, que han hecho efectivas, cuyas cuentas han
sido aprovadas por el gremio.
En consequencia el mismo, a propuesta de Josef Aguilera y Pablo
Antonio Barral, priores actuales, nombran para sucederles Isidro Badia y Josef Cendra. A propuesta de los cónsules ha elegido el gremio,
para sucederles, a saber: a propuesta del cónsul Joaquín Bas nombra
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a Francisco Anton Matosas, y a propuesta de Juan Caselltort, cónsul
actual, elige a Antonio Jover alias Mascapell; para banderado se nombra a Josef Rivera y Rigolfas; para cordoneros, Joaquín Bas y Juan
Castelltort, Josef Aguilera y Jornet, Francisco Antonio Aguilera; para
bastoneros, Pedro Antonio Morros, Baltazar Codina, Bartolomé Carulla
y Miguel Serra; para clavario, Juan Badia; para ohidores de cuentas,
Josef Cendra, Isidro Badia; para vehedores de torcedores, Josef Gil y
Juan Aragonés; para contadores de vías, Josef Barés y Antonio Mercader; para vehedores de tundidores, Magín Aguilera y Juan Bursos;
para portantes del Misterio, Josef Barés, Josef Cendra y Surell, Josef
Carol y Antonio Badia; para clavador, José Cendra y Surell; para andador, Bartolomé Carulla; para individuos de la dozena, José Cendra,
Cayetano Mata, Agustín Morros, Francisco Antonio Aguilera, Josef
Rivera y Rigolfas, Juan Castelltort, Gerónimo Feliu, Pablo Antonio
Barral, Isidro Badia, Juan Badia, Bruno Mas, José Antonio Bas, cuya
propuesta fue aprobada.
Igualmente, haviéndose manifestado que Francisco Antonio Aguilera havía padecido alguna equivocación en la denuncia y pago de los
plomos, porque solamente se dice en las cuentas que ha satisfecho
veinte y cinco piezas cuando se sabe que en un molino solo batanó
ciento y diez piezas, ha acordado el gremio que los cónsules viejos
vayan a encontrarle para averiguar este asunto y practiquen lo que
corresponde, como y también para averiguar si se hubiese equivocado
ningún otro individuo del gremio, haciéndoles comisión para cobrarlo.
Y a ﬁn de evitar aquestos inconvenientes, se acuerda que se haga esta
representación a la superioridad, para que ninguna pueda estricar sino
al estricador del gremio a no ser él tenga estricador propio, estricando
solamente sus propias piezas y no otras, comisionando a este ﬁn a los
individuos del gremio. También comisiona el gremio a José Badia y
a Pedro Antonio Morros para que vigilen que ninguno pueda tender
lana ni ropa en la torre que no sea maestro del gremio, y sea propia
suya, bajo pena de tres libras. Sobre que se hará un pregón mediante
el permiso que concede el señor alcalde presidente para su execusión.
Y asimismo acuerda el gremio que los individuos de la docena en junta puedan acordar resolver, con todas las plenas facultades
que han disfrutado y deben exercer libremente en nombre del gremio.
Y el señor presidente, a las susodichas cosas, interpone su autoridad y
decreto en quanto no se oponga a reales órdenes y no en otra manera.
Y lo ﬁrma con Juan Badia y José Cendra, por comisión de los demás
por no multiplicar ﬁrmas. Doy fe.
José Salat, alcalde mayor interino, Joan Badia, José Cendra, José
Mas y Torelló, escribano.
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1818, maig, 10
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. Es demana als
cònsols que demanin a l’Ajuntament testimoni de la concessió
de l’espai que tenen establert, des de l’any 1746, entre la torre de
Calsina i la de Padró.
[4: fol. 128r-v]

En la villa de Igualada, a diez de mayo de mil ochocientos diez
y ocho, convocados y congregados los individuos que componen el
gremio de fabricantes de paños de la misma en el salón de sus casas
consistoriales, con permiso y asistencia del señor don Josef Salat, regidor
decano y como a tal regente la vara de alcalde mayor por ausencia del
señor alcalde mayor, y en cuya convocatoria han asistido: Francisco
Antonio Matosas y Antonio Jover, cónsules, Isidro Badia, Josef Sendra,
priores, Juan Badia, Gerónimo Feliu, Cayetano Mata, Josef Ribera,
Juan Bursos, Bartolomé Carulla.
Habiendo dichos cónsules manifestado haver cumplido el año de
su consulado piden que el gremio les reciba las cuentas de su cargo,
las quales presentan a este ﬁn, acreditando haber cobrado dos cientas
noventa y quatro libras diez y siete sueldos, y que han distribuído
tres cientas nueve libras diez y seis sueldos seis dineros, resultando
un alcanze a favor del cónsul Francisco Antonio Matosas de catorze
libras diez y nueve sueldos seis dineros, cuya cuenta ha sido aprovada
por el gremio. Además han manifestado dichos cónsules que se han de
cobrar veinte y cinco plomos de José Serra, cuyo importe asciende a
nueve libras siete sueldos y seis dineros, y que los diez y seis se han
de pagar a dicho Sendra y Surell, clavador, y además los plomos que
corresponde pagar a Francisco Antonio Aguilera. Igualmente el cónsul
Francisco Antonio Matosas ha manifestado haver cobrado de dicho José
Sendra y Surell, diez y siete libras diez y ocho sueldos dos dineros, que
son a cuenta del alquiler de la casa que se debe a la viuda Dalmases.
En consequencia el mismo gremio, a propuesta del prior Isidro
Badia ha elegido para sucederle Agustín Morros, y a propuesta del prior
Josef Cendra, nombra a Juan Castelltort. Seguidamente, a propuesta de
los dichos cónsules, nombra el gremio para sucederles a Juan Badia
y a Francisco Antonio Aguilera; para banderado, Buenaventura Badia y
Serra; para cordoneros, Pedro Grifell, Antonio Mercader, Pelegrín Gavarró y Baltazar Codina; para banderado, Josef Cendra; para ohidores
de cuentas, Gerónimo Feliu y Josef Ribera; para vehedores de torzedor, Juan Aragonés y Josef Gili; para contadores de vías, Josef Barés
y Antonio Mercader; para vehedores de tundidores, Maguín Aguilera

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

605

y Juan Bulsos;469 para portantes del Misterio, José Barés, Josef Carol,
Josef Cendra y Antonio Biosca; para andador, Bartolomé Carulla; para
clavador, Josef Cendra y Surell; para individuos de la dozena, Francisco Antonio Matosas, Josef Cendra, Cayetano Mata, Agustín Morros,
Josef Ribera y Rigolfas, Gerónimo Feliu, Isidro Badia, Bruno Mas, Josef
Antonio Bas, Juan Castelltort, Joaquín Bas y Antonio Jover, cuya propuesta fue unánimamente aprovada por el gremio.
Asimismo acuerda el gremio que los nuevos cónsules soliciten,
con un memorial al ayuntamiento, testimonio de la concesión del terreno desde la torre de Calsina a la de Padró, que obtuvo el gremio en
treinta y uno de diciembre de mil sete cientos quarenta y seis.
Y el señor presidente, a las susodichas cosas, impone su autoridad
y judicial decreto en quanto no se oponga a ninguna reales órdenes, y
lo ﬁrmó junto con Gerónimo Feliu y Josef Rivera, por comición de las
demás. Doy fe, Josef Salat, regente la alcaldía mayor, Gerónimo Feliu,
Joseph Ribera. Ante mí, Josef Mas y Torelló, escribano.

1819, maig, 23
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. L’acta incorpora
els deutes que deixa pendents el clavador sortint Josep Cendra i
Surell.
[4: fol. 128v a 129v]

En la villa de Igualada, a veinte y tres de mayo de mil ochocientos diez y nueve, convocados y congregados los individuos que componen el gremio de fabricantes de paños de la misma en el salón de
sus casas consistoriales, con permiso y asistencia del señor licenciado
don Agustín Peláez, abogado de los reales concejos, alcalde mayor
y teniente de corregidor por su magestad, que Dios guarde, de esta
villa y su partido, y en cuya convocatoria han asistido Juan Badia y
Francisco Antonio Aguilera, cónsoles, Josef Cendra, Cayetano Mata,
Bruno Mas, Miguel Rigolfas, Agustí Morros, Gerónimo Feliu, Josef
Riera, Isidro Badia, Joan Castelltort y Bartolomé Carulla, maestros e
individuos de dicho gremio.
Habiendo dichos cónsules manifestado haber cumplido el año
de su consulado piden que el gremio los reciba las cuentas de su car-
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go, las quales han presentado a este ﬁn, acreditando haber cobrado
trescientas treinta y siete libras, doce sueldos y ocho dineros, y haber
gastado trescientas veinte y tres libras doce sueldos y cinco dineros,
resultando en favor del gremio catorce libras tres dineros, que han
hecho efectivas, cuya cuenta ha sido aprovada por el gremio.
En cuya consequencia el mismo gremio, a propuesta de Agustín Morros, prior, ha elegido para sucederle a Cayetano Mata, y Juan
Castelltort propone a Antonio Jover, cuya elección ha executado el gremio. Segundamente ha propuesta de los cónsules, el gremio ha elegido
para nuevos cónsules a Josef Cendra y Josef Ribera y Rigolfas; para
banderado, Pedro Grifell, para bastoneros, Francisco Matosas, Alexos
Castelló, Tomás Badia y Joan Bursos; para cordoneros, Juan Badia,
Francisco Antonio Aguilera, Agustín Morros y Bonaventura Badia y
Serra; clavario, Bruno Mas; ohidores de cuentas, Joaquín Bas y Agustín Morros; vehedores de torcedor, Josef Gili y Juan Aragonés; para
contadores de vías, Antonio Mercader y Josef Barés; para vehedores
de tundidor, Juan Bursos y Pedro Figueras; para portantes del Misterio, Josef Barés, Josef Carol, Antonio Badia y Bartolomé Carulla; para
andador, el mismo Bartolomé Carulla;470 para clavador, Pedro Durán;
para individuos de la dozena, Juan Badia, Franciso Antonio Aguilera,
Joaquín Bas, Gerónimo Feliu, Agustín Morros, Bruno Mas, Isidro Badia, Cayetano Mata, Josef Antonio Bas, Juan Castelltort, Bonaventura
Jover y Antonio Jover.
Respecto que por dichos Badia y Aguilera, ex cónsules, se ha
hecho presente que el clavador pasado Josef Cendra y Surell, está
adeudando al gremio quatro anualidades de alquiler de tierras, y por
ellas, a razón de siete libras diez sueldos al año, treinta libras, y dos
anualidades de alquiler de la casa, y por ello veinte y dos libras diez
sueldos, cuyas dos partidas juntas importan sinquenta y dos libras
diez sueldos, de cuya cantidad abonándosele diez y siete libras diez y
ocho sueldos y dos dineros que se le retuvo Francisco Antonio Matosas,
y seis libras quinze sueldos onse dineros que se le retienen dichos
Badia y Aguilera, resta deudor, dicho Cendra y Surell, veinte y siete
libras quinze sueldos onze dineros, lo que se hace constar para los
efectos conducentes y para mayor claridad de lo que debe cobrar la
viuda Dalmases por el alquiler de la casa que, propia de esta, ocupó
dicho Cendra y Surell, y las restantes quarenta y siete libras quatro
sueldos y un dinero las pagará el gremio, cuyas dos partidas forman
la de setenta y cinco libras, advirtiendo que las dos anualidades de la
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casa que ocupó dicho Cendra y Surell, fueron las de mil ochocientos
diez y ocho y mil ochocientos diez y nueve.471
Y lo ﬁrma dicho señor presidente junto con Gerónimo Feliu y
Cayetano Mata, por comisión de los demás. Doy fe, licenciado doctor
Agustín Pelaez. Gerónimo Feliu, Cayetano Mata, Josef Mas y Torelló,
escribano.

1820, maig, 28
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. Es crea una comissió per a la venda de l’estenedor de l’actual torre i per a comprar-ne o acensar-ne un de nou que permeti fer aquesta feina.
[4: fol. 129v a 130v]

En la vila de Igualada, a veinte y ocho de mayo de mil ochocientos veinte, convocados y congregados los señores que componen el
gremio de fabricantes de paños de esta villa en el salón de sus casas
consistoriales, con permiso y asistencia de don Antonio de Requesens,
alcalde primero constitucional de la misma, y en cuya convocatoria
asistieron: Josef Sendra y Josef Ribera y Rigolfas, cónsules, Agustín
Morros, Cayetano Mata, Antonio Jover, Agustín Bas, Gerónimo Feliu,
Juan Badia, Alexandro Viñals, Juan Bursos, Juan Castelltort, Antonio
Mercader, Bartolomé Carulla, Francisco Sendra alias Surell y Bruno
Mas, maestros e individuos de dicho gremio.
Habiendo dichos cónsules manifestado haber cumplido el año
de su consulado piden que el gremio les reciba las cuentas de su
cargo, las quales han presentado a este ﬁn, manifestando haber cobrado quatrocientas setenta y tres libras dos sueldos y siete dineros, y
haber distribuido ochocientas cinquenta y tres libras trece sueldos
y once dineros, según más largamente se maniﬁesta en las cuentas
individuales y exactas que han presentado. Han sido aprobadas por
el gremio.
En cuya consequencia el mismo gremio ha elegido para priores
a Gerónimo <Feliu>472 y a Francisco Anton Aguilera; ha conﬁrmado

471. Aquestes dues quantitats tenen correccions que no permeten llegir amb
claredat el text.
472. El foli acaba amb el nom de Gerónimo, i el foli següent s’inicia amb y a
Francisco... Suposem que es refereixen a Gerónimo Feliu, i que, per error, el cognom
ha quedat omès.
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en el destino de cónsul a Josef Sendra, y ha nombrado para cónsul
segundo a Buenaventura Badia; para banderado, a Buenaventura Jover;
para cordoneros, a Antonio Jover, Josef Ribera, Cayetano Mata y Pedro
Grifell; para bastoneros, Pedro Antonio Morros, Alejandro Viñals, Juan
Ortinas y Juan Aragonés; para clavario, a Francisco Antón Aguilera;
para ohidores de cuentas, a Juan Badia y a Cayetano Mata; para veedores de torzedores, Josef Gili y Juan Aragonés; para contadores de
vías, Josef Barés y Antonio Mercader; para veedores de tundidores,
Pedro Figueras y Juan Bursos; para portantes del Misterio, Josef Barés, Josef Querol, Antonio Badia y Bartolomé Carulla; para clavador,
Josef Querol; para andador, Batolomé Carulla; para individuos de la
docena, Josef Antonio Bas, Josef Ribera, Juan Badia y en su ausencia
su hijo Ramon Badia, Gerónimo Feliu, Francisco Antonio Aguilera, Joaquín Bas, Agustín Morros, Buenaventura Jover, Cayetano Mata, Antonio
Jover, Bruno Mas y Pedro Grifell, cuya elección fue unánimamente
aprobada por el gremio, el qual ratiﬁca y conﬁrma todas y cada una
de la facultades que hasta ahora ha tenido la docena del gremio sin
restrición ni limitación alguna, pudiendo hacer, resolver y determinar
por sí solo,473 los individuos que componen dicha docena, en la misma
conformidad que hasta ahora lo han hecho.
Igualmente ha resuelto el gremio comisionar y comisiona al cónsul Josef Sendra, a Agustín Morros y a Juan Badia, para tratar y contratar, ajustar y veriﬁcar la enagenación de la torre actual que sirve
para tender y enjugar las lanas y piezas de los individuos del gremio,
buscando y ajustando nuevo sitio y terreno para hacer y construir un
tendedor nuevo, mirando en particular de tratar y ajustar una feixa de
tierra que Bartolomé Carles y Bou, curtidor de esta villa, posee cerca
los estricadores nuevos del gremio, por el censo o precio que más
bien vistos les sea, pudiendo al efecto y en cuanto reconozcan útil al
gremio ﬁrmar en su nombre y representación la escritura o escrituras
que sean conducentes, con las cláusulas, renuncias y obligaciones que
conozcan útiles y convenientes.
Y lo ﬁrma dicho señor alcalde presidente junto con Juan Badia y
Gerónimo Feliu, por comisión de los demás individuos concurrentes
y facultad que respectivamente les han conferido para no multiplicar
ﬁrmas.
Antonio de Requesens, alcalde primero constitucional, Juan Badia,
Gerónimo Feliu. Ante mí, Josef Mas y Torelló, escribano.
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1821, gener, 21
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Els comissionats informen els membres del Consell que han trobat comprador per a la torre vella, i aquest els conﬁrma en la seva comissió
alhora que els l’amplia per contractar la venda de la torre petita.
Així mateix els atorga poders per signar les actes de venda en nom
del gremi.
[4: fol. 130v a 131v]

En la villa de Igualada, a veinte y uno de enero de mil ochocientos
veinte y uno, convocados y congregados los ciudadanos individuos474
del gremio de fabricantes de paños de la misma en el salón de sus
casas consistoriales, con permiso de los señores alcaldes constitucionales 1º y 2º y presidencia de don Buenaventura Jover y Amigó, alcalde
segundo, y en que asistieron: Josef Sendra y Buenaventura Badia y
Serra, cónsoles; Alejandro Viñals, Juan Bursos, Antonio Jover, Cayetano
Mata, Francisco Matosas, Josef Badia y Serra, Bruno Mas, Juan Badia,
Francisco Antonio Aguilera y Alemany, Gerónimo Feliu, Pedro Antonio
Morros, Pedro Serra, Bartolomé Carulla y Juan Bas, todos individuos
de dicho gremio.
Por el cónsol Josef Serra se ha expuesto que, siguiendo la comisión que el gremio en la última sesión les conﬁrió a él, a Juan Badia
y a Agustín Morros, para enagenar la torre vieja propia del gremio con
objeto de invertir su importe en la continuación de la torre nueva, han
procurado buscar sujetos que la compren, y creen haberlos hallado,
lo que hacen presente al gremio antes de realizar las ventas para que
resuelva lo que le parezca. Y el gremio reunido, instruhido de la exposición de dicho comisionado Cendra y sus compañeros Badia y Morros,
ha resuelto unánimamente ratiﬁcarles y conﬁrmarles la comisión para
que puedan vender perpetuamente dicha torre vieja a los sujetos que
mejor les parezca, aplicando su resultante a la construcción de la torre
nueva. Y asimismo les conﬁere comisión el gremio para que puedan
vender y también475 perpetuamente la torre pequeña, ﬁrmando en uno
y otro caso las correspondientes escrituras de venta perpetua a favor de
los compradores, cobrando los precios que deberán entrar en poder del
depositario del gremio para dicha aplicación, ﬁrmando las cartas de
pago y dichas escrituras de venta con todas las cláusulas, renuncias y
obligaciones a nombre del gremio que sean convenientes, añadiendo

474. Escrit entre línies i entre cometes.
475. también, escrit entre línies i entre cometes.
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que este Consejo se ha llamado y celebrado con consentimiento de la
dozena del mismo gremio, a cuya determinación no quizo conformarse
el Joaquín Bas.
Otro si, respeto que el gremio está debiendo alguna partida, a
ﬁn de cubrirla determina que todos los que además del pago de la
peseta por cada plomo no hayan adelantado cantidad alguna para el
pago de atrasos, lo executen, esto es los que han clavado plomos antes
de la última vez que se sacaron cónsules, a razón de una peseta por
plomo, y los que han estricado de después, hagan el adelanto a razón
de media peseta por plomo, y que los que se resisten al dicho pago
queden privados de todas las prerrogativas que disfrutan los individuos
del gremio.
Buenaventura Jover, alcalde 2º, Gerónimo Feliu, comisionado para
ﬁrmar, Francisco Antonio Aguilera y Alemany, comisionado para ﬁrmar,
Josef Mas y Torelló, escribano.

1821, maig, 13
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs. En la mateixa
sessió es conﬁrma novament la comissió encarregada de la venda
de la torre vella i de la torre petita. També s’aprova la proposta de
despeses presentada pel cònsol per tal de millorar l’estricador de
draps i l’estenedor de llanes.
[4: fol. 131v a 133r]

En la villa de Igualada, a trece de mayo de mil ochocientos
veinte y uno, convocados y congregados los individuos que componen
el gremio de fabricantes de paños de esta villa en el salón de sus
casas consistoriales, con permiso y asistencia de don Buenaventura
Jover y Amigó, alcalde primero constitucional de la misma, y en cuya
convocatoria han asistido: Josef Sendra y Buenaventura Badia, cónsules, Pedro Antonio Morros, Juan Badia, Gerónimo Feliu, Francisco
Antonio Aguilera, Alexandro Viñals, Pedro Serra, Juan Bursos, Bruno
Mas, Josef Querol, Bartolomé Carulla, Pedro Grifell, Cayetano Mata,
Juan Castelltort, Juan Soms.
Habiendo dichos cónsules manifestado haber cumplido el año de
su consulado, piden que el gremio les reciba las cuentas de su cargo,
las quales han presentado a este ﬁn, manifestando haber cobrado quatrocientas treinta y siete libras siete sueldos y tres dineros, y que han
gastado quatrocientas diez y seis libras ocho sueldos y dos dineros,
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resultando a favor del gremio, veinte libras diez y nueve sueldos y un
dinero, cuyas cuentas han sido aprobadas por el gremio.
En cuya consequencia el mismo gremio ha elegido para priores a
Joaquín Bas y Josef Ribera; para cónsules, Josef Sendra y Pedro Grifell;
para banderado, Francisco Matosas; para cordoneros, Francisco Antonio
Aguilera, Buenaventura Badia, Gerónimo Feliu, Buenaventura Jover;
para bastoneros, Valentí Canals, Pedro Serra, Juan Soms, Francisco
Sendra; para clavario, Francisco Antonio Aguilera; para ohidores de
cuentas, Gerónimo Feliu y Francisco Antonio Aguilera; para vehedores
de torcedor, Josef Gil y Juan Aragonés; para contadores de vías, Josef
Barés y Antonio Mercader; para vehedores de tundidor, Pedro Figueras
y Juan Bursos; para portantes del Misterio, Josef Barés, Josef Querol,
Antonio Badia y Bartolomé Carulla; para clavador, Josef Querol; para
andador, Bartolomé Carulla; para individuos de la docena, Buenaventura
Badia, Juan Badia y en su ausencia su hijo Ramon Badia, Gerónimo
Feliu, Francisco Antonio Aguilera, Buenaventura Jover, Agustín Morros,
Cayetano Mata, Bruno Mas, Antonio Jover, Pedro Antonio Morros y
Josef Antonio Bas, cuya elección fue unánimamente aprobada por el
gremio, el cual ratiﬁca y conﬁrma, en todas sus partes, todas y cada
una de las facultades que, sin restricción ni limitación alguna, tiene
concedidas a los comisionados Josef Sendra, Agustín Morros y Juan
Badia, para tratar y contratar, ajustar y terminar la venda o establecimiento, del modo que quieran, la torre vieja y la torre pequeña y
comprar nuevo sitio para la torre nueva y la feixa de Bou, en la misma
conformidad que se les conﬁrió en el Consejo celebrado en veinte y
uno de enero de este año.
Asimismo ha aprovado el gremio la propuesta del cónsul Sendra
de poner nuevos palos y barreras en el estricador nuevo, y poner clavos
nuevos en el tendedor nuevo. Igualmente conﬁeren amplias facultades a
dichos comisionados para comprar a Pablo Antonio Barral los palos y
cualquier prenda de su estricador, que según indicación de dicho cónsul Sendra, ha ofrecido venderlos con comodidad. Y lo ﬁrma el señor
presidente con Francisco Antonio Aguilera y Pedro Antonio Morros
por comisión de los demás y para no multiplicar ﬁrmas, de que yo, el
infrascrito escribano, doy fe.
Buenaventura Jover, alcalde 1º constitucional, Francisco Antonio
Aguilera, comisionado, Pedro Antonio Morros, Josef Mas y Torelló,
escribano.
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1822, maig, 26
Acta del Consell del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es passen
comptes de l’exercici i s’anomenen nous càrrecs.
[4: fol. 133r a 134r]

En la villa de Igualada, a veinte y seis de mayo de mil ochocientos veinte y dos, convocados y congregados los individuos que
componen el gremio de fabricantes de paños de la misma en el salón
de sus casas consistoriales, con permiso y asistencia del ciudadano
don José Morera, alcalde primero constitucional de dicha villa, a saber:
José Sendra y Pedro Grifell, cónsules, Juan Badia, Cayetano Mata,
Baltasar Codina, Juan Castelltort, Francisco Matosas y Bergadá, Juan
Bursos, Bruno Mas, todos individuos de dicho gremio y su mayor
parte, habida razón de los ausentes y justamente impedidos, por cuya
causa no han podido asistir.
Por dicho cónsul primero José Sendra se espuso que, por no haber
podido veriﬁcar, de los oidores de cuentas aprobados por el gremio en
su última convocatoria hayan visto las cuentas que presenta el esponente
y su compañero, a causa de estar ocupado Gerónimo Feliu, uno de los
oidores, y el otro, Francisco Antonio Aguilera, por estar enfermo, a cuyo
ﬁn pide y suplica que los señores que están presentes comprueben los
recibos, si les parece bien, o hagan comisión a uno de los sujetos de
los que están presentes para que miren con la mayor escrupulosidad
las cuentas en lugar de dichos dos oidores, Gerónimo Feliu y Francisco
Antonio Aguilera. En cuya consecuencia el gremio ha nombrado para
ecsaminar dichas cuentas a Juan Badia y Francisco Matosas y Bergadá,
los cuales habiéndolas atentamente examinado y reconocido las hallaron
conformes, y enterado de esto el gremio ha aprovado dichas cuentas.
En seguida nombró para priores a José Aguilera y Jornet y
Buenaventura Badia y Serra; conﬁrmó en los destinos de cónsules a los
mismos José Sendra y Pedro Grifell; nombró para abanderado a José
Masarnau; para cordoneros, Juan Badia, Joaquín Bas, Francisco Matosas
y José Ribera; para bastoneros, Bartolomé Bas, Jayme Canals, Pablo
Dardet y Juan Aragonés; para clavario, a Francisco Antonio Aguilera;
para oidores de cuentas, Agustín Morros y José Ribera; para vehedores
de torcedor, a José Gil y Juan Aragonés; para contadores de vías, a
José Barés y Antonio Mercader; y para vehedores de tundidor, Pedro
Figueras y Juan Bursos; para portantes del Misterio, José Barés, José
Querol, Antonio Badia y Bartolomé Carulla; para clavador, José Carol;
para andador, a Bartolomé Carulla; y para individuos de la docena, a
Buenaventura Jover, Juan Badia y en ausencia de este a Ramon Badia,
a Gerónimo Feliu, Francisco Antonio Aguilera, José Ribera, Agustín
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Morros, Cayetano Mata, Bruno Mas, Antonio Jover, Francisco Matosas,
José Masarnau y Joaquín Bas.
Conﬁrmó en todas sus partes al gremio todas y cada una de sus
facultades que hasta aquí han tenido los cónsules y comisionados del
mismo gremio. Y el señor presidente a dichas cosas interpone su autoridad en cuanto puede y de derecho debe, y lo ﬁrma junto con dichos
Badia y Morros por comisión del gremio. Josef Morera.

1823, desembre, 7
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació
de comptes i renovació de càrrecs. Josep Cendra exposa les seves
raons per no continuar en el càrrec de cònsol, petició que no és
atesa pel Consell.
[4: fol. 134r a 136v]

En la villa de Igualada, a los siete de diciembre del año mil
ochocientos veinte y tres, convocados y congregados los individuos
que componen el gremio de fabricantes de paños de la misma en el
salón de sus casas consistoriales, con permiso y asistencia del licenciado don Agustín Peláez, alcalde mayor y teniente de corregidor de la
presente villa y su partido, en cuya convocatoria han asistido, previos
los estilados pregones, Josef Cendra y Pedro Grifell, cónsules, Miguel
Rigolfas, Juan Castelltort, Agustín Morros, Bruno Mas, Bartolomé Carulla, Cayetano Mata y Josef Aguilera.
Habiendo dichos cónsules manifestado haber cumplido el año de
su consulado, piden que el gremio les reciba las cuentas de su cargo,
las que a este ﬁn presentan, acreditando haber cobrado cuatrocientas
setenta y una libras catorce sueldos dos dineros, moneda catalana, y
que han distribuido cuatrocientas sesenta y una libras catorce sueldos
y cuatro dineros, resultando a favor del gremio, nueve libras diez y
nueve sueldos y diez dineros, que han hecho efectivas al clavario, cuyas
cuentas han sido aprobadas por el gremio.
Y a su consecuencia, el señor José Cendra, cónsul primero, propuso
al gremio para sucederle en su cargo de cónsul primero a Joaquín Bas,
y Pedro Grifell, cónsul segundo, propuso a dicho gremio para sucederle en su cargo a Buenaventura Jover. Y todos los arriba expresados y
dicho gremio celebrando con unanimidad de votos, ha reprobado la
propuesta de dicho José Cendra en la persona de Joaquín Bas, no por
que en este falten de concurrir las qualidades correspondientes para
desempeñar dicho encargo, ni para que esta reprobación le sirva de la
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menor nota, sino porque dicho empleo de cónsul primero recayga en
la persona del mismo Josef Cendra en el próximo venidero año, por
convenir así al bien de todo el gremio. Y así todos los asistentes que
lo componen, con toda unanimidad, nombran para cónsul primero en
este próximo año a dicho José Cendra. Y este desde luego expuso que
no puede admitir, ni debe, el empleo de cónsul primero a motivo de
estar sumamente ocupado en sus negocios, y a más como sabe muy
bien que hay algunos maestros del gremio que se han quexado de que
el ser siempre governados por uno no es regular. Y si el exponente ha
seguido hasta ahora el empleo de cónsul primero es porque siempre
ha deseado la organización de los estricadores que se han hecho y el
tener la satisfacción de hallarse ya construida la torre para poderse
secar o enjugar las lanas, obras tan útiles como necesarias a todo el
gremio. A todo lo que el exponente ha dedicado sus desvelos aun con
perjuhicio de sus intereses porque no gusta al esponente pedir mercedes y favores a los que tienen estricadores propios. Y si el esponente
tuviese estricadores propios, como algunos maestros del gremio, no
habría querido ser tanto tiempo cónsul primero, sino solo el año que
le hubiera tocado.
Y los individuos de dicho gremio, unánimes y conformes los que
asisten a dicha presente convocatoria, siendo la mayor y más sana
parte de dicho gremio, estando ciertos y habiendo experimentado el
buen zelo, conducta y actividad que dicho Josef Cendra ha tenido en
las obras y aumento del gremio, mediante que dichas obras se hallan
pendientes y que ninguno las seguiría como él, están todos conformes
en nombrar, como efectivamente nombran, a tenor de las propuestas
en el modo debido hechas en los empleos en el próximo venidero año,
a saber: priores, Juan Badia y Juan Castelltort, para cónsules, señor
Josef Cendra, primero, y Buenaventura Jover, segundo; para banderado, Josef Antonio Bas; para cordoneros, Miguel Rigolfas, Pedro Grifell, Josef Aguilera y Jornet y Buenaventura Badia; para bastoneros,
Francisco Antonio Aguilera y Ribas, Antonio Ferran y Aguilera, Juan
Bursos y Juan Aragonés; para clavario, Gerónimo Feliu; ohidores de
cuentas, Juan Badia y Cayetano Mata; para vehedores de torzedores,
Josef Gil y Juan Aragonés; para contadores de vías, Josef Barés y Antonio Mercader; para vehedores de tundidores, Pedro Figueras y Juan
Bursos; para portantes del Misterio, Josef Barés, Josef Carol, Antonio
Badia y Bartholomé Carulla; para clavador, a Josef Carol; para andador, Bartholomé Carulla; para individuos de la docena, Pedro Grifell,
Juan Badia y en su ausencia su hijo Ramon Badia, Miguel Rigolfas,
Cayetano Mata, Bruno Mas, Gerónimo Feliu, Agustín Morros, Josef
Ribera y Rigolfas, Francisco de Assís Matosas, Josef Antonio Bas, Juan
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Castelltort y Pablo Antonio Barral, cuya propuesta de todos los referidos
empleos fue unánimamente aprobada por el gremio.
Y Josef Cendra, en vista de haber por otra vez recaído sobre
él el primer consulado, por ser la común voluntad de los electores
admite dicho encargo, y propone que considera ser muy del caso de
que quando se cobren los plomos se pague una peseta por cada una
pieza, como y también continue la comisión que tienen encargada
Josef Cendra, Juan Badia y Agustín Morros, para cuydar de hacer las
obras que convengan a utilidad del gremio. Y todos sus individuos,
que asistieron a dicha convocatoria, accedieron a la propuesta de dicho
Josef Cendra, la que quedó aprobada, resuelta y acordada por tales
individuos, como otro de sus acuerdos.
Asimismo se ha acordado que se cobre lo que se está adeudando
así de plomos como censos y demás créditos, acudiendo a la autoridad
competente para exigir aquellos, haciendo comisión formal para dicho
efecto, en ausencia de algún cónsul, a Agustín Morros. Y resultan de
la cuenta presentada estar en deber las piezas estricadas por tal dio a
saber: Pedro Antonio Morros, cinquanta y ocho piezas; Josef Barés, tres
espiezas; Juan Castelltort, quatro piezas; Josef Thomás, catorce piezas;
Antonio Ferran, diez piezas; y Jayme Canals, veinte piezas.
Y el presidente, a las susodichas cosas interpone su autoridad
y juhicial decreto en quanto no se oponga a reales órdenes, y lo ﬁrmó junto con Agustín Morros y Cayetano Mata, por comisión de los
demás individuos que asistieron. De lo que yo, el infrascrito, doy fee.
Licenciado don Agustín Peláez.

1824, agost, 29
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació de
comptes i renovació de càrrecs.
[4: fol. 136v a 137v]

En la villa de Igualada, a veinte y nueve de agosto de mil ochocientos veinte y cuatro, reunidos los individuos del gremio de fabricantes
de paños de esta villa y su término en el salón de sus casas consitoriales, con permiso y asistencia del señor don Agustín Peláez, alcalde
mayor de esta villa y su partido, y en cuya convocatoria asistieron:
José Cendra y Torras y Buenaventura Jober y Amigó, cónsules actuales,
Juan Badia, Joaquín Bas, José Badia y Serra, Gerónimo Feliu, Juan
Castelltort, Juan Bursos, Baltazar Codina, Bruno Mas, José Jover, Pablo
Dardet, Miguel Rigolfas, Cayetano Mata.
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A propuesta de los actuales, fueron nombrados para sucederles
Agustín Morros y Pedro Grifell, y a propuesta de los cónsules actuales, fueron nombrados para nuevos cónsules, Joaquín Bas, Francisco
Matosas; para banderado, José Badia y Serra; para cordoneros, José
Cendra, Buenaventura Jober, Juan Badia, José Antonio Bas; para bastoneros, José Barés, Francisco Cendra, Juan Bursos y Juan Aragonés;
para clavario, Juan Badia, para oidores de cuentas, Pedro Grifell y José
Antonio Bas; para vehedores de torcedores, José Gili y Juan Aragonés;
para contadores de vías, José Barés y Antonio Mercader; para vehedores de tundidores, Pedro Figueras y Juan Bursos; para portantes del
Misterio, Josef Barés, José Carol, Antonio Badia y Bartholomé Carulla;
para clavador, a Josef Carol; para andador, Bartholomé Carulla; para
individuos de la docena, José Cendra, Buenaventura Jober, Juan Badia,
Gerónimo Feliu, Pedro Grifell, Bruno Mas, Cayetano Mata, José Antonio
Bas, José Aguilera y Jornet, Agustín Morros, José Ribera y José Badia
y Serra, cuya propuesta fue unánimamente aprobada.
En cuya consecuencia los ex-cónsules Cendra y Jober han producido la cuenta de lo que han cobrado y satisfecho, resultando que han
entrado en su poder doscientas treinta y cinco libras diez y siete sueldos
y diez dineros, y que han distribuido, doscientas cuarenta libras seis
sueldos y dos dineros, alcanzando al ex-cónsul Cendra, cuatro libras
ocho sueldos y cuatro dineros, cuyas cuentas fueron unánimamente
aprobadas.
Y dicho señor presidente, a las susodichas cosas interpone su
autoridad en cuanto puede y de derecho debe, y no se oponga a reales órdenes, y lo ﬁrmó junto con Juan Badia y Cayetano Mata, por
comisión de los demás, según estilo. Doy fe.
Agustín Peláez, Juan Badia, Cayetano Mata, José Mas y Torelló,
escribano.

1826, gener, 22
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació de
comptes i renovació de càrrecs. Acorden destinar el romanent que
els queda en la construcció d’una caseta als estricadors nous.
[4: 137v a 138v]

En la villa de Igualada, a veinte y dos dias del mes de enero
del año mil ochocientos veinte y seis, convocados y congregados los
individuos que componen el gremio de fabricantes de paños de la
misma en el salón de sus casas consistoriales, con permiso y asistencia
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del señor don Carlos Parés, abogado, regidor decano y regente de la
vara de alcalde mayor en este negocio de esta villa, por indisposición
del señor don Blas Damián de Vega, abogado de los reales consejos,
regente de la citada alcaldía mayor desta villa en comisión, en cuya
convocatoria han asistido Joaquín Bas y Francisco Matosas, cónsules,
Juan Badia, Cayetano Mata, Gerónimo Feliu, Tomás Badia, Bruno Mas,
Agustín Morros y Martí y Bartolomé Carulla, individuos de dicho gremio, reunido según su antigua costumbre para nombrar empleados en
el mismo para el presente año.
Y con efecto de propuesta del actual prior, Agustín Morros, han
sido elegidos para priores, Gerónimo Feliu y Buenaventura Jober, y
a propuesta de los cónsules actuales han sido elegidos, a pluralidad
absoluta de votos, los empleados siguientes: para cónsules, Bruno Mas
y José Antonio Bas; para banderado, Pelegrín Gabarró; para cordoneros, Joaquín Bas y Francisco Matosas, Agustín Morros y José Badia;
para bastoneros, Alejandro Viñals, Baltasar Codina, Tomás Badia y
Juan Aragonés; para clavario, Joaquín Bas; para oidores de cuentas, Juan
Badia y José Cendra; para vehedores de tundidores, Pedro Figueras y
Juan Bursos; para vehedores de torcedor, José Gili y Juan Aragonés;
para contadores de vías, José Barés y Antonio Mercader; para portantes del Misterio, José Barés, José Carol, Antonio Badia y Bartolomé
Carulla; para clavador, José Carol; para andador, Bartolomé Carulla;
para individuos de la docena, José Cendra, Juan Badia, Agustín Morros, Pedro Grifell, Pelegrín Gabarró, Joaquín Bas, Francisco Matosas,
Cayetano Mata, Gerónimo Feliu, Antonio Jober, Pablo Antonio Barral
y Francisco Aguilera y Ribas.
Después de echa esta elección, los dichos ex-cónsules han presentado sus cuentas, manifestando haber cobrado la cantidad de cuatrocientas treinta y nueve libras once sueldos y un dinero, y que han
satisfecho por las obligaciones y cargas del gremio, trescientas dos
libras diez y seis sueldos y diez dineros, quedando a favor del gremio
ciento treinta y seis libras catorce sueldos y tres dineros, cuya cantidad y lo demás que tiene que cobrar el gremio de plomos, acordó
aplicar a la construcción de la casita en los estricadores nuevos, de
cuya obra deberán cuydar los cónsules viejos, los cónsules nuevos y
Gerónimo Feliu.
Y dicho señor presidente, a las susodichas cosas interpone su
autoridad en cuanto puede y no se oponga a las reales órdenes, y lo
ﬁrma junto con Juan Badia y Gerónimo Feliu, por comisión de los
demás. De que doy fe.
Carlos Parés presidente, Juan Badia, Gerónimo Feliu, José Mas
y Torelló, escribano.
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1827, febrer, 25
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació de
comptes i renovació de càrrecs. El romanent dels comptes anuals
es destina a la construcció de la caseta dels estricadors nous.
[4: fol. 138v a 139r]

En la villa de Igualada, a veinte y cinco de febrero de mil ochocientos veinte y siete, convocados y congregados los individuos que
componen el gremio de fabricantes de paños de la presente villa en el
salón de sus casas consistoriales, con permiso y asistencia del señor
don Carlos Parés, alcalde mayor por su magestad de la misma y su
partido, y en que asistieron José Mas y Riba, en representación de
Bruno Mas, su padre hoy difunto, y José Antonio Bas, cónsules, Francisco Matosas y Bergadà, Cayetano Mata, Joaquín Bas, José Tomás,
Bartolomé Carulla, Gerónimo Feliu José Cendra, Juan Badia, Agustín
Morros, individuos de dicho gremio, reunido según antigua costumbre
para nombrar empleados para el presente año.
Y con efecto a propuesta de los actuales priores Gerónimo Feliu
y Buenaventura Jober, han sido elegidos para nuevos priores José Cendra y Francisco de Asís Matosas y Bergadá, y a propuesta del cónsul
actual, José Antonio Bas, han sido elegidos, a pluralidad absoluta de
votos, los empleados siguientes: para cónsules, Agustín Morros y José
Badia y Serra; para abanderado, Antonio Mercader; para cordoneros,
Joaquín Bas, José Antonio Bas, Gerónimo Feliu y Pelegrín Gabarró;
para bastoneros, José Antonio Aguilar y Morros, Pablo Rigolfas, Francisco de Asís Soms y Bartolomé Carulla; para clavario, Gerónimo Feliu;
para oidores de cuentas, Francisco de Asís Matosas y Joaquín Bas; para
veedores de torcedor, José Gili y Juan Aragonés; para veedores de tundidor, Pedro Figueras y Juan Bursos; contadores de vías, José Barés
y Antonio Mercader; portantes del Misterio, José Barés, José Carol,
Antonio Badia y Bartolomé Carulla; clavador, José Querol; andador,
Domingo Carles y Sellart; individuos de la docena, José Cendra, Juan
Badia, José Antonio Bas, Pedro Grifell, Pelegrín Gabarró, Joaquín Bas,
Francisco de Asís Matosas y Bergadá, Cayetano Mata, Antonio Jober,
Buenaventura Badia, Gerónimo Feliu y Antonio Mercader.
Después de echa esta elección, los ex-cónsules han presentado sus
cuentas, manifestando haber cobrado quinientas cuatro libras cuatro
sueldos y seis dineros, y que han gastado y distribuido para el gremio, cuatrocientas sesenta y nueve libras un sueldo y cuatro dineros,
quedando a favor del gremio treinta y cinco libras tres sueldos y dos
dineros. Y conﬁrmando el gremio la determinación de lo acordado
ultima para la construcción de la casita.

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

619

Se concluye la presente acta en la que el señor presidente interpuso su autoridad y judicial decreto en cuanto puede y de derecho
debe, y lo ﬁrmó con Juan Badia y Gerónimo Feliu, por comisión de
los demás. De lo que doy fe.
Carlos Parés, Juan Badia, Gerónimo Feliu, José Mas y Torelló,
escribano.

1828, març, 20
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació
de comptes i renovació de càrrecs. Es proposa restringir l’ús de
les torres i dels estricadors als membres del gremi, i es ﬁxa la
quota a pagar per cada drap quan els cònsols permetin estricar
als forasters.
[4: fol. 139v a 140v]

En la villa de Igualada, a veinte de marzo de mil ochocientos
veinte y ocho, reunidos los individuos que componen el gremio de fabricantes de paños de esta villa en el salón de sus casas consistoriales,
con permiso y asistencia del señor don Carlos Parés, alcalde mayor
por su magestad, que Dios guarde, de la presente villa y su partido, y
en que asistieron Agustín Morros y Martí y José Badia y Serra, José
Cendra y Tomás, José Tomás, Juan Bursos, Pablo Antonio Barral, Pelegrín Gavarró, José Aguilar y Morros, Antonio Ferran, Joaquín Bas,
Cayetano Mata, José Antonio Bas, Francisco de Asís Matosas, Antonio
Jover y Antonio Mercader.476
Por los actuales priores han sido propuestos Cayetano Mata y José
Antonio Bas. En seguida, por los cónsules actuales, se ha propuesto
para cónsules Gerónimo Feliu y Pelegrín Gavarró; para banderado,
José Aguilera y Morros; para cordoneros, Agustín Morros y Martí, José
Badia y Serra, Antonio Mercader y José Cendra; para bastoneros, Antonio Ferran, José Mas y Riba, Juan Bursos, José Tomás; para clavario,
Joaquín Bas; para ohidores de cuentas, Juan Badia y José Antonio
Bas; para vehedores de torcedor, José Gili y Juan Aragonés; para vehedores de tundidor, Juan Bursos y Pedro Figueras; para contadores de
vías, José Barés y Antonio Mercader; para portantes del Misterio, José
Barés, José Carol, Antonio Badia, Bartolomé Carulla; para clavador,
José Carol; para andador, Domingo Carles y Sellart; para individuos de
la docena, Agustín Morros y Martí, José Badia y Serra, José Cendra,
476.
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Joaquín Bas, Francisco Matosas, José Antonio Bas, Cayetano Mata,
Buenaventura Badia, Juan Badia, Antonio Mercader, Antonio Jover
y Buenaventura Jover, cuya propuesta fue aprobada por el gremio.
En consecuencia los ex-cónsules han producido las cuentas de su
empleo, manifestando haber cobrado doscientas noventa y cinco libras
trece sueldos y ocho dineros, y haber satisfecho doscientas ochenta libras trece sueldos y seis dineros, resultando a favor del gremio quince
libras dos dineros, cuya cuenta que unánimamente <fue>477 aprobada
por el gremio.
En seguida por el maestro individuo del gremio José Cendra se
espuso que parece que los maestros que se encuentran en el presente
Consejo son de parecer que, los que no son maestros del gremio, que
no tengan libertad de vender sus lanas para enjugarlas en las torres
que son del gremio, como esto en otro Consejo se había acordado con
intervención de la autoridad, y asimismo que los que tengan paños para
estricar siendo forasteros, como borells, de que tampoco puedan estricarse en los estricadores del gremio, solamente esto podrán realizarlo
cuando tengan la previa licencia de los cónsules, y estos no podrán
dar licencias para estricar los forasteros si es caso que no hayga en
los estricadores piezas para estricar que sean de los individuos del
gremio, y que en caso que los forasteros tengan ropas para estricar
en los estricadores y tengan licencia de los cónsules, deban entregar a
los mismos cónsules, dos pesetas por cada una pieza, y que las piezas
que no tengan la marca del nombre del fabricante se consideren y
tengan por forasteras. A cuya proposición se conformó el gremio.
Y últimamente determinó que la docena tenga todas las facultades para
resolver y determinar, por si sola, todo cuanto sea útil y conveniente
al gremio.
Y lo ﬁrman el señor presidente, que solamente lo aprueba en
quanto no se oponga a reales órdenes ni en otra manera, junto con
Joaquín Bas y Pablo Antonio Barral, por comisión de los demás.
Carlos Parés de Valver de presidente, Joaquín Bas, Pablo Antonio
Barral, José Mas y Torelló, escribano.

1829, març, 15
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació de
comptes i renovació de càrrecs.
477.
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[4: fol. 141r]

En la villa de Igualada, a quinze de marzo de mil ochocientos
veinte y nueve, convocados y congregados los individuos que componen
el gremio de fabricantes de paños de la presente villa en el salón de
sus casas consistoriales, con permiso y asistencia del señor don Benito Joaquín Vélez de Hoyos, alcalde mayor por su magestad, que Dios
guarde, de esta villa y su partido, y en que asistieron Gerónimo Feliu
y Pelegrín Gavarró, cónsules, Agustín Morros y Martí, José Aguilera y
Morros, Cayetano Mata, Antonio Jover y Franciso Matosas con José
Antonio Bas.
Por dichos cónsules actuales se ha manifestado que, habiendo cumplido el año de su consulado, se les nombren sucesores y a los demás
empleados en el gremio, a cuyo ﬁn han presentado las cuentas de su
cargo, habiendo cobrado doscientas cincuenta y ocho libras catorce
sueldos, y que han pagado doscientas treinta y cinco libras catorce sueldos y onze dineros, restando a favor del gremio veinte y dos libras diez
y nueve sueldos y un dinero, que han echo efectivas.
En seguida por los priores han sido propuestos Joaquín Bas y
José Badia y Serra. En seguida han sido elegidos para cónsules, Antonio Jover y Antonio Mercader; para banderado, José Mas y Riba; para
cordoneros, Pelegrín Gavarró, Gerónimo Feliu, José Aguilera y Morros,
Gayetano Mata; para bastoneros, Pablo Dardet, Francisco Sendra y
Tarrida (alias) Surell, Francisco Antonio Aguilera y Ribas y Domingo
Carles; para clavario, José Sendra; para oidores de cuentas, Gayetano
Mata y Pedro Grifell; para vehedores de torzedor, José Gili y Juan
Aragonés; para vehedores de tundidor, Juan Bursos y Pedro Figueras;
para contadores de vías, José Barés y Antonio Mercader; para portantes
del Misterio, José Barés, José Carol, Antonio Badia, Bartolomé Carulla;
para clavador, José Carol; para andador, Domingo Carlos; para individuos de la docena, Agustín Morros y Martí, José Badia y Serra, José
Sendra, Joaquín Bas, Francisco Matosas, José Antonio Bas, Gayetano
Mata, Buenaventura Badia, Juan Badia, Pelegrín Gavarró, Buenaventura
Jover y Pedro Grifell, cuya propuesta fue aprobada.
Y el presidente, a dichas cosas interpone su autoridad y judicial
decreto en cuanto puede y de derecho debe y no en otra manera, y en
cuanto no se oponga a reales órdenes. Y lo ﬁrma junto con Francisco
Matosas y José Aguilera y Morros, por comisión de los demás por no
multiplicar ﬁrmas. Doy fe.
Benito Joaquín Vélez de Hoyos, Francisco Matosas, Joseph Aguilera y Morros, José Mas y Torelló, escribano.
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1830, mars, 22
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació de
comptes i renovació de càrrecs.
[4: fol. 141v]478

1831, març, 22
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i la renovació de càrrecs. S’anomena Josep Sendra com a comissionat per a tractar amb l’Ajuntament els
afers referents al gremi.
[4: fol. 142r-v]

En la vila de Igualada, a vintidós de mars de 1831, convocats y
congregats, ab llicència de la autoritat de la mateixa, alguns indivíduos
del gremi de fabricants de paños de la ya citada, en la cassa del senyor
cònsul primé de dit gremi, a on a estat precens Anton Juvé, Anton Mercadé, cònsuls de dit gremi, y Joseph Sendra, Pera Grifell, Joseph Anton
Bas, Joaquím Bas, Joseph Badia y Serra, Agustí Morros, Francesch Matosas, Pelegrí Gabarró, estos són indivíduos de la dotsena de dit gremi.
Lo que los sobredits cònsols los an manifestat aber compler dos
anys lo aber sigut cònsuls de dit gremi, y an precentat los comptas de
tot lo que an cobrat y pagat, y en sa bista los senyors de la dotsena
an rebut los comptas, tant de lo cobrat com de lo distribuit, quedan
acrehedors los ya espresats en los comptas de sent y vint lliuras set
sous y onsa dinés, an disposat los senyors de la dotsena que los cònsuls
segens las satisfàcian a los que acreditan cobrà, y a Francisco Anton
Agilera y Ribas se li an de pagà dugas raseras que serbiren per posar
a la casa de baix los astricadós ajustadas a onsa lliuras sinch sous,
sols que ell a de pagà los ploms del any mil vuitsens vintinou y mil
vuit sens trenta.
En segida an pasat alegir nous empleos que an recaigut, per
priors, Agustín Morros y Pelegrí Gabarró; per cònsuls a Bonaventura
Badia y Serra y Joseph Aguilera y Morros; per banderado, Juan Bursos; per cordonés, Anton Jové, Anton Mercadé, Joaquim Bas, Joseph
Mas y Riba; per bastoners, Pera Serra, Francisco Sendra, Francesch
Soms, Cristòful Gil; per clabari, Joseph Sendra; oïdors de comptas,
Joaquim Bas, Joseph Badia y Serra; contadors de vias, Joseph Barés
478.
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y Anton Mercader; beadors de retorsadó, Cristòful Gil, Juan Aragonès;
beadors de abaixadó, Juan Bursos y Anton Juvé; portans del Misteri,
Joseph Barés, Joseph Carol, Anton Badia, Bartomeu Carulla; clabadó,
Joseph Carol; andador, Domingo Carles y Sellar; dotsena, Joseph Sendra, Agustí Morros, Joseph Badia y Serra, Geroni Feliu, Pera Grifell,
Pelegrí Gabarró, Joseph Anton Bas, Joaquim Bas, Anton Juvé, Anton
Mercadé, Juan Bursos, Francesch Matosas.
Y en seguín las facultats que té concedidas la dotsena del gremi
de fabricans de paños de la vila de Igualada per los mestras de dit
gremi en los anteriors consells, selebrats y precidits per la autoritat de
la mateixa vila y son partit, después de aber rebut los sobredits comtes
y después de aber elegit nous empleos, el ex-cònsol Anton Jové exposà
als senyors de la dotsena que eren deu indivíduos precens a saber: Joseph Sendra, Agustí Morros, Joseph Badia y Serra, Pera Grifell, Pelagrí
Gabarró, Joseph Anton Bas, Joaquim Bas, Anton Jové, Anton Mercadé
y Francesch Matosas, que quan era cònsul fou abisat que comparagués
a la cassa de la vila. En això y comparagué y los senyors del magníﬁch
ajuntament li digeren que el gremi de fabricants de paños abia de posar
la conﬁansa ab un indivíduo de son gremi, y que quan fos abisat per
dit ajuntament abia de asistir en classa de comicionat de dit gremi per
tractà, ab los demés comicionats dels demés gremis de la precen vila y
discórre com se podria lograr que los gremis de la precen vila pogesen
continuar y seguir ab aprobació del real consell. Y respecte de tot això
la dotsena anterior posà la conﬁansa a la persona de Joseph Sendra,
encara que això se féu barbalmen y per lo mateix los deu indivíduos
de la dotsena que són precens podrem en cara posar la conﬁansa
per tractà de dits asumtos al sopjecte que tíngian per més conbenién.
Y median lo que a esposat dit Anton Jobé, la dotsena a elegit per comicionat al mateix Joseph Sendra per que fàcia y procúria a favor de
nostre gremi lo que sígia més útil y conégia sígia conbenién, y en bista
de tot, lo sobredit lo mencionat Joseph Sendra asepta dita comició y
exposa a los senyors de la dotsena que, en sa dita comició y farà lo
que i sabrà, però que desitja tenir un company per poder consultar
lo conbenient a fabor de nostre gremi a serca de la mencionada comició, y per lo mateix desitja sígia la persona de Agustí Morros, y que los
gastos que ocurriran en esta y en Barcelona los adelantarà duran la sua
comició, però quels cobrarà dels seus primers ploms, lo que median lo
que ya esposat lo sobredit comicionat Joseph Sendra, los senyors de
la dotsena, tots unànimas, aproban y conbenan en tot quan a exposat
dit Joseph Sendra. Geroni Feliu, que és indivíduo de la dotsena està
enterat de tot lo sobredit y per lo mateix diu que combé en un tot de
lo que an acordat los senyors de la precén dotsena.
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1833, març, 17
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a l’aprovació de
comptes i renovació de càrrecs.
[4: fol. 142v a 143v]

En la villa de Igualada, a diez y siete de marzo de mil ocho sientos
treinta y tres, convocados y congregados los indivíduos que componen
el gremio de fabricantes de paños de la misma, en el salón de sus casas
consistoriales según costumbre, con permiso y asistencia del señor don
Benito Joaquín Vélez de Hoyos, alcalde mayor por su Magestad de esta
dicha villa y su partido, y en cuya convocatoria asistieron: José Cendra
y José Mas y Riba, cónsules, Joaquín Bas, Gerónimo Feliu, Agustín
Morros, Juan Castelltort, Antonio Mercader, José Aguilera y Morros y
Bartolomé Carulla.
Por dicho José Cendra se espuso que, en dos de abril último,
con permiso del cavallero alcalde mayor de esta y su partido digno
presidente, a instancia de los señores ex-cónsules Buenaventura Badia
y Serra y José Aguilera y Morros, en la casa del primero se celebró
docena. Dichos ex-cónsules presentaron las cuentas de lo cobrado y
distribuido en el tiempo de su oﬁcio y la docena las aprobó, las que
están copiadas en el libro del gremio. Y después dichos ex-cónsules
propusieron para los empleos a los sugetos que habían de servir el
siguiente año y la docena aprobó dicha proposición, y como dichos
empleos que van a ﬁnalizar no están escritos en el libro del gremio, le
ha parecido conforme ponerlo en su conocimiento. Y como también
la real orden de treinta y uno de agosto último, en que se previene
que los gremios puedan seguir como seguirán anteriormente hasta que
recaiga nueva real disposición, y que sus individuos gozen de todos
los privilegios según las leyes.
En seguida los mismos cónsules han producido la cuenta de lo
que han cobrado en el tiempo de su cargo, resultando que han cobrado
dos cientas setenta y seis libras onse sueldos y seis dineros, y que han
pagado ciento setenta y nueve libras doce sueldos y ocho dineros, quedando en favor del gremio cincuenta y seis libras diez y ocho sueldos
y ocho dineros, cuya cuenta fue aprobada.
Inmediatamente han sido nombrados por el gremio, para priores,
Buenaventura Badia y Serra y José Aguilera y Morros; para cónsules,
Joaquín Bas y Juan Bursos y Serra; para banderado, Pedro Serra; para
cordoneros, José Cendra, José Mas y Riba, Antonio Jover y Antonio
Ferran; para bastoneros, José Barés, Pablo Dardet, Miguel Serra y
Bartolomé Carulla; para clavario, José Badia y Serra; para ohidores de
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cuentas, Agustín Morros y José Antonio Bas; para vehedores de torcedor,
Juan Aragonés y Agustín Jover y Jordi; para contadores de vías, José
Barés y Antonio Mercader; para vehedores de tundidor, Buenaventura
Badia y Serra y Juan Bursos; para portantes del Misterio, José Barés,
José Carol, Antonio Badia y Bartolomé Carulla; para clavador, José Carol; para andador, Domingo Carles; para individuos de la docena, José
Cendra, José Mas y Riba, Gerónimo Feliu, Agustín Morros, Antonio
Jover, José Aguilera y Morros, José Badia y Serra, Buenaventura Badia
y Serra, José Antonio Bas, Antonio Mercader, José Ribera y Rigolfas y
Pedro Serra, cuya propuesta fue aprobada por el gremio.
Y últimamente se acordó conferir y conﬁere comisión a los individuos de la docena para resolver, sin reunión del gremio, todo cuanto
pueda ser útil y conveniente a los intereses del gremio, ﬁrmando todos
los actos que puedan conducir al efecto. Y lo ﬁrman el señor presidente con Agustín Morros y Gerónimo Feliu. Benito Joaquín Vélez de
Hoyos, presidente, Gerónimo Feliu, Agustí Morros, José Mas y Torelló,
escribano.

1833, setembre, 28
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i renovació de càrrecs. S’autoritza a Antoni Biosca, blanquer, a obrir una travessia des del carrer de Santa Anna ﬁns al carrer del darrere, previ pagament al gremi d’una
quantitat en concepte de servitud.
[4: fol. 143v i 144r]

En la villa de Igualada, a veinte de setiembre de mil ochocientos
treinta y tres, reunidos los individuos que forman la docena del gremio
de fabricantes de paños de la presente villa en la casa de Joaquín
Bas, cónsol primero, con permiso dado de palabra por el señor don
Blas Damián de Vega, alcalde mayor por su magestad de la misma
villa y su partido, mediante avisos y con asistencia de Juan Morató,
alguasil primero del juzgado de dicho señor, con conocimiento de su
merced y asistencia del infrascrito escribano, en cuya convocatoria
han asistido: Joaquín Bas y Juan Bursos, cónsoles, José Cendra, José
Mas y Riba, Gerónimo Feliu, Agustín Morros y Martí, José Aguilera y Morros, José Badia y Serra, Buenaventura Badia y Serra, José
Antonio Bas, Antonio Mercader y José Ribera y Rigolfas y Pedro
Serra, no habiendo comparecido Antonio Jover por no permitírselo
el estado de su salud.
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En atención a que el magníﬁco ayuntamiento de esta villa dispuso
que se habriese, como se ha habierto, una travesía desde la calle de Santa
Ana hasta otra calle que se forma a la parte del detrás y del medio día
de aquella, cuya travesía pasa por terreno propio de dicho gremio, cuyo
importe debe entre otros satisfacerle Antonio Biosca y Ortega, curtidor,
que disfruta del beneﬁcio de tener puertas quentrarán, de que no tenía
facultades, con que logrará una estima mayor de sus ediﬁcios; para el
logro de cuyo beneﬁcio pretende conseguir permiso para poder continuar
en tener dichas puertas y demás aberturas en dichos sus ediﬁcios que
posehe y ocupa a la parte de oriente de dicha travesía, cuyas puertas
y abertura salen a la parte de poniente de la misma travesía. En vista
de cuya solicitud verbal, los cónsoles anteriores dispusieron que los
maestros de obras, llamados de mur, nombrados por dicho magníﬁco
ayuntamiento, procediesen, como procedieron, a estimar el justo importe
o valor de dicha servitud de dicho Biosca, la que en efecto valoraron
en la cantidad de ciento cincuenta y seis libras cinco sueldos, moneda
barcelonesa, según el papel de su estima que se ha presentado bajo sus
ﬁrmas con fecha de diez y nueve de mayo del año próximo pasado.
Con presencia de toda la docena, insiguiendo las facultades que tiene
concedidas por el gremio en la última convocatoria que celebró bajo
la presidencia del caballero alcalde mayor antecesor en diez y siete de
marzo del corriente año, acuerda que mediante que el referido Antonio
Biosca satisfaga la citada cantidad de ciento cincuenta y seis libras cinco
sueldos en que está valorada dicha servitud, pueda continuar en tener
perpetuamente todas las puertas, ventanas y aberturas que ha habierto
sin permiso del gremio, y no pagando dicha cantidad se le obligue a
cerrarlas inmediatamente, sin perjuicio de reclamar el pago del justo
valor de la pared de tanca que ecsiste en aquel sitio que sea propia del
gremio, para lo que se conceden en cuanto sea necesario y haya lugar
todas las facultades a los cónsoles, y además para que los auxilien se
comisionan a los individuos José Cendra y José Ribera y Rigolfas.
Y así se concluyó la cesión que por comisión de los individuos
concurrentes ﬁrman Gerónimo Feliu y Agustín Morros, con dicho alguasil, de que doy fe. Gerónimo Feliu, Agustí Morros, Juan Morató,
alguasil, José Mas y Torelló, escribano.

1841, juny, 6
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i renovació de càrrecs.
[4: fol. 144v]
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En la vila de Igualada, a sis de juny 1841, reunits la major part
que forman la dotsena en casa del cònsol primé, senyor Joseph Anton
Bas, asistin en ella el senyor Joseph Sendra, Joseph Badia y Serra,
Joseph Mas y Riba, Francesch Matosas, Joseph Aguilera y Morros,
Pera Serra, Palagrí Gabarró, Baltasà Codina, Tomàs Mercadé y Calaf,
y median las facultats que tenen los indibíduos que són ellegits per
la dotsena en lo últim Consell selebrat a 17 de mars de 1833, ab asistència del caballero alcalde mayor de la vila de Igualada y son partit,
don Benito Joaquín Vélez de Hoyos.
Los cònsuls del gremi de fabricans de paños Joseph Anton Bas y
Pau Rigolfas presentaren los comtas del que avian cobrat y distribuit,
y resulta lo que an cobrat mil setanta cinch rals y quinse maravedisos
billó, y lo que han distribuit és vuit sens vuitanta nou rals nou maravedisos billó, de lo que quedan a fabor del gremi cen vuitanta sis rals
sis maravedisos billó, y dita partida la an entregada a Joseph Sendra,
lo que dits comtas foran aprobats unànimas par los indivíduos sobradits
que asistiren a la dotsena.
Y en seguida an demanat als senyors sobradits que se ellegisen
nous empleos, y estos an conbingut estaba mol bé y proposaren per lo
any següen per priors, Joseph Aguilera y Morros y Baltasar Cudina; y
per cònsuls, Joseph Sendra y Joseph Badia y Serra; per abendarado,
Joaquim Bas; per cordonés, Joseph Anton Bas, Pau Rigolfas, Geroni
Feliu y Tomás Mercadé y Calaf; per bastonés, Tomàs Barral, Pau Dardet,
Cristòfol Gili, Antoni Badia; per ohidors de comtas, Francesch Matosas
y Joseph Mas y Riba; per portans del Misteri, Joseph Baras, Joseph
Carol, Francisco Soms y Antoni Badia; per clabadó, Joseph Carol; per
andadó, Domingo Carles; per la dotsena, senyors Joseph Anton Bas, Pau
Rigolfas, Geroni Feliu, Francesch Matosas, Joseph Aguilera y Morros,
Joseph Mas y Riba, Pera Serra, Joseph Ribera y Rigolfas, Joaquim Bas,
Baltasar Codina, Tomàs Mercadé y Calaf y Pelagrí Gabarró.
Median tot lo espresat, los sobre dits senyors que an asistit a la
dotsena aproban en totas sas pars, y per lo matex comicionan per a
ﬁrmar esta resolució a Joseph Sendra y Joseph Mas y Riba.
Joseph Sendra, Joseph Mas y Riba.

1842, maig, 8
Reunió de la dotsena del gremi de paraires d’Igualada per a l’aprovació
de comptes i renovació de càrrecs.
[4: fol. 77r-v]
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En la vila de Igualada als 8 maitg 1842, ab conexement de la
hautoritat de la mateixa, baren se abisats les senyories de la dotsena
del gremi de fabricants de paños de la mateixa vila per que asistisen en
la dotsena que se abia de celebrà en la casa del cònsul Joseph Sendra,
y en birtut de son òbit y asistiren a saver: Geroni Feliu, Francesch
Matosas, Joseph Aguilera, Pera Serra, Joseph Anton Bas, Joseph Mas
y Riba, Baltesar Codina, Pelegrí Gavarró, Tomàs Mercadé y Joaquim
Bas, y mediant las facultats que té concedidas dita dotsena en lo últim
Consell celebrat al 17 mars del any 1833, en la casa concistorial de
la present vila, ab acistència de don Benet Joaquim Vélez de Hoyos,
alcalde major que era de Igualada y son partit, y en sa bista los cònsuls Joseph Sendra y Joseph Badia y Serra, proposaren que se auria
de arreglà los comptes del temps de son consulat, y al mateix temps
fer nombrament de més empleos. Y acordaren que per lo que se haya
gastat se repartesca en las pesas que se hayan estricat, y en sa bista
resulta que se a cobrat tres rals de velló per cada pesa y a més los rals
dels mestres, comforme consta en los comptes que presentan los dits
cònsuls als ohidors de comptes, en los cuals manifestan aber cobrat
mil cent noranta tres rals ab bint y cuatre maravedisos velló, y aber
distribuit mil dos cents onse rals velló, de lo que restan a favor de
Joseph Sendra, diset rals deu maravedisos velló.
En dita dotsena proposaren per priors a Joseph Mas y Riba y
Pau Rigolfas; per cònsuls Geroni Feliu y Tomàs Mercadé; per abandarado, Tomàs Barral; per cordoners, Joseph Sendra, Joseph Badia y
Serra, Joseph Aguilera y Morros y Joaquim Bas; per bastoners, Anton
Badia, Pau Dardet, Francesch Soms, Cristòful Gil; per portans del Misteri, Joseph Barés, Anton Badia, Francesch Soms y Cristòful Gil; per
portans dels cadàvers, Joseph Barés, Juan Castelltort, Anton Badia,
Pau Dardet, Francesch Soms y Juan Aragonès; per ohidors de comptes,
Joseph Sendra y Francesch Matosas; per clavari, Joseph Mas y Riba;
per andadó, Domingo Carles y Sellart; per clavador, Agustí Carol; per
la dotsena, Joseph Sendra, Joseph Badia y Serra, Francesch Matosas,
Joseph Anton Bas, Joseph Aguilera y Morros, Joseph Mas y Riba, Pera
Serra, Pelegrí Gavarró, Pau Rigolfas, Baltesar Codina, Joaquim Bas
y Tomàs Barral, y per ﬁrmar lo acordat de dita dotsena, Francesch
Matosas y Joseph Mas y Riba.
De lo que tot lo sobre dit fou aprobat, unànimes, per los senyors
sobredits que asistiren en dita dotsena.
Joseph Mas y Riba, Francesch Matosas.
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1843, juny, 5
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 78r-v]

En la vila de Igualada, a 5 juñ de 1843, reunits los individus que
formaban la dotsena a casa del senyor cònsul Geroni Faliu, aprobaren
a est los comptes antecedens, y se allegiren cònsuls nous, quedan agraciats Joseph Badia y Joaquim Bas; per priors, Pelegrí Gavarró y Pera
Serra; avandarado, Pau Dardet; bastonés, Juan Carcañó, Pere Grifell,
Juan Aragonès y Anton Badia; cordonés, Geroni Feliu, Tomàs Mercadé,
Joseph Mas y Riva y Pau Rigolfas; oïdors de comtas, Joseph Sendra y
Francisco Matosas; per la dotsena, Pelegrí Gavarró, Pera Serra, Pau
Dardet, Geroni Feliu, Tomàs Mercadé, Pau Rigolfas, Joseph Sendra,
Francisco Matosas, Joseph Anton Bas, Baltasar Codina, Joseph Aguilera
y Morros y Tomàs Barral; andador, Domingo Carles; portans del tabernacle, Joseph Barés y Cristòfol Gil, Anton Badia y Francesch Soms;
portans dels cadàvers, Joseph Barés, Juan Castelltort, Anton Badia,
Pau Dardet, Francisco Soms y Juan Aragonès.

1844, juliol, 24
Acta d’admissió de Joan Morros com a membre del gremi de fabricants
de draps d’Igualada.
[3: fol. 257r]

Sia notori que Pere Anton Morros, mestre parayre de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, de son grat y cert ciència confesa y
declara que, no sols per lo espay y termini de tres anys de aprenent
y un any de fadrí, ha tingut en sa casa, baix la enseñansa de son oﬁci,
a Joan Morros, son germà, sinó també molt més temps, en los quals
se ha aportat bé y legalment, per lo que se dóna per content y satisfet,
prometent que sempre y quant convinga judicialment o en altre manera, prestarà jurament en sa ànima contenir veritat tot lo sobre referit.
Y a ﬁ cònstia li fa y ﬁrma la present carta de aprenentatge y de fadrí,
en dita vila de Igualada, vuy als vint y quatre dias del mes de juliol,
any de la Nativitat del Senyor de mil vuyt cents quaranta quatre. A lo
que foren presents per testimonis Joseph Rigordosa y Jaume Garcia,
vehints de esta vila. Pere Anton Morros. En poder de mi, Joseph Bausili, notari. Lo esmentat aprenent y val.479
479. Sembla que correspon a una correcció del text, però no hi ha cap senyal
indicant-ho.
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Concorda ab son original, y requirit la signo y ﬁrmo a Igualada
y dia de sa otorgació, en est mitg full de paper del real sello quart,
en testimoni de veritat.
Sig+ne José Bausili.

1844, juny, 6
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 79r-v]

En la vila de Igualada, a 6 juny de 1844, reunist los indibidos que
formaban la dotsena a casa del cònsul Joseph Badia y Serra, aprobaren
a est los comptes antesedens y se ellegiren cònsuls nous quedan agraciats
Joseph Sendra y Joseph Aguilera y Morros; priors, Joseph Mas y Riba
y Tomàs Mercadé, parios; abandarado, Cristòful Gili, Joseph Badia y
Serra, Joaquim Bas, Pera Serra, Pau Dardet; curdunés, Bartomeu Pau,
Antoni Barral, Juan Aragonès, Anton Badia, Antoni Castalló y Badia;
clabari, Francesch Matosas; hoyïdor de comtas, Francesch Matosas y
Joseph Badia y Serra; portans del Misteri, Anton Badia, Cristòful Gili,
Francesch Soms, Jaume Jové; portadors del cadàbar, Antoni Badia y
Gili, Francesch Soms, Juan Aragonès, Cristòful Gili; clabadó, Agustí
Carol; andadó, Domingo Carles. Per la dochsena, Joseph Badia y Sera,
Joaquim Bas, Francesch Matosas, Pera Serra, Joseph Mas y Riba, Tomàs Mercadé, Geroni Faliu, Joseph Ribera y Rigolfas, Joseph Anton
Bas, Pau Dardet, Baltasar Codina, Pau Rigolfas.

1844, setembre, 29
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants d’Igualada per a l’aprovació
dels comptes anuals. En aquesta sessió s’informa de la petició
de l’Ajuntament de fer un establiment a la torre xica i també de
l’admissió de Pere Anton Morros com a mestre del gremi.
[4: fol. 79v a 80r]

En la vila de Igualada, als 29 setembre de 1844, sen cònsuls els
senyors Joseph Sendra y Tomàs y Joseph Aguilar y Morros, en permís
de la hautoritat de la mateixa vila, se reuní los senyors de la dotsena
en la casa del primer cònsul y asistiren en ella: Joseph Badia y Serra,
Joaquim Bas, Francesch Matosas, Pera Serra, Joseph Mas y Riba, Tomàs
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Mercadé, Joseph Ribera y Rigolfas, Joseph Anton Bas, Pau Dardet, los
quals el cònsul primer esposà:
Que lo motiu de averlos cridat o comvidat és perquè los senyors
del magníﬁch ajuntament de la presen vila enviaren a vuscà als sobre
dits cònsuls, y el presiden de ella, don Bonaventura Jobé, los manifestà
y digué que ya tres supjechtas que desitjaban estaplir en la torra xica,
posanse a la línea des del cantó o línea de nostra senyora de Gràcia al
Bonaventura Badia, y que si el gremi de fabricans de paños de la present
vila té algun dret o títol a dita torra lo maniféstia, per cuan el sobre
dit ajuntament vol usar del dret que li correspon. A lo que dits cònsuls
respongueren que això desitchaban fero presen als senyors de la dotsena
per a que delivaresin lo que tinguesen a bé. Lo que dit cònsul primé fa
presen a dita dotsena que y a una escriptura de establiment fet a vuit de
maig del any 1753, el cual és ﬁrmat per lo senyor vatlle y cinch regidors
que eran consejals de dit ajuntament de dit any. Lo establiment se feu
median lo averlos donat de entrada la cantitat de vuitanta cuatra lliuras,
moneda catalana, a més de tenir la obligació de pagar tots los anys sis
diners de sents, y estos sean satisfet ﬁns lo any 1832. Y en virtut de tot
lo sobradit, la dotsena resolgué que, cuan los senyors del ajuntament
desítjian saber la resolució de la dotsena, que si preséntian los espresats
cònsuls, junt ab Joseph Mas y Riba, comicionat, que a es ﬁ nombra la
espresada dotsena, y espòsian que, no volen despendres dels drets que
tenen en la espresada torra, com que ya vuitanta set anys que poseexan
dit terreno y tenen pagat la obligació del sens de sis diners cadany ﬁns
lo ant mil vuitsens trentadós, com consta de recibos en poder de dita
dotsena, y està en satisfer, tots los anys, que fàltian a pagar.
A més, en lo mateix dia 29 setembre 1844, se presentà Juan
Morros en dita casa del cònsul primer, en ocasió que estaba reunida
la dotsena, y dit Morros demanà als senyors de la dotsena que median
al tenir carta de aprenentache que li féu son jermà Pera Anton Morros
en esta de Igualada, als vinticuatra días dal mes de juriol, any de la
Nativitat del Senyor de mil vuitsens cuaranta cuatra, lo que dita carta
de aprenentacha presenta perquè sia abmès. Y en sa bista determinaran los senyors de la dotsena que lo espresat Joan Morros fos apmès
y asentat en lo llibre com a mestra de dit gremi, ab las obligacions
de aver de satisfer la cantitat de sis lliuras, moneda catalana, com se
correspon pagar, y a més aver de serbir de andadó ﬁns atan ques pàsia
altra mestra forasté, com y també de estar en totas las obligacions com
quan sebol altra mestra de dit gremi, complin com se espera deurà
disfrutar dels probilegis que tenen los demés mestras y no de altre
manera. Lo que comisionem per a ﬁrmar tot lo sobre dit a Joseph Mas
y Riba y Pera Serra. Esta és la voluntat dels dal espresats.
Joseph Mas y Riba, Pera Serra.
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1845, febrer, 16
Reunió de la dotzena del gremi de paraires d’Igualada per nomenar els
comissionats que hauran de negociar amb l’ajuntament la qüestió
de fer un establiment a la torre xica.
[4: fol. 80r]

En la vila de Igualada, als 16 febré 1845, se los matexos senyors
cònsuls Joseph Sendra y Tomàs y Joseph Aguilera y Morros, en permís
de la hautoritat de la present vila, se reoní los senyors de la dotsena en
la casa del primer cònsul, y asistiren en ella los senyors: Joseph Badia
y Serra, Joaquim Bas, Francesch Matosas, Pera Serra, Joseph Mas y
Riba, Tomàs Mercadé, Joseph Anton Bas, Pau Dardet y Pau Rigolfas.
Lo senyor cònsul primer esposà lo motiu de averlos convidat,
y és perquè los senyors del magníﬁch ajuntament de la present vila
enviaren a vuscar los sobre dits cònsuls mananlos reculesin la paret
de la torra xica, posanla en línea des del cantó de nostra senyora de
Gràcia a la casa de Bonaventura Badia, abenlos contestat o farian
presen als senyors de la sotsena, y ella a resol nombrar tres comicionats que juns ab los dos sobre dits cònsuls deliberasen y obresin tot
quan sa conegués útil, en lo que disposaria los senyors del magníﬁch
ajuntament, y quedan nombrats comicionats Joseph Badia y Serra,
Joaquim Bas y Joseph Mas y Riba. Tots unànimament conbenenen
lo a cordat, aproban tot cuan se obri a vaix lo espresat, y de lo que
resúltia donan notícia als senyors de la dotsena. Axís o acorden en lo
presen dia y en nom de tots, y en sa facultat ﬁrman los dos, Joseph
Mas y Riba, Tomàs Mercadé y Calaf.

1845, maig, 11
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 80v]

En la vila de Igualada, als 11 maitg 1845, ab conexement de la
hautoritat de la mateixa, baren ser abisats los senyors de la dotsena del
gremi de fabricants de paños de dita vila per que acistiren en la casa
de Joseph Sendra, cònsul de dit gremi, a ﬁ de poder celebrar dotsena, de
lo que y acistiren: Geroni Faliu, Joseph Ribera y Rigolfas, Pere Serra,
Joseph Mas y Riba, Joaquim Bas, Francesch Matosas, Baltesar Codina
y Pau Dardet. Y mediant las facultats que la dita dotsena té concedidas en el últim Concell celebrat al diset del mes de mars del any de
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la Nativitat del Señor de mil buit cents trenta tres, en la casa concistorial de la present vila, ab acistència del cavallero alcalde major de
esta vila de Igualada y son partit don Benet Joaquim Vélez de Hoyos.
Y en sa bista los cònsuls Joseph Sendra y Joseph Aguilera y Morros
proposaren als sobredits senyors de dita dotsena per que sels rébian
los comptes de tot lo que hayan cobrat y de lo que hayan distribuhit
en lo temps de son consulat. Y com dits comptes se presentaren als
senyors ohidors de comptes y foren aprobats per Francesch Matosas
y Joseph Badia y Serra, y resulta haver cobrat mil dos cents buitanta
un rals sis maravedisos velló, y habent distribuhit igual cuantitat de
mil dos cents buitanta un rals sis maravedisos de velló, solament que
el gremi està deven al fusté Anton Biosca (àlias) Punja, la cuantitat
de cent nou rals dotse maravedisos velló, com consta y resulta en los
sobredits comptes. De lo que, mediant tot lo sobredit, dits comptes
baren ser aprovats per los sobredits senyors de la dita dotsena.
Y enseguida se nombraren y se féu nombrament de nous empleos,
de lo que foren agraciats per cònsuls Tomàs Mercadé y Pau Dardet; per
priors, Joseph Mas y Riba y Joaquim Bas; per banderado, Francisco
Anton Aguilera y Ribas; per cordoners, Joseph Sendra, Joseph Aguilera y Morros, Pere Serra y Cristòful Gil; per bastoners, Juan Morros,
Magí Gavarró, Manuel Cartañà y Alexandro Viñals; per clavari, Joseph
Ribera y Rigolfas; per ohidors de comptes, Joseph Anton Bas y Pera
Serra; per portans del Misteri, Anton Badia y lo seu ﬁll, Francisco
Soms y Cristòful Gil; per portans dels cadàvers, Anton Badia y lo
seu ﬁll, Francesch Soms, Cristòful Gil, Pau Dardet y Juan Aragonès;
per andadó, Juan Morros; per clavadó, Agustí Carol; per la dotsena,
Joseph Sendra, Joseph Aguilera y Morros, Geroni Feliu, Francesch
Matosas, Joseph Badia y Serra, Joseph Ribera y Rigolfas, Joseph Mas y
Riba, Joseph Anton Bas, Pere Serra, Joaquim Bas, Francisco Anton
Aguilera y Ribas y Baltesar Codina. Y comicionaren los senyors de la
dita dotsena per ﬁrmar tot lo sobredit a Pere Serra y Joseph Mas y Riba.
Pera Serra, Joseph Mas y Riba.

1847, abril, 9
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i elecció de nous càrrecs, tractar de l’afer
de la torre xica i de l’augment de la quota a pagar per les despeses
de cera.
[4: fol. 81v a 82r]
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En la vila de Igualada, a 9 abril any 1847, ab permís de la autoritat de la presén vila fou cridada la dotsena del gremi de fabricans de
paños per que asistisen en casa del primer cònsul Tomàs Mercader y
Calaf, y sen presen lo segon cònsul Pau Dardet, asistiren en ella: Pera
Serra, Joseph Anton Bas, Baltasar Codina, Francesch Matosas, Joseph
Aguilera y Morros, Joseph Mas y Riba, Joaquim Bas, Joseph Badia y
Serra, y sen la major part de dita dosena.
Rebisats los comtas per los ohidors los ﬁrmaren y fou aprobat, per
los que asistiren a la dotsena, la venda o dret de obrir ﬁnestras a Juan
Nobell a la paret de par de mitx dia de la casa que construhí al costat
dels estricadors de dit gremi y lo preu de ell consta en dits comtas,
que de tot se donà notícia antes de fer dit ajus, que los espresats cònsuls pasaren a las casas dels endibíduos de la dotsena, y se rresolgué
librar a Juan Nobell per son resguard y seguro el racibo y se copia:480
Conbeni fet entre Juan Nobell y los dos cònsuls de paraires Tomàs
Mercadé y Pau Dardet, en que aven ediﬁcat la terra que vengué dit
gremi al espresat Nobell, <com>481 consta escriptura ques féu en poder
del senyor Joseph Mas y Torelló, notari, el dia 4 de maig del any 1834.
En dita escriptura espresa deu posar rexas a tots los ﬁnestrals obriria
a la paret de part de mitx dia que dóna als estricadós de dit gremi, y
los cònsols espresats ab conexament de la dotsena, exsimexan de esta
obligació de posar rexas en tans ﬁnestrals com obrirà en la espresada
paret, absepto en el primer pis, per lo preu de trenta sis durus plata,
ab pachta que par dits ﬁnestrals no pugan tirar immundícia alguna
ni aigua clara, testos ni cosa que puga perjudicar, que si de axò farà
abús, a més de perdra la cantitat que entrega no tindrà lo present rasguar o recibo com rebem, del espresat Juan Nobell, la cantitat sitada
de trenta sis durus plata, y prometem atenirli tot lo espresat y a es ﬁ
o ﬁrmen. Igualada, 27 de maig 1847, Tomàs Mercadé y Pau Dardet.
Y en cas de voler àpoca formal podran ﬁrmarli con tal que cònstia lo
matex conbeni o recibo.
A més se rresolgué que axís com ﬁns al dia se abia cobrat tots
los anys un ral per mestra a ﬁ de acudir als gastos de sera y demés,
conexen era perjudicial per los que fabricaban se a determinat se cobresin dos rals per cada un dels mestres, y si algun no volgués pagar
només que un ral, en aquex se estraurà de la obligació de pagarli los
portans quan mòria.

480.
481.

A continuació, un espai en blanc.
Omès.
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A més, a ﬁ de oprimir gastos, se resol que los portans del Misteri
lo dia del dijous san (sis fa la profasó) sels dónguia una peseta y mitja
a cadaú y sens refresch, y lo dia de Corpus y lo dia de Sant Juan, fensa
la prufasó, una peseta a cada portan del tabernacla, és dir una peseta
lo dia de Corpus y una lo dia de Sant Juan, y tanbé sens refrechs.
Y tot lo sobre dit gasto pagat del fondo del gremi.
Y sen tanbé cridats per lo nombramén de nous empleos, queda
allegit per cònsul, median las facultats que té dita dotsena con sedidas
en el últim Consell selebrat als 17 mars del any mil vuit sens trenta
tres en la casa consistorial de la presén vila, ab asistència del caballer
alcalde majó de esta vila y son partit don Venito Joaquim de Vélez y
Hoyos, y vaix ellas quedan nombrat per cònsuls Pau Rigolfas y Cristòfol
Gili; parios, Joseph Mas y Riba y Joseph Aguilera y Morros; abandarado, Pera Grifell; cordonés, Tomàs Mercadé, Pau Dardet, Joaquim Bas,
Francisco Anton Aguilera; vastonés, Joseph Sendra y Dalmasas, Pera
Ribera y Rigolfas, Ramon Jordana y Juan Morros; clavari, Joseph Mas
y Riba; hoïdós de comtas, Joseph Anton Bas y Francesch Matosas;
portans del Misteri, Anton Badia y son ﬁll, Francesch Soms, Cristòfol Gili, Pau Dardet y Juan Aragonès; andadó, Juan Morros; clabadó,
Agustí Carol; per la dotsena, Joseph Aguilera y Morros, Geroni Feliu,
Francesch Matosas, Joseph Badia y Serra, Joseph Mas y Riba, Joseph
Anton Bas, Pera Serra, Joaquim Bas, Tomàs Mercadé y Calaf, Pau
Dardet, Baltasar Codina, Francisco Anton Aguilera. Y comisionaren
per a ﬁrmar tot lo disposat los senyors de la dotsena a Pera Serra y
Joseph Anton Aguilera y Morros, y los cònsuls Tomàs Mercadé y Calaf y Pau Dardet entregan a Pau Rigolfas, allegit per cònsul primé, lo
resultan del resumen que queda a fabor del gremi, que és cent y vuit
rals un maravedí.

1848, febrer, 27
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
tractar la qüestió de la torre xica i del nomenament de comissionats per a negociar amb l’Ajuntament.
[4: fol. 82r]

En la vila de Igualada, als 27 febré de 1848, ab conaxament de
la autoritat, fou cridada la dotsena per lo cònsul primer Pau Rigolfas,
y reunida en sa casa asistín en ella: Francesch Matosas, Joseph Aguilera y Morrus, Joseph Badia y Serra, Joseph Mas y Riba, Pera Serra,
Tomàs Mercadé y Calaf, Pau Dardet y Baltasar Codina, i sen la major
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par per poder deliberar lo conbenién, esposa Pau Rigolfas, jun ab lo
cònsol segon Cristòfol Gili, que foren cridats per lo senyor alcalde corregidor don Joseph Arias y Miralda, y en sa presència los digué que la
torra xica debia ser abolida per reunirse allí mols jugadors, y que las
contínuas reunions donaban mol es càldol, y que seguín lo espedién
que yabia format sobre dita torre, que aunque no tenian ninguna forsa
los gremis, se estimase dita torra y se pagaria son valor, de lo cual
para trachtar de tot lo esposat se nombresin comicionats, y que dit
Rigolfas conplia ab lo que dit senyor arcalda li abia en carregat. Ohit
par tots la presén proposició y vista que dits cònsuls són sujechtas
da no poderse ocupar en perdra tems, y poch avarsats a entrabenir
en justícia, se nombran cuatra comisionats, los cuals són Francesch
Matosas, Tomàs Mercadé, Joseph Mas y Riba y Joaquim Bas, y tots
aun ànima donan plena facultat para raprasentar, en nom de tots, tot
cuan sia convenién, vuscar tots cuans medis para sostenir dita torra
xica, ab plenas facultats de obrar y representar, en nom de tots, a on
convinga y ranoban lo matex ques proposà en lo Consell selebrat el
dia 29 setembre 1844, sen cònsuls Joseph Sendra y Joseph Aguilera y
Morros, y altra lo dia 16 febré 1845. Sedín als presens comicionats las
matexas facultats que espresan los dos consells espresats. Y per ser axís
la voluntat de dit senyor que an assistit a la dotsena, se donan facultats
para ﬁrmar, en nom de tots, a Pera Serra y Joseph Aguilera y Morros.
Pera Serra, Joseph Aguilera y Morros.

1848, juliol, 3
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes, elecció de nous càrrecs, i tractar de l’afer
de la torre xica.
[4: fol. 82v i 83r]

En la vila de Igualada, dia 3 juriol 1848, ab permís de la otoritat
y del alcalde corregidor don José Arias de Miranda, fou cridada la
dotsena dels mestres peraires en casa de Pau Rigolfas, cònsols primer,
asistín en ella: Tomàs Mercadé y Calaf, Joseph Anton Bas, Joseph Badia
y Serra, Joseph Mas y Riba, Joaquim Bas, Joseph Aguilera y Morros,
Baltasar Codina, Cristòfol Gil, cònsul segon, aven dexat facultats Pau
Dardet y Francesch Matosas. Y sen ja la major part, el sagratari, Joseph
Mas y Riba, llegí los comtas que presentà Pau Rigolfas, y se troba que
lo cobrat suma 1.101 rals 32 maravedisos, lo distribuit 1.058 rals 14
maravedisos, sobran a fabor dels fabricans de paños o comicionats que

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

637

se allegiran, 43 rals 18 maravedisos, cual comtas a dal espresats, són
ﬁrmats per los oïdós Joseph Anton Bas y Francesch Matosas.
Feta la proposició per los nous empleos, tots aun ànima quedà
aprobat per comicionat primé, que antes se anomenaban cònsul, a
Joseph Badia y Serra, y comicionat segon a Joseph Aguilera y Morros; parios o cuidans de lo altar de San Juan a ﬁ de recullir limosnas,
com a primer a Joseph Mas y Riba, segon Cristòfol Gil; par si es vol
fer surtir la vandera queda allegit abanderado, Joseph Sendra y Dalmasas; cordonés, Pau Rigolfas, Pau Dardet, Tomàs Marcadé y Pera
Grifell; bastonés, Pera Ribera, Juan Aragonès, Agustí Morros y Juan
Morros; la dotsena queda allegida per lo presén any a Joaquim Bas,
Tomàs Mercadé, Joseph Mas y Riba, Pera Serra, Baltasar Codina, Pau
Rigolfas, Cristòfol Gil, Pau Dardet, Agustí Morros, Joseph Galsaran,
Joseph Anton Bas, Pera Grifell; oïdós de comtas, Joaquim Bas y Tomàs
Mercadé; per secretari, Joseph Mas y Riba; clabadó, Agustí Carol. Los
demés seguiran los nombrats en lo any anterior. Y los cònsols anteriors,
Pau Rigolfas y Cristòful Gil, entregan als nous nombrats comicionats,
Joseph Badia y Sera y Joseph Aguilera y Morros, lo sobran, són los
43 rals 18 maravedisos.
Estan reunits y arraclat tot lo espresat, se aproposat lo disposat
par lo senyor alcalde corregidor, en què mana se fàcia una paret de
18 palms alsada a la línia del carrer de tot lo frontis de la torra xica, y
se resol aunànima, se fàsia sostenir a tota costa lo combeni o valoració
que donaren los dos mestras de obras, posat un per par lo Ramon Frexas
per lo alcalde y ayuntament y Joseph Bofarull per la del gremi. Y per
ajudar y consultar tot cuan se ocúrria en la cuestió prasén, y si altre se
in nobés jun ab los dos comisionats primer y segon en lloch de cònsuls,
se nombraran tres consultors o comicionats, cual quedan allegits Tomàs
Mercader, Joaquim Bas y Joseph Mas y Riba, los tres jun ab los dos
cònsuls, sels sedexan facultats pera obrar, resoldra, sens tenir de cridar
dotsena, y tot quan tingan de ﬁrmar representar los dos cònsuls, vasta
donar conexamén als tres consultors o comicionats espresats. Tot serà
aprobat y los prasens espresats par sen axís sa voluntat, ﬁrman en nom
de tots ab plena facultat los dos. Baltasar Codina, Joseph Anton Bas.
Com a secretari dono fe de tot lo acordat, Joseph Mas y Riba.

1849, gener, 1
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
tractar de la venda de la torre xica.
[4: fol. 83r]
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En la villa de Igualada, a primero de enero de 1849, habiéndose
reunido y congregado los señores Joaquín Bas, Baltasar Codina, José
Antonio Bas, José Mas y Riba, Tomás Mercader y Calaf, Pedro Serra,
Agustín Morros, Pablo Rigolfas, Cristobal Gil y José Aguilera y Morros,
cónsul segundo, componientes de la dotsena del gremio de fabricantes
de paños de esta villa, en la casa de José Badia y Serra, cónsul primero de
la misma, con el permiso de la autorida el caballero gefe don José
Arias de Miranda.
A propuesto este primer cónsul que, teniendo que venderse el
pedaso de tierra llamado la torra xica que posee este gremio frente la
calla de Santa Ana de esta villa contigua a la capilla de Nuestra Señora
de Gracia, por los motibos que se esponen en el acuerdo celebrado
por el ayuntamiento constitucional de esta población, el día 22 de diciembre del año que acaba de espirar, debe proponer el Consejo que se
nombren dos comicionados a ﬁn de que pasasen a atorgar y ﬁrmar, a
nombre del mismo, las escrituras que sean menester, y acsediendo los
demás señores a la justa proposición del indicado José Badia y Serra,
veniendo en nombrar a dicho efecto, unánimamente, al mismo José
Badia y Serra y a Tomás Mercader y Calaf, a los cuales dan y conseden todas cuantas facultades y poderes los competen y sean menester.
Debiéndose depositar el precio que producen las predichas venta o ventas en poder482 hasta que el Consejo resuelba la inverción en la forma
que estime. Debiendo al mismo tiempo reducir a escritura pública en
favor de Juan Nobell, en lugar de la pribada, que le atorgaron en 27
mayo de 1847, sobre la exoneración de poner rejas en las ventanas y
aberturas que tiene en la casa que posehe junto als estricadós y torre
nueba de este gremio y dan a la parte de esta, a exsemción del primer
piso que ya no puede tener en él abertura alguna, y debiendo obserbar
los pactos y condiciones estipuladas en la referida escritura pribada.
Así lo acordaron y ﬁrman dichos señores: Joseph Mas y Riba,
Agustín Morros y Badia, Joaquín Bas, Pau Rigolfas, Baltasar Codina,
Pera Serra. Per Cristòful Gil, que no sabe de escribir, a su ruego ﬁrman
José Mas y Riba, José Aguilera y Morros.

1852, gener, 1
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 84v]

482.

A continuació, un espai en blanc.
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En la vila de Ygualada, en lo ayñ de 1852. En el primé de jané
1852, en premís de la autoritat, foren abisats los senyors de la dochsena
del exgremi de fabricans de paños, en la casa del cònsol primé, Joseph
Badia y Serra, en que y asistiren: Cristòful Gili, Pau Rigolfas y Joseph
Anton Bas, Pau Dardet, Tomàs Marcadé, Pera Grifell, Pera Serra, Anton Ferran, Joaquim Bas, Joseph Badia y Grané. Abent presentat los
comptes an entrat 13762 rals, e distribuit 13579 rals 26 maravedisos,
quedan a favor del exgremi 182 rals 8 maravedisos, los que sean entregat al cònsol primé que entra, Tomàs Mercadé, y són aprobats per
los oydós de comptas, Joaquim Bas y Tomás Mercadé.
Se allegexent nous empleos. Per cònsol primé del exgremi, Tomàs
Mercadé y lo cònsol segon Pera Grifell; per pariors de sant Juan, Joseph
Aguilera y Morros y Agustí Morros; per abenderado, Joseph Badia y
Farré; cordonés, Joseph Badia, Joseph Aguilera y Morros, Pau Rigolfas,
Pau Dardet; bastonés, Pera Serra y Aleix Castelló, Joseph Codina y Juan
Morros; per la dochsena, Anton Ferran, Pera Serra, Joseph Anton Bas,
Pau Dardet, Pau Rigolfas, Joseph Badia y Farré, Cristòfol Gili, Joseph
Badia y Joseph Aguilera y Morros, y Juan Morros, Joaquim Bas y
Joseph Aguilera; andadó, Juan Morros; clabadó, Pera;483 portans dels
cadàbers y el Misteri y tabernachle, Cristòful Gili y son ﬁll, y Francesch
Soms y son ﬁll, Banet Badia, Pau Dardet.

1854, gener, 2
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 85v]

En la vila de Igualada, als 2 jané 1854, en premís de la autoritat,
foren abisats los senyors de la dotsena del exgremi de fabricans de
paños, a cassa del cònsul primé, Tomàs Mercadé, que asistiren: Joseph Anton Bas, Pau Dardet, Pau Rigolfas, Joaquim Bas, Pera Serra,
Joseph Aguilera y Morros, Cristòfol Gili. Aben precentat tots comptas,
an entrat 3.098 rals 8 maravedisos, distribuit 3.278 rals 5 maravedisos, li restan a cobrà Tomàs Mercadé, 179 rals 5 maravedisos, los que
entregarà lo cònsol nou, Joaquim Bas, del primé diné que cobrarà del
exgremi, y quedan aprobats dits comptas per los oïdors de comptas
Joseph Aguilera y Morros y Joaquim Bas.

483. No s’indica el cognom, però es deixa un espai en blanc. Probablement és
tracta, com en l’elecció de càrrecs de l’any 1854, de Pere Valls.
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Sellexeix nous empleos per cònsols del exgremi primé, Joaquim
Bas, segon, Joseph Badia y Farré; per parios o cuidans de Sant Juan,
Joseph Aguilera y Morros, Pau Rigolfas; banderado, Juan Morros; per
cordonés, Tomàs Mercadé, Pera Grifell, Cristòfol Jili, Pau Dardet;
per bastonés, Pera Serra, Aleix Castelló, Joseph Codina, Magí Gabarró;
oïdós de comptas, Francesch Matosas, Joseph Aguilera y Morros; dotsena, Joseph Anton Bas, Pau Rigolfas, Pera Grifell, Joseph Aguilera y
Morros, Pau dardet, Pera Serra, Cristòfol Jili, Joseph Badia, Francesch
Matosas, Tomàs Mercadé, Juan Morros, Aleix Castelló; portans del Misteri y sant Juan, Benet Badia, Francesch Soms y son ﬁll, Cristòfol Jili;
portans dels cadàbers, Benet Badia, Francesch Soms y son ﬁll, Cristòfol
Jili y son ﬁll, Pau Dardet; andadó, Juan Morros; clabadó, Pera Valls.

1855, abril, 28
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes.
[4: fol. 86r]

En la vila de Igualada, a 28 abril de 1855, los senyors don Joaquim Bas y Castell y Joseph Badia y Farré, cònsules, han pasat los
comptas a los senyors ohidors de comptas, y habenlos trobat conformes
en totas sas parts, los aproban, y para que consti lo ﬁrman, Francesch
Matosas, Joseph Aguilera y Morros.

1856, mars, 2
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 87r]

En la vila de Igualada, als 2 de mars de 1856, en permís de la
autoritat foren abisats los senyors de la dotsena del exgremi de fabricans de paños a cassa lo cònsul primé, Joaquim Bas, que asistiren:
Pau Rigolfas, Pere Serra, Juan Morros, Tomàs Mercader, Pera Grifell,
Aleix Castelló, Pau Dardet y Cristòful Gili. Aben presentat tots comptas, resultan an entrat en los dos ayns de son consulat 3.952 rals 21
maravedisos, destribuït 3.771 rals 31 maravedisos, quedan a fabor del
gremi 180 rals 24 maravedisos, los que se an entregat al cònsul nou
que entra, Juan Morros. Y quedan aprobats dits comptas per los oÿdors
de comptas Francesch Matosas y Joseph Aguilera y Morros.
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Se llexeix nous empleos, per cònsul o comisionat primé de exgremi, Juan Morros, segon, Joseph Sendra; per parios o cuidans de Sant
Juan, Joseph Aguilera y Morros y Pau Rigolfas; abanderado, Pera Serra;
per cordoners, Joaquim Bas, Joseph Badia y Farré, Tomàs Mercadé y
Pera Grifell; per bastoners, Aleix Castelló, Joseph Cudina, Cristòful Gili
y Pau Dardet; oïdors de comptas, Tomàs Mercader y Joseph Aguilera y
Morros; indivíduos de la dotsena, Joaquim Bas, Joseph Badia y Farré,
Tomàs Mercadé, Pau Rigolfas, Joseph Aguilera y Morros, Francesch
Matosas, Pera Grifell, Aleix Castelló, Joseph Badia y Serra, Joseph
Sendra, Pera Serra y Pau Dardet; portans del Misteri y Sant Juan,
Benet Badia, Francesch Soms y son ﬁll, Cristòful Gili y son ﬁll, y Pau
Dardet; andadó, Juan Morros; clavadó, Pera Valls.

1856, abril, 28
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes.
[4: fol. 87r]

En la vila de Igualada, a 28 de abril de 1856, los senyors don
Joaquín Bas y Castells y Joseph Badia y Farré, cònsules, han pasat
los comptas a los senyors ohidors de comptas, y habenlos trobar conformes en totas sas parts, los aproban. Y para que cònstie lo ﬁrman,
Francesch Matosas y Joseph Aguilera y Morros.

1859, abril, 10
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes.
[4: fol. 89r]

En la vila de Igualada, a dia 10 de abril de 1859, los senyores
don Tomàs Mercader y Pera Serra, cònsuls, han pasat los comptes ab
los senyors oïdors, y habentlos trobat conformes en totas sas parts, los
aproban, y perquè cònstia lo ﬁrman. Signen: Joseph Aguilera y Morros,
Tomàs Mercader.

1859, abril, 10
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 89r]
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En la vila de Igualada, als 10 de abril de 1859, ab permís de
la autoritat foren avisats los senyors de la doccena del exgremi
de fabricants de paños en casa lo cònsul primer, don Juan Morros, que
asistiren: Pau Rigolfas, Pera Serra, Tomàs Mercader, Pera Grifell, Aleix
Castelló, Pau Dardet, Cristòful Gili, Joaquim Bas, Joseph Aguilera y
Morros. Habent presentat tots comptes resultan haver entrat en los tres
ayns de son consulat, 5.836 rals 4 maravedisos, y distribuit 5.694 rals
7 maravedisos, quedan a favor del exgremi 736 rals 31 maravedisos,
los quals se han entregat al cònsul primer que ha entrat, don Tomàs
Mercader, quedant aprobats los comptes per los oïdors Joseph Aguilera
y Morros y Tomàs Mercader.
Se elegeixen nous empleos, per cònsul primer lo mencionat del
exgremi, don Tomàs Mercader, y per segon, Pera Serra; per priors y
cuidants de Sant Juan, Joseph Aguilera y Morros y Pau Rigolfas; abanderado, Aleix Castelló; per cordoners, Joaquim Bas y Joseph Badia y
Ferré, Juan Morros y Pera Grifell; per bastoners, Pau Dardet, Cristòful
Gili, Fransech Soms, Joseph Bas; oïdors de comptes, Joaquim Bas y
Joseph Badia y Farré; indivíduos de la doccena, Joaquim Bas, Joseph
Badia y Ferré, Juan Morros, Pau Rigolfas, Joseph Aguilera y Morros,
Fransech Matosas, Pera Grifell, Aleix Castelló, Joseph Badia y Serra,
Joseph Anton Bas y Pau Dardet; andador, Juan Morros; clavadó, Pera
Valls.

1862, març, 30
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per
a l’aprovació de comptes i elecció de nous càrrecs. En aquesta
sessió es prenen acords sobre el que han de pagar els mestres que
estriquen peces cosides, així com el que deuen satisfer les peces no
cosides, tan si són curtes com si són llargues.
[4: fol. 91r]

En la vila de Igualada, 30 mars 1862, en permís de la autoritat
foran abisats los senyors de la dotsena del exgremi de fabricans de
paños en casa lo cònsul primé, Tomàs Mercadé, que asistiren: Pera
Serra, Joaquim Bas, Juan Morros, Pau Dardet, Pera Grifell y los demés
foran abisats y no comparageren. Aben presentat tots comtas resulta
aber entrat en los tres anys de son consolat, 6.311 rals 2 maravedisos,
y distribuit 4.972 rals 12 maravedisos, resulta a fabor del exgremi
1.338 rals 24 maravedisos, los que se an entregat al senyor cònsol
primé Joaquim Bas.
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Se leixexan nous empleos, per cònsol primé lo ya sitat Joaquim
Bas, per segon cònsol, Aleix Castelló; per priors o cuidans de sant Juan,
Joseph Aguilera y Morros y Pau Rigolfas; per abanderado, Francesch
Soms; per cordonés, Juan Morros, Pera Grifell, Pera Serra, Tomàs
Mercadé; per bastonés, Pau Dardet, Cristòfol Jili, Francesch Matosas,
Benet Badia; oïdós de comptas, Tomàs Mercadé, Juan Morros; los de
la dotsena, Joseph Aguilera y Morros, Pau Rigolfas, Juan Morros, Pera
Grifell, Tomàs Mercadé, Pera Serra, Francesch Soms, Joseph Anton
Bas, Pau Dardet, Cristòfol Jili, Francesch Matosas, Joseph Badia y
Farré; portan dels cadàbars, Benet Badia y també portan del Misteri;
clabadó, Pera Valls.
A ﬁ d’evitar los grans abusos que alguns fabricans fan de estricà
pesas cusidas diferentas la una del altre, se adeterminat que cuansebol
indibíduo, tan si és del gremi com si és forasté, que estríquian pessas
cusidas ab dos o més trosos, encara que sigin totas de una classa pagarà,
per cada tros cusit per una pesa, y las demés que se estríquian que no
sígian cusidas, pagaran tan si són curtas com llargas, per una pessa.

1866, maig, 20
Reunió de la dotzena del exgremi de fabricants de draps d’Igualada per
a l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs.
[4: fol. 93r]

En la vila de Igualada, a 20 maigt de 1866, en permís de la autoritat foren abisats los senyors de la dotsena del exgremi de fabricans
de paños en casa lo senyor cònsul primé, Joaquim Bas, que asistiren:
Joseph Anton Bas, Pera Grifell, Tomàs Mercadé, Joan Morros, Cristòful
Gili, Joseph Badia y Farré, Francisco Rigolfas suplén per son difunt
para com a pario segon, y Joseph Aguilera y Morros, y los demés
foren abisats y no comparagueren. Y habent presentat tots comptes
resulta haver entrat, en los cuatra anys de son consulat, 8.968 rals
22 maravedisos, y distribuït 7.956 rals 5 maravedisos, resulta a fabor
del exgremi 1.012 rals 17 maravedisos, los que se han entregat al senyor cònsul primé Juan Morros.
Se alexeixen nous empleos, per cònsol primé lo ya sitat Juan
Morros, per cònsul segon, Joseph Aguilera y Morros; per priors o cuidans de Sant Juan, Joseph Anton Bas y Tomàs Mercadé; abanderado,
Baltesar Codina y Castelltor; per cordonés, Joaquim Mas, Aleix Castelló, Pera Grifell y Joseph Badia y Farré; per bastoners, Cristòful Gili,
Pera Serra, Anton Farran y Banet Badia; oïdós de comptas, Tomàs
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Mercadé y Joseph Anton Bas; indivíduos de la dotsena, Pera Grifell,
Tomàs Mercadé, Joseph Anton Bas, Cristòful Gili, Aleix Castelló, Joseph Badia y Farré, Francisco Rigolfas, Pera Anton Morros, Baltesar
Codina, Joaquim Bas, Pera Serra, Anton Ferran; portans dels cadàvers
y Misteri, Banet Badia, Cristòful Gili, Francesch Soms y Pera Valls;
andador, Juan Morros; clavadó, Pera Valls.

1869, gener, 24
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per
tal de resoldre el problema de la quantitat que s’ha de pagar
per cada peça estricada. En aquesta sessió es procedeix a ﬁxar
noves normes per a la utilització de l’estricador.
[4: fol. 145r a 146r]

En la vila de Igualada, a 24 jané 1869, habiéndose reunidos los
señores que componen la docena del gremio de fabricantes de paños de
esta villa en la casa de don Juan Morros, cónsul primero de la misma,
con el permiso de la autoridad competente, en que han asistido José
Antonio Bas, Tomás Mercadé, Pedro Serra, José Badia, Pedro Grifell,
Cristóbal Gili, Joaquín Bas, Pedro Antonio Morros y Francisco Rigolfas,
les ha sido manifestado por el cónsul primero Juan Morros que, habiendo pasado a cobrar las piezas que había estricado Valentín Iglesias
en todo el pasado año 1868, que ascendían a 202 piezas, ha reclamado
que como había hecho en el indicado año una porción de piezas cortas
se le hiciera una rebaja en ellas, y que de lo contrario no quería pagar
ninguna pieza. Y como el día 30 de marzo del año 1862, viendo que se
hacían muchos abusos al estricar las piezas, acordaron que toda pieza
que se estricara en adelante, tanto si era corta como larga, debía ser
pagada por una pieza entera, tanto si era de los individuos del gremio como que fuese de los forasteros, y en su virtud han convenido y
resuelto nuevamente se prosiguiese sosteniendo dicho acordado como
se había hecho hasta ahora, y que si el individuo Valentín Iglesias
no pagaba las piezas que estaba adeudando del pasado año 1868, que no
solo no se le permitiera estricar ninguna pieza más sino que, desde
luego, fuese reconvenido por los cónsules ante el juzgado.
Mas se ha convenido que para evitar en adelante abusos, cuestiones y toda clase de reclamación, se pusiese de maniﬁesto en la casa
dels estricadós un arreglamen de condiciones para régimen de todos
los fabricantes, tanto para los que sean del gremio como forasteros,
para que unos y otros le den su debido cumplimiento, el cual ha sido
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ﬁrmado por los cónsules y demás individuos de la docena, cuyo reglamento dice así.
Reglament per los concurrents del estricadó
En virtut del acordat ques ba fer lo dia 30 del mes de mars de
1862 sobre los grans abusos que feian al estricar las pesas, y a ﬁ de
evitar en lo sucsesiu tota clase de cuestió y rahons, se ha determinat
posà de manifest a la casa dels estricadors lo presén arreglament perquè síguia complert ab tota ecsactitut.
1º. Tots los indivíduos que síguian del gremi de fabricants de
paños de la present vila de Igualada seran preferits en toda ocasió per
estricà las pesas y estendra llana primer que los forasters y que tots
los demés que no síguian del gremi.
2º. Se perbé que des del primer de octubre ﬁns lo primer de febré
de tots los anys, si los del gremi no tenen a las nou horas del matí las
pesas a baix als estricadors y no han donat coneixament al clavadó
de tenir pesas per estricà, podran los forasters ocupar lo puesto que
àgia desocupat, però si és que algun del gremi àgia avisat al clavadó,
sels guardarà lo puesto que necesítian sens que ningun foraster púguia
ocuparlo.
3º. Se comprenen com a forasters tots lo que no síguian indivíduos del gremi, y de aquestos los que residésquian a la present vila
y estriquian totas las pesas que fàsian als estricadors del gremi seran
preferits per la tanda de estricar primers que los demés forasters de
fora vila, y no anirà compresa en tanda ninguna pesa forastera que
no síguia abaix als estricadors.
4º. Cualsevol foraster que estríquia una o més pesas deurà, luego
de haberlas estricadas, pagar al clavadó lo dret del gremi, que són
cuatre rals pera cada pesa, tan si és curta com si és llarga, quedan
corresponsable lo mateix clavadó de no deixà treura ninguna pesa del
espresat estricadó ﬁns que la àgian pagada, y de cobradas entregarà
los diners al cònsul primer o síguia al despositari del gremi.
5º. Cualsevol indivíduo, tan si és del gremi com també foraster,
que estríquia pesas cusidas ab dos o més trosus, deurà pagar per
cada tros cusit per una pesa, y las demés pesas que se estríquian que
no síguian cusidas, pagaran tan si són curtas com llargas per una
pesa, y en qualsevol ocasió que algun foraster estríquia debén alguna pesa
de las anteriorment estricadas, no li serà permès estricà ninguna
pesa més ﬁns que tínguia satisfetes las que estíguia debén. Y si Juan
Llorens estrica a tot temps del any un número determinat de pesas,
adquirirà igual dret de tanda que los demés forasters de la vila.
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6º. Quedarà ecsem del pago cualsevol pesa que se tínguia de
estricà més de una vegada, contat que la primera vegada àgia sigut
devidament pagada al clavadó, igualment serà ecsem del pago si se
estrican dos o tres mantas solas, pagan per una pesa si escedexan de
tres mantas, con tal que no àgian sigut altre vegadas estricadas.
7º. Queda encarregat lo clavadó, antes de arrencà ninguna pesa
estricada, de mirar si és axuta y no deixarla arrencà en cas de ser
molla hasta que síguia ben axuta.
8º. Cualsevol foraster que después de haber fet la primera estricada vulgui altre vegada estricà y has conéguia quel mateix dia no se
púguia axugà, anirà a preguntà si algun del gremi té alguna pesa per
estricà aquella tarda o bé lendemà matí, y en cas de no termine, podrà
estricà lo foraster, ab obligació de tapar al vespre las pesas estricadas
perquè lendemà síguian més pronta axutas.
9º. Finalment, a tot individu foraster que estríquia totas las pesas
que fàsia als estricadós del gremi se li concedeix lo estendre de gratis
a la torra la sua llana, guardan sempra la preferència que tenan los
indivíduos de lo gremi, y los demés que no estríquian pesas, tan si
són del gremi com forasters, pagaran los matexos dos quartos per saca
que ja de mol temps pasat, per dit objecta de estendra llana, pagaban.
Sabadors y serciorats los indíviduos de la docena del gremi del
present arreglament, lo aproban ab totas sas parts perquè se li dónguia
son degut cumpliment, y lo ﬁrman ab unió dels cònsuls en la present
vila de Igualada, a 24 jané de 1869. Signen: Juan Morros, cònsul 1º,
Jusep Aguilera y Morros, 2º, Jusep Badia, Pera Grifell, Joaquim Bas,
Pera Anton Morros, per a Anton Farran ﬁrmo yo Juan Morros, Tomàs
Mercadé, per no saber de escriura Pera Serra ﬁrma Tomàs Mercadé,
per no sabé de escriura Cristòful Gili ﬁrma Jusep Badia, Francesch
Rigolfas.

1873, juny, 15
Reunió de la dotzena del gremi de fabricants de draps d’Igualada per a
l’aprovació de comptes i l’elecció de nous càrrecs. S’estableix un
nou reglament per a evitar els abusos que es produeixen a l’hora
d’estricar els draps.
[4: fol. 99r a 100r]

En la vila de Igualada, a 15 de juin de 1873, en permís de la
autoritat foren abisats los senyors de la dosena del exgremi de fabricans de paños en casa del senyor cònsul segon, Joseph Aguilera, que
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asistiren: Joaquim Bas, cònsul interino, Pera Grifell, Tomàs Mercadé,
Joseph Badia y Farré, Joseph Aguilera, Joseph Anton Bas, Anton Farran, Pera Serra y Francisco Rigolfas. Y habent presentat los comptas,
resulta haber entrat, en lo any 1872, la cantidad de 1.632 rals 26
maravedisos, y distribuit 798 rals 18 maravedisos, resulta quedan a
favor del exgremi 834 rals 8 maravedisos, los que quedan en poder
del mateix cònsul Joaquim Bas, que serà realegit.
Se aleigexan nous empleos: per cònsul primé lo ja citat Joaquim
Bas, per cònsul segon, Pera Grifell; per priors, Joseph Anton Bas y
Tomàs Mercadé; abanderado, Joseph Aguilera; cordoners, Joseph Badia
y Farré, Francisco Rigolfas, Anton Ferran y Pera Serra; per bastoners,
Banet Badia, Joseph Badia Berga, Joseph Jové; y per oïdors de comptas,
Joseph Anton Bas y Tomàs Mercadé; indivíduos de la dosena, Tomàs
Mercadé, Joseph Anton Bas, Joseph Badia y Farré, Francisco Rigolfas,
Joseph Aguilera, Pera Anton Morros, Anton Ferran, Pera Serra, Francesch Matosas, Joseph Jové, Joseph Sendra y Pau Anton Barral; per
portans del Misteri, Tabernacle y cadàvers, Banet Badia, Pera Valls,
Ramon Sulé y Juan Blasi; y per clavadó, Pera Valls.
A més se ha resol en esta convocatòria que, en virtud de lo acordat ques ba fer lo dia 24 de jané de 1869, sobre los grans abusos ques
feyan al estricar las pesas, y abusan encara alguns fabricans en estricar
pesas estraordinàriament llargas que ocupan algunas de ellas lo puesto
de dos pesas, perjudicant en gran part al gremi, y a ﬁ d’evitar en lo
sucsesiu tota clase de cuestió y rahons se ha determinat posar de manifest a la casa dels estricadors lo presén y nou reglament perquè síguia
degudament cumplert ab tota exactitut, lo cual comensarà a regir y
pagar los nous preus imposats lo dia 1é. de juriol del presén any 1873.
Article 1º. Tots los indivíduos que síguian del gremi de fabricans
de paños seran sempre y en tota ocasió preferits per estricà las pesas y
estendra la llana, primers que los forasters y que tots los demés que no
síguian del gremi, podent los del gremi escullí a tota ocasió lo puesto
que milló los acomódia en preferència a cualsevol indivíduo foraster.
2º. Se prevé que desde lo dia primer de octubre ﬁns lo dia primer
de fabré de tots los anys, si los del gremi no tenen a las nou horas del
matí las pesas y llana abaix als estricadors, y no han donat coneixament
al clavadó de tenir pesas per estricar y llana per estendra, podran los
forastés en aquest cas ocupar lo puesto que y àgia desocupat. Però si
és que algun dividuo del gremi hàgia avisat al clavadó de tenir pesas
o llana, se los guardarà lo puesto que nesesítian sens que ningun foraster púguia ocuparlo.
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3º. Se comprenen com a forasters tots lo que no síguian indivíduos
del gremi, y de estos los que residésquian a la presen vila y estríquian
totas las pesas que fasian als estricadors del gremi seran preferits per
la tanda de estricà, primers que los demés forastés de fora vila, y no
anirà compresa en tanda ninguna pesa forastera que no siguia abaix
als estricadors.
4º. Cualsevol foraster que estríquia una o més pesas deurà, luego
de haberlas estricadas, pagar al clavadó lo dret del gremi, que són
4 rals per cada pesa que no pàsia de 27 portells de llargada, y 6 rals
pasant de 27 portells ﬁns a 40, y pasant de 40 portells pagaran 8 rals
per pesa, quedant responsable lo mateix clavadó de no deixà treura
ninguna pesa del espresat estricadó ﬁns que la hàgian pagada, y de
cobradas entregarà los dinés al cònsul primé o síguia al depositari
del gremi.
5º. Cualsevol indivíduo del gremi que estríquia pesas cusidas ab
dos o més trosus deurà pagar per cada un tros cusit per una pesa.
Com igualment cualsevol indivíduo foraster que estríquia pesas cusidas
ab dos o més trosus, deurà pagar que cada un tros cusit que no passi
de 27 portells, 4 rals per cada un tros, y tot indivíduo foraster que,
en cualsevol ocasió, estíguia debent alguna pesa de las anteriormén
estricadas, no li serà permès estricar ninguna pesa més ﬁns que tínguia
degudament satisfetas las que estíguia debent.
6º. Quedarà ecxem del pago cualsevol pesa que se tínguia de
estricà més de una vegada, com tal que la primera vegada hàgia sigut
dagudamén pagada al clavadó. Ygualment serà ecxem del pago si se
estrican dos o tres mantas solas posanlas ab un sobran de estricadó
perquè no prívian de estricà una pesa, però si pasan de tres mantas
las que se estríquian, pagaran per una peça, con tal que no hàgian
sigut altra vegada estricadas.
7º. Queda encarregat lo clavadó de mira antes de arrencar ninguna
pesa estricada, si és ben axuta, y en lo cas de ser molla, no deixarla
arrencar hasta que sigui ben axuta.
8º. Cualsevol foraster que después de haber fet la primera estricada vúlguia altra vegada estricar y has conéguia quel mateix dia no se
púguia axugà, anirà a preguntà si algun indivíduo del gremi té alguna
pesa per estricà aquella tarda o bé lo endemà dematí, y en lo cas de
no tenirna, podrà estricà lo foraster ab obligació de tapar al vespra las
pesas estricadas per que lo endemà síguian més promtamén aixutas.
9º. Finalment a tot indivíduo foraster que estríquia totas las pesas
que fasi als estricadors del gremi, se li concedeix lo estendra de gratis
a la torra la sua llana, guardan sempre la preferència que tenen los
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indivíduos del gremi. Y en quan a los demés que no estríquian pesas,
tan si són del gremi com si són forastés, pagaran los mateixos dos
cuartos per saca que ja de mol temps y ha imposat per dit objecta de
estendra llana, y no se permeterà estendra en ninguna torra res que
síguia de cutó o cànam per se perjudicial en la fabricasió de teixits
de llana.
Cersiorats de tot lo espresat, los sobredits senyors que han asistit
a la dotsena, aproban ab totas sas pars lo presen arreglament per que
se li dónia son degut cumpliment, y per lo mateix comisionan, per a
ﬁrmar esta resolució, als cònsuls nombrats, Joaquim Bas y Pera Grifell.
En Igualada, a 15 de juin de 1873.
Joaquim Bas, Pera Grifell.

1887, febrer, 4
Reunió del gremi de fabricants de draps d’Igualada. Es procedeix a passar comptes i s’acorda la dissolució del gremi conﬁrmant als agremiats la propietat dels béns que tenien en comú. En l’acta també
es regula el funcionament que, a partir d’ara, s’haurà de seguir en
l’administració dels béns comuns.
[4: fol. 147r a 148r]

En la ciudad de Igualada, a cuatro febrero de mil ochocientos
ochenta y siete, reunidos los señores don Pablo Antonio Barral y Comas, don Joaquín Bas y Castells, don José Antonio Bas y Castells,
don Francisco Antonio Matosas y Vilaseca, don José Badia y Bas, don
Joaquín Bas y Badia, don José Bas y Aguilera y don Francisco Matosas y Segalà, únicos que actualmente forman el gremio de maestros
fabricantes de paños, llamado “gremio de pelaires”, residentes en esta
ciudad. Por el señor don Joaquín Bas y Castells, que desde algunos
años ha venido representando al gremio, se ha puesto de maniﬁesto
el presente libro donde constan las cuentas de todas las cantidades
que ha recaudado por el gremio y la forma de su distribución, que
arrojan un resultado a favor del gremio en treinta y uno diciembre del
año último, de cuatrocientas setenta y siete pesetas cuarenta céntimos.
Examinadas las cuentas, y hallándolas conformes, fueron aprobadas.
Seguidamente se ha espuesto que se habían practicado varias
gestiones para arreglar la titulación de la ﬁnca llamada “la torra” o
también “estricadors” según se había convenido en otras reuniones
en las que no se había estendido acta alguna, acordándose consignar
en la presente acta lo siguiente:
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Primero: que se había convenido dejar en lo sucesivo el nombre
de “gremio de maestros fabricantes de paños o gremio de pelaires”
disolviendo el gremio, y conservar por ahora la ﬁrma que los maestros
en común poseían bajo el nombre de “gremio”.
Segundo: que ignorándose donde existían los títulos de dominio
de la ﬁnca dels estricadors y al objeto de inscribir en el registro de la
propiedad el derecho que a la ﬁnca tienen en común los del gremio, fue
preciso justiﬁcar la posesión en espediente judicial, que en representación de los presentes instó el procurador don Basilio Puig y Masarnau
en virtud de los poderes que al efecto le teníamos otorgado, espediente
información posesoría que fue aprobado en auto dictado por el señor
juez de primera instancia de este partido, en veinte y siete noviembre
del año último ante el escribano don Francisco Javier Clavalera, inscribiéndose en su virtud en el registro de la propiedad de este partido
la posesión de la ﬁnca llamada “la torra” o bien “estricadors” a favor
de todos los presentes, en común y pro indiviso, en el tomo 501 del
registro de la propiedad, folio 196, ﬁrma número 1639, inscripción 1ª.
Tercero: que con posterioridad se han adquirido nuevos datos por
los que tal vez pueda venirse en conocimiento del archivo donde estan
los títulos de dominio, habiéndose acordado proceder a la busca de los
mismos y practicar lo que sea necesario hasta conseguir se inscriba el
pleno dominio de la ﬁnca a favor de todos los condueños, lo que se
está actualmente practicando.
Cuarto: que para atender al cuidado de la ﬁnca se nombre a
uno de los condueños administrador, quien representará a todos los
demás, cobrando todos las cantidades que se distribuirán en la forma
que se acuerde, viniendo además obligado a conservar los documentos
pertenecientes al disuelto gremio, los que se describirán en inventario al igual que los demás efectos. El cargo de administrador durará
solo un año, viniendo obligado a terminar dicho período a reunir
a todos los demás copropietarios dándoles cuenta de su administración. Aprobadas las cuentas se nombrará administrador para el año
siguiente, todo lo que se hará constar en acta estendida en el libro
de administración que al efecto deberá abrirse.
Quinto: que se arriende o ceda el uso de los aparatos para
estender paños en la forma que venía haciéndose, respetándose
los privilegios establecidos a favor de los que formaban parte del gremio, privilegios que podrán disfrutar los copropietarios o cualquiera
de ellos que se dedique a la fabricación de paños.
Sexto: que si de las gestiones vienen practicándose puede lograrse
la inscripción del dominio pleno de la ﬁnca en el registro de la propi-
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edad, se proceda a la otorgación de la correspondiente escritura en la
que, a ﬁn de prevenir que por muerte de cualquiera de los condueños
no sea obstáculo a la buena administración y decisiones de la mayoría
de los condueños, se ﬁjen en la escritura las condiciones que se crean
convenientes.
Séptimo: en atención a que don Baltasar Codina y Castelltort,
ausente desde largo tiempo, ha venido formando parte del gremio de
maestros fabricantes de paños contribuyendo, no obstante su ausencia,
a todos los gastos del gremio, demostrando con ello su intención de
formar parte del mismo, debe reservársele y concedérsele la misma
participación que a los presentes en todo lo que pertenecía al gremio,
por lo que declaramos y hacemos constar en la presente acta, que
reservamos y reconocemos a favor de dicho don Baltasar Codina y
Castelltort, los mismos derechos que cada uno de los presentes tenemos
en todo lo procedente del gremio, comprometiéndonos y obligándonos,
cada uno de los presentes, a concederle una participación igual a la
que nos corresponde. Si se acordase distribuir alguna cantidad, se
entregue esta a su apoderado en esta ciudad, lo mismo que si viene
el caso de venta de la ﬁnca, se le entregue la parte que le corresponda
justiﬁcando siempre su existencia.
Octavo: observar lo que de antiguo se hallaba será sostenido para
el régimen y gobierno del gremio en cuanto no sea contrario a lo que
se convenga o acuerde por mayoría de votos.
Acto seguido se ha procedido al nombramiento de administrador, resultando elegido para este cargo por durante el corriente año,
don Francisco Antonio Matosas y Vilaseca, quien vendrá obligado a
abrir un nuevo libro de administración que encabezará con copia de la
presente acta, y en el que deberán continuarse las cuentas satisfechas
en el corriente año y de las que deberá hacerle entrega don Joaquín
Bas y Castells, al igual que las demás cantidades que aún conserve en
su poder, archivándose luego el presente libro con todos los demás
documentos luego de reunidos en inventario que debe formalizarse al
igual que los demás efectos.
Por último, como don Francisco Rigolfas había formado parte
del gremio y se halla adeudando las cuotas correspondientes a los
doce últimos años, las que tenían satisfechas los demás, y como se
hallase ausente de esta ciudad, se le puso en conocimiento si deseaba
continuar formando parte de la asociación, y habiendo contestado
aﬁrmativamente pagando la cantidad se hallaba en deber, acordose
asimismo reconocerle iguales derechos que al otro ausente, don Baltasar Codina.
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1887, agost, 7
Acta de la reunió de l’antic gremi de paraires d’Igualada en la qual es
discuteix sobre la conveniència de vendre la ﬁnca dels estricadors
atès que només algun dels membres en fa ús.
[4: fol. 149v i 150r]

En la ciudad de Igualada, a siete de agosto de mil ochocientos
ochenta y siete, los que formaban el gremio de pelaires de esta ciudad
que suscriben la presente y tomaron los acuerdos que constan en el
acta anterior, antes de llevarlos a cumplimiento han celebrado diferentes
reuniones discutiéndose si sería o no conveniente conservar la ﬁnca,
toda vez que uno solo de los condueños la utiliza por ser el único que
se dedica a la fabricación de paños. Habiéndose hecho proposición por
don Joaquín Bas y Castells de adquirir para sí la ﬁnca en el caso que
los demás consentiesen venderles sus respectivas partes, e ignorándose
el valor de la misma, se acordó que el maestro de obras don Pablo
Riera hiciera la avaloración, y veriﬁcado manifestó ser el valor de la
ﬁnca el de ocho mil seiscientas treinta y dos pesetas.
Tras nuevas discusiones acerca el precio de la misma, el señor
don Joaquín Bas y Castells ofreció, por toda la ﬁnca, la cantidad de sis
mil ochocientas setenta y cinco pesetas, junto con la casa, imagen de
san Juan y demás accesorios allí correspondientes, consintiéndose assí
la venta por todos los demás, quedando todos los socios en completa
evigción por todo lo que pudiera sobrevenir.
Respeto a la distribución del precio, como debe considerarse igual
participación a los señores Codina y Rigolfas, ausentes, se distribuiría
en diez partes, correspondiendo a cada uno la cantidad de seiscientas
cincuenta pesetas cincuenta céntimos. Que la correspondiente a los
ausentes se la retendría el comprador para entregarla a los mismos
cuando se presenten. Como la ﬁnca consta inscrita a nombre de los
ocho presentes, y siendo uno de ellos el comprador, debe la venta
entenderse de las siete restantes partes, constando por tal razón en
la escritura que el precio por que se ha vendido es el de seis mil
ciento ochenta y sieta pesetas cincuenta céntimos, pues se ha devido
descontar la décima parte que es la correspondiente al comprador.
Y habiendo percibido cada uno de los interesados la parte correspondiente, acuerdan consignarlo así por medio de la presente acta, después
de aprobadas las cuentas de administración que, según resulta de las
mismas, queda un sobrante en favor de la sociedad de cincuenta y
cinco pesetas cuarenta céntimos, que se acuerda entregarlos a don José
Antonio Bas para que los emplee para San Juan. Pau Anton Barral,
José Antonio Bas, Francisco Matosas, José Badia y Bas, Joaquin Bas
y Castells, Joaquín Bas y Badia, José Bas y Aguilera.

DOCUMENTS ANNEXOS

1617, novembre, 26
Acta de quitació del censal de 235 lliures barceloneses i 235 sous de
pensió anual que el gremi de paraires d’Igualada feia a Angèlica
Massart i al seu ﬁll.
[1: fol. 3r a 4r]

Noverint Universi quod nos Angelica Massart vídua \uxor/1 relicta magniﬁci Michaelis Massart, quondam, mercatoris villæ Aqualatæ,
vicensis diocesis, tanquam tenens et possidens, tenereque et possidere
debens, et censuis hereditatem et omnia bona que fuerunt dicti quondam viri mei, michi obligata et hipothecata pro meis dote et sponsalitio
et aliis juribus meis, que habeo et habere debeo et michi competunt
in hereditate et bonis dicti quondam viri mei juxta illam scriptam
antiquam et laudabilem consuetudinem Barchinonæ Constitutionemque Cathaloniæ Generalem, Perpiniani editam. Hac nostram et cetera
incipientem nech non etiam, ego dicta Angelica Massart, Augustinus
Cornet, domicellus et Jacobus Massart, studens in legibus dictæ villæ
ut tututores,2 et suis casu, loco et tempore curatores, una cum illustri
domino Francisco Mijavila et Franquesa V.I. et Regiæ Audienciæ doctore, Barchinonæ populato, perçonarum et bonorum
Hieromini Massart, heredis et aliorum pupillorum ﬁliorum comunium dicto quondam magniﬁco Michaeli Massart et michi dicta
Angelice. Prout de dictis, tutella et cura constat illius ultimo et valido
testamento quod condidit fecit et ﬁrmavit, in presenti scribania publica Aqualatæ, apud reverendum et discretum Gasparem Jofre et Ledo,
1.
2.

Afegit al ﬁnal del document, prèvia crida dins del text.
Sic.
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presbiterum, rectorem et notarium publicum eiusdem villæ, vita functum, die vigesima prima mensis februarii anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo undecimo, dictis nominibus, gratis et ex nostra
certa sciencia conﬁtemur et recognoscimus vobis honorabilis Joanni
Rejadell et Michaeli Amat, consulibus anno presenti et currenti oﬁcii
et confratriæ paratorum pannorum lanæ dictæ villæ Aqualatæ, absentibus, et notario etiam infrascrito tanquam publice et auctentice perçonæ, pro vobis et vestris et pro aliis etiam perçonis, omnibus et singulis, quarum interest et intererit recipienti et legitime stipulanti quod
in modum inferius declaratum dedistis et soluistis nobis, dictis nominibus, nos quæ a vobis conﬁtemur habuisse et recepisse3 ducentum
triginta quinque libras moneta Barchinonæ pro luytione et quitacione
ac pretii restitutione illius censualis mortui pensionis annuæ ducentorum triginta quinque solidorum, et pretii sive proprietatis ducentarum
triginta quinque librarum, quod vos dicto nomine et dicta confratria
et illius confratres nobis, dictis nominibus faciebatis et prestabatis facereque et prestare tenebamini anno quolibet in die seu festo Beatæ
Mariæ mensis septembris. Quod censuale mortuum pertinet et spectat
ad dictum Hieronimum Massart, pupillum, tanquam ﬁlium et heredem
universalem dicti quondam magniﬁci Michaelis Massart, patris sui,
prout de sua universali herentia plenæ constat dicto et superius chalendato illius ultimo testamento, et ad dictum quondam magniﬁcum
Michaelem Massart pertinebat et spectabat tanquam heredem universalem honorabilis Joannis Rius alias Joli, quondam, negociatoris dictæ
villæ Aqualatæ, prout de illius universali herentia plene constat ultimo
testamento dicti quondam honorabilis Joannis Rius alias Joli, quod
fecit condidit, ordinavit et ﬁrmavit in dicta scribania publica et comuni dictæ ecclesiæ parrochialis iam dictæ villæ Aqualatæ \apud/4 dictum
Gasparem <Jofre>5 et Ledo, notarium publicum eiusdem villæ, tunch
dictam scribaniam regentem. Die septima mensis apprilis, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo, quod
sequta morte dicti testatoris fuit publicatum die octava mensis maii
eiusdem anni. Et ad dictum quondam honorabilem Joannem Rius alias Joli pertinebat et spectabat, iam dictum censuale mortuum, titulo
venditionis et originalis eidem facte per honorabilem Joannem Mabres,
consulem, in anno infrascrito et una cum dicto <regentis Joan>6nem
Rius alias Joli, Martinum Vilaro, Hieronimum Farrer, vos dictum Jo-

3.
4.
5.
6.

A continuació, omnes illas, ratllat.
Text afegit, per remissió, al ﬁnal del text.
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annem Reya<dell, et Fran>7ciscum Spiell, Petrum Amigo, Jacobum
Formigo, Salvatorem Mas, Petrum Monsós, Antonium Tous, Joannem
Sabater, Franciscum Mabres, Joannem Vilarrubia, Michaelem Farrer
alias Manoller, Jacobum Matheu, Petrum Bover, Michaelem Llorens,
Mathiam Tous, Franciscum Torrents, Jacobum Tous, Maginum Amat,
Joannem Mas, Franciscum Garreta, Thomasum Matheu, Jacobum Altimir, Gasparem Matheu, Joannem Font, Jacobum Farrer, Salvatorem
Rigolfes et Jacobum Valls, omnes confratres dicta confratriæ ofﬁcii
paratorum pannorum lanæ ac paratores lanæ et habitatores dictæ villæ,
convocatos et congregatos, ad sonem tube sive de anaﬁl, per Josephum
Costiol, praeconem publicum et juratum dicta villæ, more solito intus
domum universitatis pretactæ villæ ubis aliis confratris dictæ confratriæ,
pro similibus et aliis comunibus illius negotiis soliti erant convocati
et congregati parlamentum, sive concilium generale dicta confratriæ
tenentes, facientes et representantes tanquam maior et sanior pars8
confratruum dictæ confratriæ, et Joannem Bertran, Jacobum Llorens,
Antonium Balcells, Laurentium Canaletes, Gabrielem Torallo, Montserratum Capdevilla, Joannem Guilamany, Joannem Matheu, Jacobum
Bonastre, Joannem Rafel, Antonium Francoli, Joannem Morros, Salvatorem March, Guillermum Font, Franciscum Muset, Jacobum Llordella, Maginum Solsona, Bartholomeum Santa Susanna, Joannem
Santa Susanna, Joannem Puigros, Joannem Francoli, Jacobum Aguilera, Maginum Vidal, Franciscum Serra, Dominicum Font, Franciscum
Valls, Damianum Galceran, Jacobum Rocha et Joannem Farriol, etiam
paratores lanæ et confratres dictæ confratriæ, qui dicto parlamento
sive concilio interesse non potuerun sed extra et post illud ﬁrmarunt
prout de dicta venditione et originali creatione dicti censualis mortui
plene constat instrumento publico, in pergameneo exarato acto in dictæ
villæ Aqualatæ, sub diversis chalendariis, quorum primum fuit die decima octava mensis septembris anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo nonagesimo septimo, clauso sive subsignato per discretum Gasparem Jofre et Ledo, auctoritate regia notarium publicum villæ Aqualatæ, pro reverendo rectore et notario publico eiusdem. Modus
vero solutionis dictarum ducentarum triginta et quinque librarum,
talis fuit et est quoniam centum quatuor libras et decem et septem
solidos dictæ monetæ dedistis et soluistis nobis, dictis Angelice Massart
et Augustino Cornet dictis nominibus, die vigesima prima mensis septembris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo quinto, scilicet centum libras pro solutione, redemptione et quitamento
7.
8.
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concimilium centum libras ex pretio dicti censualis mortui, et quatuor
libras decem et septem solidos prorata pensionis decurse dictarum
centum librarum usque ad dictum diem, de quibus centum quatuor
libris decem et septem solidis9 eisdem nominibus fecimus et ﬁrmavimus
honorabilis Salvatori Rigolfes et Thome Matheu, consulibus dictæ confratriæ in dicto anno, apoche et difﬁnitionis instrumentum quod cum
presenti laudamus et comprehendi volumus ne bis videantur esse solute, triginta quinque libras habimus et recepimus die veneris trigesima
et ultima mensis septembris millesimo sexcentesimo undecimo, per
manus Jacobi Ferrer et Antonii Francoli, paratorum lanæ et consulum
in proxime dicto anno dictæ confratriæ, de quibus eisdem fecimus et
ﬁrmavimus apocham et difﬁnitionem in posse dicti discreti Gasparis
Jofre et Ledo, notarii et tunch rectoris ecclesiæ parrochialis dictæ villæ
Aqualatæ proxime dictis, die mensis et anno quas etiam cum presenti
comprehendi volumus eisdem nominibus, et restantes centum libras
ad complementum dictarum ducentarum triginta quinque librarum
pretii dicti censualis Jacobus Spelt, parator lanæis et consul, una cum
dicto Antonio Francoli, in anno proxime preterito dictæ confratrie dixit et scripsit heredibus seu succesoribus dicti honorabilis Joannis Rius
alias Joli, qui ut pre habietur est dictibus Hieronimus Massart, pupillus,
in tabula cambii sive despositorum civitatis Barchinonæ, die octava
mensis aprilis millesimo sexcentesimo decimo septimo, una cum duabus libris duodecim solidis et quatuor denariis prorrata dicti anni usque ad dictum diem octavam mensis aprillis10 pensionis decursa, de
pecuniis dictæ confratriæ, quam solutionem sich factam, ratam, gratam
et acceptam habuimus et habemus de et cum presenti, et ideo renuntiando exceptioni pecuniae predictae non numeratae, et non solutae,
et non restitutæ reique ita non esse, et sich in veritate non consistere
doloque malo et in factum actioni, et omni alii juri rationi et consuetudini contra hec repugnantibus quovismodo facimus dictis nominibus
vobis, dicto nomine et dicte confratrie et eiusdem confratribus, de
predictis duacentum triginta quinque libris modo predicto solutis, non
solum presentem apocham de soluto et satisfacto verum etiam absolutionem, difﬁnitionem et remissionem perpetuas de toto dicto censuali mortuo, pretio scilicet et pensionibus ac rata pensionis decursis
usque ad diem intimæ dicti depositi et aliis accessoriis eiusdem nech
non etiam de omnibus et singulis juribus actionibus, questionibus,
petitionibus et demandis litibus causis et controversiis presentibus et
futuris quas nos, dictis nominibus et dictus pupillus et sui, in his suc9. A continuació, quatre lletres ratllades.
10. A continuació, prefacti anni, ratllat.
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cesores, facere possemus et possent proponere movere seu etiam intemptare in judicio vel extra juditium aut alias quovismodo adversus,
et contra vos et alios confratres dictæ confratrie, et dictam confratriam et
vestra, et eorum bona in dicto censuali obligatos et obligata ratione
et occasione eiusdem censualis mortui, ac juris actionis et obligacionis
eiusdem imponentes eisdem nominibus, nobis et dicto pupillo et suis
super predictis, scilentium sempiternum omnemque agendi conveniendi et molestandi viam penitus abdicando et procludendo facientes
prefatis nominibus vobis dicto nomine et dicte confratrie et eiusdem
confratribus de predicto censuali ac pensionibus et rata predictis, et
alliis accessoriis juribus quoque actionibus, questionibus, petitionibus
et demandis bonum et perpetuum ﬁnem pactumque ﬁrmissimum de
ulterius non petendo et de non agendo solempni stipulatione ballatum,
in manu et potestate notarii infrascriti tanquam publice perçona recipientis et stipulantis volentes, eisdem nominibus, instrumentum dicti
censualis quod iam est in publicam formam redactum, simul cum
scriptura tertii inde facta et ﬁrmata in curia magniﬁci vicarii seu regentis vicariam Barchinonæ, in eius apprisia et nota cancellari et anullari sicut cum presenti cancellamus et anullamus eisdem nominibus
quod et quam et alias scripturas inde factas volumus eisdem nominibus penitus carere viribus et effectu adeo ut nobis pretactis nominibus,
nech dicto pupillo, nech suis prodesse nech vobis dicto nomine, nech
dicte confratrie, nech illius confratribus obesse ullo unquam tempore
possint seu valeant et restituhimus, pretactis nominibus, vobis prefato
nomine instrumentum originalis creationis dicti censualis iam in publicam formam extracti, et alias scripturas ac intrumenta pro dicto
censuali facientes et facientia. In super convenimus et bona ﬁde promitimus prefatis nominibus vobis, dicto nomine et vestris in his succesoribus nech non et notario infrascrito, pro vobis et vestris et aliis
etiam personis omnibus et singulis quarum interest et intererit, recipienti et legitime stipulanti, et nichilominus sponte juramus per Dominum Deum et eius Sancta Quatuor Evangelia manibus nostras corporaliter tacta, predictas apocham, difﬁnitionem, absolutionem et
remissionem et omnia et singula in his contenta semper ratas, gratas,
validas atque ﬁrmas rataque, grata, valida, atque ﬁrma habere tenere
et inviolabiliter observare et in aliquo non contrafacere vel venere aliquo jure causa vel etiam ratione.
Actum est hoc si+gna Angelice Massart, Augustini Cornet et Jacobi Massart conﬁtentium predictorum qui hec, dictis nominibus et
utroque nomine laudamus, concedimus, ﬁrmamus et juramus in villæ
Aqualatæ, vicensis diocesis, die vigesima sexta mensis novembris, anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo septimo, presen-
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tibus testibus nobile don Ludovico de Rejadell, domino castri villæ et
termini de Jorba, et Jacobo Valls, archirectore Aqualatæ. Ita approbo
ego notarius infrascritus manu propia.
+Signum meum Joannis Baro, auctoritate regia notarii publice
villæ Aqualatæ, Vicensis diocesis, pro reverendo domino rectore et notario publico eiusdem villæ, qui hoc instrumentum recepi, scripsi et
clausi rogatus et requisitus, cum approbatione superius manu propia
facta. Signum. Crismó.

1671, octubre, 28
Acte de creació de censal mort, per valor de 100 lliures barceloneses i
pensió anual de 5 lliures, feta i signada pels prohoms i confrares
mestres de la confraria dels paraires de la vila de Igualada a favor
de Joan Serrals, paraire d’aquesta vila.
[2: fol. 155r a 158r]

Die vigesima octava mensis octobris anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo septuagesimo primo, Aqualatæ.
In Dei nomine, et cetera. Nos Antonius Ferrer, Antonius Mas,
paratores lanæ presentes Aqualatæ villæ, consules sive consols anno
presente confratria magistrum paratorum dictæ Aqualatæ villæ, Thomas
Mateu, Josephus Rigolfes, Thomas Torra, Joannes Alsina, Ludovicus
Santacana, Josephus Ballester, Ludovicus Francoli, Paulus Matosas,
Michael Mestra, Gaspar Mestra, Joachinus Torallo, Josephus Gilamany,
Franciscus Argullol, Petrus Cendra, Josephus Sociats, Antonius Miquel,
Jacobus Angles, Marcus Codina, Valentinus Mateu, Petrus Joannes Torra et Jacobus Monllo, omnes magistri paratores et confratres dictæ
confratriæ paratorum dictæ Aqualatæ villæ, convocati et congregati in
domibus stricatorum dictæ confratriæ situs extra presentem Aqualatæ
villam et coram vico regali qui vadit de presenti villa Aqualatæ ad civitatem Barchinone, ubi pro similibus et aliis actibus et negotiis dictæ
confratriæ soliti sumus convocati et congregati ibique concilium dictorum magistrum paratorum confratrum dictæ confratriæ tenentes,
facientes, celebrantes et representantes tanquam major et sanior partis
et plusquam duæ partes dictorum magistrum paratorum et confratrum
predictær confratriæ, habita ratione absentium inﬁrmorum et aliorum
legitime impeditorum, et dicto concilio interesse non valentium hagentes tamen hæc tam nominibus nostris propiis quam etiam uti magistri
confratres predictæ confratiæ ac cum auctoritate et decreto magniﬁchorum baiulorum presentes et superius jam dicto Aqualatæ villæ inferius
auctoritzantium et decretantium.
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Quia pro expeditione aliquorum negotiorum nobis et confratribus magistris dictæ nostra confratriæ magistrum paratorum valde occurentium et signanter promutuando ad forum censualis Michaeli Tort,
ligni fabro in loco dels Moratons, termini Popula Clarimontis, diocesis
Barchinone de presenti habitatori, infracriptam quantitatem ad effectum eum fabricandi seu faciendi quoddam molendinum draperium
in riaria de Carme, et in loco dicto lo Turo, nobis et dictis magistris
confratribus dictæ nostræ confratriæ magistrum paratorum valde utilosum, tam ratione pannorum fabricandorum in presenti villa quam
aliis necessariam habemus pecunia quantitatem infrascriptam ad quam
habendam modus utilior nobis et dictis magistris confratribus dictæ
nostra confratriæ magistrum paratorum non occurrit quam per viam
venditionis censualis mortui infrascriti pluribus aliis vestris et cetera.
Igitur fratis, et cetera.
Per nos et nostros, et cetera, in dicta confratiæ magistrum paratorum
successores, vendimus et vobis honorabile Joanni Serrals etiam paratori
lanæ et confratri dictæ confratiæ et vestris et cetera, licet absentis et
cetera, et notum et cetera, et quibus volueritis perpetuo (instrumento
tamen gratia redimendi mediante) quinque libras monetæ Barchinone
censuales annuales et in nuda tamen percepcione eorundem habendas et percipiendas, per vos et vestros a nobis et a bonis nostris et
a successoribus magristris confratribus dictæ confratriæ magristrum
paratorum et11 cuiuslibet nostrum et illorum in solidum mobilibus et
immobilibus et cetera, non autem a bonis dictæ nostram confratriæ
per pactum sic inter nos et vos inhitum et conventum a die presenti et infrascrita qua hoc presens venturum. Et sic deinde et cetera,
franchas et cetera, hanc autem et cetera, quod dabimus soluemus et
apportabimus nostrique et succesores in dicta confratria magistrum
paratorum dabunt soluent et apportabunt vobis et vestris in presenti
villa Aqualate et intus domos vestri et vestrorum propria habitationis
dummodo non set extra presentem Cathalonie Principatum huiusmodi
censuale mortuum quod vobis vendimus seu eius annuas pentiones
franchas et quitias ut est dictum nostri et nostrorum ac succesorum
magistrum confratrorum paratorum12 et cetera, propriis sumptibus et
cetera, et ad vestri et nostrorum ac successorum magistrum confratruum
dictæ confratriæ magistrum paratorum riscum, et cetera, anno quolibet
dicto termino sivne die sine aliqua videlicet dilatione et cetera, cum
salario procuratoris intus dictam presentem Aqualatæ villam quinque
11. Des de a successoribus magistris ﬁns a paratorum et està afegit al ﬁnal de
l’acta, prèvia crida dins dels text.
12. A continuació, un mot il·legible, ratllat.
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solidorum et extra eandem villam decem solidorum barchinonum ultra
quos et cetera, promittimus restituere missiones et cetera, super quibus
et cetera, credatur et cetera.
Prætium vero huiusmodi censualis mortui quod cum presenti vobis et vestris vendimus, est centum libra moneta Barchinone ad forum
numerum seu rationem vigini milla solidorum præti pro millæ solidos
annua pentionis et ideo renuntiando et cetera, donamus et cetera, in
super convenimus et bona ﬁde promittimus huiusmodi censuale mortuum et eius annuas pentiones penas salaria missiones et alia avettoria
eiusdem facere, habere et percipere et cetera, (pro quibus) tenebimus
vobis et vestris de evictionis et cetera. Et pro his complendis et cetera,
obligamus vobis et vestris omnia et singula bona nostra et successorum
magistrum paratorum et confratorum dictæ confratriæ et cuiuslibet
nostrum et illorum, insolidum, mobilia et inmobilia et cetera, jura et
actiones quascunque non autem bona dictæ confratriæ per pactum ut
est dictum inter nos et vos inhitum et conventum, renuntiantes quantum ad hoc beneﬁtio novarum constitutionum, epistole divi Adriani et
consuetudine Barchinone, loquenti de duobus vel pluribus insolidum
se obligantibus, et omni et cuicunque alii legi sine juri et cetera, et
foro nostro proprio et cetera, submitentes et subponentes nos et bona
nostra et successorum confratruum magistrum paratorum quo ad hac
foro magniﬁci vicarii seu regentis vicarium vel baiuliam Barchinone,
Cervarie vel alterius cuiuscunque curiæ ecclesiæ vel secularis coram
qua vel quibus et cetera, cum facultate variandi et cetera. Et nihilominus
facimus et ﬁrmamus scripturam tertii sub pena tertii in libris tertiorum
curiarum dictorum magniﬁci vicarii seu regentis vicariam vel baiuliam
Barchinone, Cervaria et aliarum, obligando pro inde omnia et singula
bona nostra et succesorum magistrum paratorum et cuiuslibet nostrum
et illorum insolidum mobilia et inmobilia et cetera, jura et actiones
quascunque non autem bona dictæ confratriæ ut est dictum per pactum cui et cetera. Et quia sumus absentes a dictis respective curiis et
dies presens est feriata ob festum divi Simeonis et Iudes quibus de
causis dictam tertii scripturam ﬁrmare non possumus, ideo ad eam
ﬁrmandum bona (...) nostra et dictorum confratruum magistrum paratorum in dicta confratria successorum et cuiuslibet nostrum et illorum
insolidum mobilia et inmobilia obligandum juxta rigorem dictæ tertii
scripturæ et curiarum preffatarum respective stillum omnes notarius
et scribas juratas dictarum respective curiarum qui nunc sunt et pro
tempore fuerint13 et quemlibet illorum insolidum procuratores nostros

13. fuerint, escrit al ﬁnal de l’acta, prèvia crida dins del text.
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et cuiuslibet nostrum et illorum insolidum constituimus, promittentes
habere rattione et cetera, et ut presentia et cetera, juramus et cetera,
Hac igitur et cetera. Actum et cetera, approbo ego notarius infrascritus
manu propria.
Testes signum omnium præadictorum sunt Franciscus Mestre,
textor lanæ et Raphael Matosas, minor gramatisse studens, omnes dictæ
villæ Aqualatæ.
Ítem altero instrumento nos, dicti venditores facimus et ﬁrmamus
apocham vobis dicto Joanni Serrals, emptori predicto, licet absenti
et notarius et cetera, de dictis centum barchinonibus libris pro pretio
supradicti censualis per nos (nolitus) prædictis vobis supra venditis
et originaliter creati habitis et receptis numerando realiter et deffacto
in notarii et testium infrascriptum presentia, per manus Petri Girona,
scriptoris, soluentis pro vobis et de pecuniis vestris propriis, et ideo
in testimonium, et cetera.
Testes sunt præedicti.
Ítem alio instrumento, nos dicti venditores thenore presentis per
ﬁrmam validam et solempnem stipulationem ac sub pena et juramento
insfrascriptis, gratis et cetera, convenimus et bona ﬁde promitimus vobis dicto Joanni Serrals, emptori predicto, licet absenti et notarius et
cetera, quod infra quinque annos proximos et immediate sequentes, a
die presenti in antea computandos, pro majori tuitione et securitate
iam dicti vestri censualis dabimus, et successores magistri dictæ confratiæ dabunt vobis et vestris, duos ﬁdeiussores idoneos ad omnimodam
vestram cognitionem qui una nobiscum et sine nobis ac insolidum in
predicto censualis se obligabunt publico intrumento seorsum confﬁciendo. Et si predicta omnia infradictum tempus non adimplevetimus
seu dicti magistri confratres successores non adimpleverunt incidamus
et incidere volumus ac incidant in penam centum librarum, quas incontinenti dictis quinque annis elapsis vobis dare et soluere promittimus
absque ulla requisitione per vos nobis et nostros et dictis magistris
confratribus successoribus danda seu facienda que pena in dicto casu
sit et cedat vobis in luiitionem et prætii restitutionem dicti censualis,
nec non etiam dabimus et soluemus vobis et vestris omnes pentiones
et rattaque ex dicto censuali usque in diem realis solutionis dictæ
pene debitas. Et predicta omnia et singula facere attendere et complere promittimus sine aliqua videlicet dilatione et cetera, cum salario
procuratoris intus presentem Aqualatæ villam quinque solidorum et
extra eandem decem solidorum barchinonum, ultraquos et cetera, mis-
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siones et cetera, super quibus et cetera, creadatur et cetera. Et pro his
complendi et cetera obligamus vobis et vestris omnia et singula bona
nostram et successorum magistrum paratorum et cuiuslibet nostrum et
illorum insolidum mobilia et inmobilia, et cetera, jura et actiones quascunque renuntiantes quantum ad hoc benefﬁtio novarum constitutionum
et cetera, epistole et cetera, et omni et cuiuscunque alii legi sive juri
et cetera, et foro nostro prorpio et cetera, submittentes et subponentes
nos et bona nostra et successorum confratruum magistrum paratorum
et cuiuslibet nostrum et illorum insolidum quo ad hæc foro magniﬁci
vicarii seu regentis vicariam vel baiuliam Barchinone, Cervariæ vel
alterius cuiuscunque curiæ ecclesia vel secularis coram qua vel quibus
et cetera, cum facultate variandi et cetera. Et nihilominus facimus et
ﬁrmamus scripturam tertii sub pena tertii in libris tertiorum curiarum
dictorum magniﬁci vicarii seu regentis vicariam vel baiuliam Barchinone,
Cervariæ et aliarum, obligando pro inde omnia et singula bona nostra
et successorum magistrum confratruum dictæ confratriæ et cuiuslibet
nostrum et illorum insolidum, mobilia et inmobilia, et cetera, jura et
actiones quascunque non autem bona dictæ confratriæ ut est dictum
per pactum cui, et cetera. Et quia sumus absentes a dictis respective
curiis et dies presens est feriata ob festum divi Simonis et Iudes, quibus
de causis dictas tertii scripturas ﬁrmare non possumus, ideo ad eam
ﬁrmandum bonaqua nostra et dictorum confratruum magistrum paratorum in dicta confratria successorum et cuiuslibet nostrum et illorum
insolidum mobilia et inmobilia, obligandum iuxta rigorem dictæ tertii
scripturæ et curiarum præfatarum respective stilum omnes notarios et
scribas juratorum dictarum respective curiarum qui nunc sunt et pro
tempore fuerint et quemlibet illorum insolidum procuratores nostros
et cuiuslibet nostrum et illorum insolidum constituimus promittentes
habere rattus et cetera, et ut predicta et cetera, juramus et cetera. Hac
igitur et cetera. Actum et cetera.
Testes sunt predicti primi.
Magniﬁci Jacobus Argullol, subvicarius et baiulus villæ Aqualatæ
pro Sacra, Cesarea et Regia Magestate et Didacus Nadal, baiulus eiusdem villæ Aqualatæ pro Univesitate dictæ villæ, dominis comuniter et
pro indiviso villæ ipsius dictis nominibus in supradicto instrumento,
venditionis et originalis creationis censualis mortui omnibusque aliis
predictis auctoritatem suam immo verius dictis domini regis et universitatis pariter et decretum interposuerunt in manu et posse notarii
infrascriti, die duodecima mensis decembris anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo septuagesimo primo, presentibus pro testibus
rectoris Bernardo Espiell et Jacobo Rossich, presbiteris in ecclesia parrochiali beatæ Mariæ dictæ villæ Aqualatæ beneﬁciatis.

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

665

De premissis manu propria scripturam ﬁdem facio ego Gaspar
Aldabo, auctoritate regia notarius publicus villæ Aqualatæ, diocesis
vicensis, et scriba curiæ magniﬁcorum baiulorum dictæ villæ qui hec
propria scribens manu.
In quorum ﬁdem et testimonium premisserum manu aliena scriptorum ego Augustinus Baro, auctoritate regia, notarius publicus villæ
Aqualatæ, vicensis diocesis, hic me subscribo ut meum quo uter appeno sig+num.

1676, juny, 14
Acta de cancel·lació del censal mort, per valor de 100 lliures, creat per la
confraria de paraires d’Igualada a favor de Joan Serral, botiguer
d’aquesta vila.
[2: fol. 158v a 159r]

Die decima quarta mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentisimo septuagesimo sexto in villa Aqualatæ, diocesis Vicensis.
Ego Joannes Serrals, botigerius pannorum et tellarum villæ Aqualatæ diocesis vicensis, gratis et cetera, conﬁteor et in veritate, recognosco
vobis Petro Joannis Torra et Hyacinto Trullas, paratoribus pannorum
lanæ eiusdem villæ, anno presenti et currenti consulibus confratriæ
paratorum lanæ eiusdem villæ, presentibus, quod modo infrascrito
dedistis et solvistis mihi, ego et cetera, a nobis habui et recipi ex una
parte, centum libras moneta Barchinone et sunt in luhitione et quitatione ac pretii restitutione illius censualis mortui, iam creati pretii sive
proprietatis consimilium centum librarum et pensioni annuæ quinque
librarum, quod annis singulis, die vigesima octava mensis octobris,
dicta confratria et illius confratres mihi faciebant et prestabant vigore
venditionis et originalis creationis mihi et meis factam per confratres
dictæ confratriæ cum instrumento recepto et testiﬁcato penes notarium
infrascritum, die vigesima octava mensis octobris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo primo, quod quidem
venditionis et originalis creationis censualis intrumentum, cancello et
anullo ita et aliter et cetera, et ex alia parte octo libras et tres solidos
eiusdem moneta ad complementum omnium pensionum extra ratione
dictis censualis usque in diem presentem debui et solui cessabarum
modus vero solutionis dictarum centum octo librarum et trium solidorum, talis fuit et est quoniam illas habui et receps numerando realiter
et de facto in <...> notarii et testium infrascritorum presentia, et ideo
renuntiando et cetera. Modum facio apocam de soluto et satisfacto
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verum etiam absolutionem et diﬁnitionem de dicto censuali cum pacto
ﬁrmissio de ulterius aliquid non petendo et de non agendo, et cetera.
Actum et cetera.
Testes sunt Augustinus Mestre, parator pannorum lanæ et Paulus
<...>,14 juvenis parator lanæ ac Franciscus <...quet>,15 sutor Aqualatæ
qui licet.
In querum ﬁdem et testimonium premisserum manu aliena scriptorum, ego Augustinus Baro, auctoritate regia, notarius publicus villæ
Aqualatæ vicensis diocesis, hic me subscribo et meum quo uter appero, Sig+num.

1745, juny, 26
Acta de creació i venda d’un censal de 100 lliures i pensió anual de
5 lliures a favor de la Reverent Comunitat de Rector i Preveres
d’Igualada per part de Pere Coca, pagès d’Igualada.
[3: fol. 95r-v]

Intimau i notiﬁcau a Jacintho Barnola y Jacintho Casulleras, parayres de la present vila de Igualada, lo present y corrent any cònsols
de la confraria dels parayres del gloriós Sant Joan, en la parroquial
Iglésia de dita vila instituhïda y fundada, que ab acte rebut en poder
del notari avall escrit, lo dia vint y sinch del mes de maig, any de la
Nativitat del Senyor de mil set cents quaranta y dos, Pere Coca, pagès
de la dita vila de Igualada, han venut y originalment creat un censal de
preu y proprietat cent lliuras y pensió annual sinch lliuras, a favor
de la Reverent Comunitat de Rector y Preveres de dita present vila.
Y per a facilitar la paga de la pensió de dit censal, al peu de dit acte,
lo mateix dia dits pare y ﬁll Coca han assignat y consignat a dita Reverent Comunitat y als successors de aquella, tot aquell censal mort
ja creat de preu y proprietat cent lliuras y pensió annual altres tants
sous, que la dita confraria a dits pare y ﬁll Coca fa y presta, junt ab
las pensions de aquell vensedoras ﬁns y a tant que dits pare y ﬁll Coca
hagen lluït y quitat dit censal. La qual consigna han feta ab totas las
clàusulas, a plena translació de domini, pocessió y constitut necessàrias
y de íntima, en força de la qual se notiﬁca als dits Barnola y Casulleras,
en dit nom y a sos successors, que de aquí al devant dit censal junt
ab la pensió cessa, y pensions y porrata en avant devedoras donen y
14.
15.

El cognom és il·legible per causa de l’estat del paper.
Íd.
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paguen a dita Reverent Comunitat, altra íntima no aguardada. La qual
se fa a instància del reverent Pere Estruch, com a procurador de dita
Reverent Comunitat, en Igualada als vint y sis del mes de juny, any
del Naixement del Señor de milt set cents quaranta y sinch.
Josephus Matheu, notarius.

1752-179216
Relació dels membres que han format i formen part del gremi de paraires d’Igualada entre 1614 i 1792.
[1: fol. 155r a 159r]

Llista de tots los individus que actualment són mestres parayres de
la confraria del gloriós Sant Joan, en la parroquial iglésia de la present
vila de Igualada instituïda y fundada, continuada de nou en lo present
llibra intitulat Llibra de la Confraria y oﬁssi de parayres de la vila de
Igualada, en lo qual estan continuadas las ordinasions de parayres de
la ciutat de Barcelona en lo any de 1614, en virtut de ressolució presa
per dita confraria ab son Consell General, selebrat en la daguda forma
lo dia 23 de janer 1752, per son orde de magisteri són los següents:
Francesch Santasusanna †17
Fructuós Samsot †
Lluís Francolí †
Francesch Puigt †
Joseph Cendra*18
Lluís Mas*
Sagimon Burrull
Joseph Torelló*
Joseph Anton Lladó*
Sagimon Tubella
Francesch Nuvell*
Joseph Mas †
Agustí Carol †
Joseph Siurana*
16. La resolució presa pel Consell és del 1752, però la llista està actualitzada
ﬁns al 1792.
17. Al marge, a l’inici del nom, s’indica “òbit”. Entenem que tots aquells que
hem marcat amb una creu són membres difunts.
18. El nom apareix ratllat, però sense cap indicació d’òbit. Indicarem els altres
casos semblants amb un asterisc.
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Nicolau Amigó*
Joseph Montaner †
Joseph Gili
Francisco Ala19
Miquel Gatet*
Joseph Codina*20
Jeroni Pujadas
Joseph Estruch*
Jacinto Casulleras*
Juan Badia*
Juan Castayna †
Joseph Barral
Fèlix Nuvell*
Jaume Mutlló
Isidro Jurnet
Agustí Mas
Juan la Farga
Francisco Castells*
Massià Vila*
Joseph Juver*
Juan Rigolfas*
Jaume Patit Paulí †
Francisco Jurnet*
Sebastià Planes †
Juan Puitg*
Joseph Gavarró*
Pau Canals*
Jaume Olivella
Joseph Aguilera
Barthomeu Morera*
Jeroni Conti*
Joseph Biosa*
Joseph Balsells
Magí Ortines
Joseph Burbosa*
Ramon Aguilera

19. Primer hi havia escrit Pau, ratllat.
20. Al costat de Joseph hi ha anotat el de Baltasar, ambdós ratllats.
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Magí Aumasquer*
Jeroni Figueras*
Francesch Tarradellas*
Pau Tiana*
Francisco Bargadà*
Francisco Cendra*
Jaume Martí*
Fancisco Jaume
Segimon Tovella*
Francisco Masaguer
Bruno Barès
Thomàs Barral*
Ramon Molló †
Joseph Bas †
Joan Rigolfas*
Joan Carles*
Anton Llimona
Joan Riera*
Joseph Barnola*
Anton Canals
Joseph Coca*
Pera Navarro*
Antoni Gramun*
Thomàs Castelltort*
Joseph Francolí*
Joan Novell
Francisco Matosas
Nofra Biosca*
Fancisco Sendra*
Joseph Fabregas*
Pere Serra
Miquel Amigó, 1769*
Pau Anton Lladó, 1769
Joan Badia menor (ﬁll), 1769
Agustí Susanna, 1769
Joseph Torrellas (ﬁll), 1769*
Francisco Juvella (ﬁll) †
Francesch Vila (ﬁll), 1769
Joseph Francolí (ﬁll), 1769
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Ramon Jordana, 1769
Joseph Cendra <...>,21 1769*
Joseph Torelló, menor (ﬁll), 1769*
Martí Aguilera dit Oranias (ﬁll), 1769
Joaquim Torelló y Rovira, 1770*
Francisco Jornet (ﬁll), 1770
Bruno Mas, 1773
Miquel Rigolfas (ﬁll), 1773
Joseph Jové (ﬁll), 1773
Joan Planas, 1773
Sagimon Burrull, 1773
Ramon Gavarró
Joseph Cendra y Soldevila, 1773
Joan Grisòstomo Ciurana
Joseph Cendra y Tarrida
Joseph Bas, menor
Nicolau Badia, 1773
Joseph Serra y Bas
Pere Jornet ﬁll d’Isidro Jornet
Joseph Cendra y Mas
Joseph Cendra y Calcina
Pera Joan Camps
Jaume Monlló
Benet Badia, en 2 maig 1773
Pere Biosca, en 2 maig 1773*
Francisco Ortines, 2 maig 1773
Joseph Aguilera y Jornet, 2 maig 1773
Joan Planas, 27 juny 1773*
Joseph Anthon Francolí, 27 juny 1773
Anton Pujadas, 27 juny 1773
Jaume Canals, 25 agost 1773*
Luis Rossich
Pere Anton Figueras
Fermin Dardet, die 19 setembre 1773
Ramon Riba (ﬁll) 19 setembre 1773
Ignasi Borrull, als 21 janer 1774
Anton Sardanyons, als 30 janer 1774

21.

Il·legible.
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Gayetano Galtés, als 30 janer 1774
Joseph Font, als 2 febrer 1774
Joan Cendra, als 2 febrer 1774
Joan Regordosa, als 27 febrer 1774*
Balthesar Codina, 27 febrer 1774
Anton Riera, 74
Jacintho Riera,74
Joseph Font, 74*
Francischo Panadès, 74
Sebastià Biosca, 74
Anton Meralda, 74
Joan Vila, 74
Joan Cartañà, menor, 75
Joan Jové, 2 abril 1775. Pagat 3 ll.
Pere Ribera, 2 abril 1775*. Pagat 6 ll.
Magí Aguilera, 9 abril 1775. Pagat 3 ll.
Pere Jornet, 9 abril 1775*. Pagat 3 ll.
Joseph Ribera22
Joan Puig
Joseph Navarro y Jubé
Bruno Mas y Galtés
Joan Farga, ﬁll de Joan Farga y Bas
Gayetano Mata, 24 maig 1779
Isidro Badia, 24 maig 1779
Joan Montlló, 18 juliol 1779
Pau Anton Barral, 18 juliol 1779
Ramon Rigolfas, 18 juliol 1779
Joseph Dardet, 15 de setembre 1779
Joseph Canals, 18 de mars 1781
Joseph Barés, 1781
Francisco Mateu, 1781
Joaquim Bas, 10 febrer 1782
Pelegrí Riera, 9 juny 1782
Ignasi Simon, 9 juny 1782
Thomàs Badia, 14 novembre 1784
Fèlix Gavarró, 14 novembre 1784
Pere Figueras, hereu, 14 novembre 1784

22.

A continuació, y Rigolfas, ratllat.
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Joan Soms, 14 maig 1786
Domingo Casamitjana, 14 maig 1786
Joan Codina, 14 maig 1786
Valentí Canals, 14 maig 1786
Dia 20 maig 1787: Jaume Bergadà
Dit dia, Joseph Ribera Rigolfas
Joseph Jover y Susacnes a 22 mayg de 87
Dia 13 janer 1788: Anton Bustos, Agustí Morros, Pere Juan Puix
Geroni Faliu, mestratge, dia 29 juliol de 1792
Ignasi Borrull (ﬁll), 1792*
Joan Castelltort (ﬁll), 1792
Joan Bursos (ﬁll), 1792*
Joseph Sendra y Thomàs (ﬁll), 1792.

1753, març, 6 i 8; abril, 7
Sobre l’exempció dels drets d’alcabala concedida als fabricants que venen els seus teixits fora d’Igualada.
[1: fol. 157r a 158r]

He entendido que han ocurrido algunos embarazos a los fabricantes
que han llevado a vender sus tegidos, fuera de su domicilio, para el
goce de la exempcion de alcavalas y cientos que tube a bien concederles
por mi decreto de veinte y quatro de junio del año próximo pasado,
en las primeras ventas por mayor de sus tegidos, por haber concevido
algunos ministros de rentas que esta exempción hera limitada a la que
hacian los fabricantes en los pueblos y fábricas de su domicilio, y no
extensiva, como lo es, a las que egecutan fuera de ellos. Y para que
tenga esta gracia su devido efecto, sin dudas ni disputas, y se eviten
los fraudes que pueden cometer los revendedores en perjuicio de mi
Real Hacienda, sin veneﬁcio de las fábricas, mando que de las llicencias o certiﬁcaciones que la junta de Comercio diere para las fábricas
en consequencia del mencionado decreto de veinte y quatro de junio,
se tome razón en la Contaduría Principal de Rentas Provinciales para
que consten a la Dirección de ellas. Y que los fabricantes presenten
una relación jurada ante el corregidor subdelegado de la Junta o Justícia del Pueblo donde estén, de los paños y tegidos que se sacaren a
vender de su quenta, y no por la de segunda mano, a determinados
pueblos, con expresión de cantidad, calidad y marcas, para que les den
el despacho correspondiente intervenido por el administrador o sugeto
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que señalare la Dirección de Rentas, a ﬁn de que en su virtud y no
en otra forma, sean libres de alcavalas y cientos de su primera venta
por mayor de sus destinos. Particípolo a la Junta de Comercio para
su cumplimiento en la parte que le toca, en intelligencia de que se ha
pasado a los directores de Rentas aviso de esta resolución. Señalado de
la real mano de su Magestad, en Buen Retiro, a 6 de marzo de 1753.
A don Joseph de Carvajal y Lancaster
Muy señor mío. Hállome con orden de la real Junta de Comercio,
Moneda y Minas, cuio thenor a la letra es como se sigue:
A consulta de la Real Junta General de Comercio de 10 de febrero
próximo pasado, se ha dignado el rey declarar que las ventas por mayor
en tot género de tegidos se hayan de entender las que se egecuten por
piezas, con caveza, pie o cola, en todos los tegidos, sin distinción de
clases de ellos, ni de cantidad de materiales de que componga cada
pieza. En lo de cuenta, por gruesas; en los de peso, por arrovas; en
los sombreros y cueros menores, por dozenas, pero en los maiores23
deverá ser venta por maior la de un cuero, como lo tiene declarado la
Junta. Y en el papel, una resma, como ha sido costumbre. A lo que se
deve estar en casos omitidos por las desisiones que no pueden preveer
todas las especies, y así en los demás géneros que no se compreenden
en estas clases. Y por consiguiente, venta por menor se estimarà una
vara, libra, un sombrero, un pliego, quadernillo, etc. Y publicada en la
Junta General la expresada Real Resolución, ha acordado la participe a
Vuestra Señoría para su intelligencia y puntual cumplimiento, y que al
proprio ﬁn la haga saver a todas las fábricas y gremios que huviese en
su jurisdicción y corresponda su observancia, en la conformidad que
se hizo con el Real Decreto de 24 de junio del año próximo pasado,
para que se hallen enterados de lo últimamente declarado por Su Magestad, como deven entenderse las ventas de por maior en los tegidos
y manufacturas de las fábricas de estos reynos, y a cuio thenor deverá
Vuestra Señoría arreglar qualquiera pendiente providencia o expediente
en este asumpto, dando curso al comercio. Y a mi aviso del recivo de
esta orden, para notícia de la Junta de Madrid, 8 de marzo de 1753.
Don Francisco Fernández de Samioles. Señor don Francisco
Montero.
Y la comunico a usted para que la haga saber a todas las fábricas y gremios de ese Departamento, dándome a mi el correspondiente
aviso de su recivo. Dios guarde a usted muchos años, como deseo.
Barcelona, 7 de abril de 1753.
23.

A continuació, y cueros, ratllat.

MONTSERRAT DURAN PUJOL

674

Besa su mano su seguro servidor don Francisco Montoro. Señor
don Vicente Albelda.
Muy señor mío. De orden de la Real Junta General de Comercio
paso a manos de usted copia del decreto, como su Magestad se ha
servido expedir con fecha de 6 de marzo antecedente, a ﬁn de que
haga saver usted su contenido a todos los fabricantes que se allan
en su Departamento, para que estos entendidos de su real resolución
puedan disfrutar, en las ventas de sus tegidos, las exempciones que
los facilita su piedad, precediendo las circunstancias prevenidas en
la misma resolución, de cuyo recivo y de haverse comunicado a los
mencionados fabricantes me dará usted, a su tiempo, los correspondientes avisos.
Dios guarde a usted muchos años como deseo. Barcelona, 7 de
abril de 1753.
De usted seguro servidor, don Francisco Montero. Señor don Vicente Albelda.

1757, juny, 30
Compte de la cera comprada pel gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 30r]

Compte de la cera han presa Sabastià Planas y Geroni Pujadas,
cònsols de la confraria dels parayres, en lo any de 1757, és la següent:
Per las 40 horas per la llinterna, ciris 3 lliures
a 13 sous lliura
1 ll. 19 s.
Per lo Dijous Sant, 20 atxas novas y 4 atxes per
lo Misteri, de pes 10 lliures 10 unces
7 ll.
0 s. 10 d.
Per la enramada de Corpus, 240 ciris nous, de
pes 59 lliures 3 unces, a 14 sous ll.
41 ll.
9 s. 6 d.
Per dita enramada, ciris ensabats, 22 lliures
3 unces a 13 sous 6 d.
15 ll.
0 s. 4 d.
Per Sant Joan, ciris ensabats, 3 lliures 3 unces
2 ll.
3 s. 10 d.
Per Corpus, 2 atxas novas, 6 lliuras 7 unces
4 ll. 12 s. 4 d.
Per lo aniversari, candelas, 5 unces
0 ll.
5 s. 10 d.
Total .................................... 72 ll. 11 s. 8 d.
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A daver per Corpus, de la enramada, han
tornat rafús 35 ll. 2 unces, a 12 sous
21
De altre partit, rafús, 7 lliures 6 unces,
a 12 sous
4
Total.............. 25 ll. 17 s. –25
Resten..................................... 46

ll.
ll.
ll.
ll.

7 s.
10 s.
17 s. 0 d.
14 s. 8 d.

Té rebut del Planas: 6 lliures 0 sous.
Tinch rebut de Joseph Anton LLadó, cònsols de la sobredita confraria, quaranta lliuras catorse sous y vuit, dich 40 ll. 14 s. 8, a cumpliment del sobre dit compte. Igualada, juny als 30 de 1758.
Joseph Ferrer, adroguer y candeler.

1770, febrer, 3
Edicte publicat en compliment de la Reial Ordre de 10 de gener de 1770,
demanant que compilin les ordinacions de totes les confraries,
germandats i congregacions del Principat, i que aquestes deixin
d’exercir les seves activitats ﬁns que tinguin l’aprovació reial o del
Consell.
[3: fol. 129r, full imprès]

Ambrosio Funes de Villalpando, Abarca de Bolea, V.C. Conde de
Ricla, señor de las baronías del Valle de la Solana y Murillo de Tou, de
los castillos de Artasona y Santía, de el Honor de Tornos y sus agregados, de las villas de Agüero y Alcalá de Gurrea, Grande de España,
Gentil-hombre de cámara de su Majestad, Caballero de la distinguida
orden de San Genaro, Comendador de Reyna en la de Santiago, Teniente general de los Reales Exércitos, Gobernador y Capitán General
de este Exército y Principado de Cataluña, y Presidente de su Real
Audiencia, V.C.
Por quanto habiendo representado la Audiencia a su Magestad los
graves perjuicios que pueden resultar a las regalías y al Estado de la multitud de congregaciones, hermandades y cofradías de legos que se hallan
erigidas en este Principado con solo el decreto del Ordinario Eclesiástico,
sin la aprobación de los Magistrados Reales, hemos recibido una real
orden del Consejo, su fecha en Madrid a diez del corriente mes de enero,
cuyo tenor a la letra es como se sigue:
Excelentísimo señor: Se han visto en el Consejo las representaciones
que la Real Audiencia y vuestra excelencia hicieron en siete y once de
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septiembre del año próximo pasado, dando cuenta de la multitud de
congregaciones, hermandades y cofradías de legos que se hallan erigidas en ese Principado, con solo el decreto del Ordinario Eclesiástico,
sin la aprobación de los magistrados reales, y de que pueden resultar
al Estados los graves perjuicios que prudentemente precavieron por
las leyes reales <...>,24 con tanto abuso de esto, que transcienden los
daños a la soberanía, pues con la erección de estos cuerpos pasan,
los ordinarios eclesiásticos a darles o aprobarles ordinaciones, con
que se creen bastantemente autorizados para conocer de qualquiera
conroversia que ocurra a cerca de su observancia, así en común como
en particular, y sin limitar su jurisdicción y conocimiento a las que
se dirigen únicamente a los actos de religión y piedad, se extienden
igualmente a aquellas sociedades en quienes el principal objeto mira a
ﬁnes temporales, como son la asistencia y subvención recíproca en las
enfermedades y otras indigencias, oprimiendo con sus procedimientos
a los vasallos legos para su cumplimiento.
Y en su inteligencia, habiendo tenido presente lo expuesto en el
asunto por el señor ﬁscal, deseando el Consejo cortar de raíz estos
abusos y desórdenes, ha resuelto se prevenga a esa Real Audiencia comunique a las órdenes correspondientes a todos los corregidores de ese
Principado, a ﬁn de que en el preciso término de sesenta días, recojan
todas las ordenanzas de congregaciones, hermandades y cofradías que
hubiese en los pueblos de sus respectivos distritos que no tubiesen la
aprobación del Consejo, prohibiendo baxo las penas establecidas en las
leyes 3 y 4 del libro 8, título 14 de la recopilación, sus juntas y demás
actos de hermandad, confradía o congregación a todos sus individuos,
no resultando estar aprobadas por S.M. o el Consejo. Y que lo mismo
se execute en esa ciudad, previniendo en dichas órdenes, que las que
quisiesen su subsistencia, acudan al Consejo a usar su derecho, sin
que hasta su resolución puedan continuar en ellas.
Lo que participo a vuestra excelencia de órden del Consejo para
su puntual cumplimiento, y de su recibo se servirá darme aviso para
ponerlo en su superior notícia.
Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, diez de enero de mil
setecientos setenta.
Don Juan de Peñuelas. Excelentísimo señor Conde de Ricla.
Por tanto conferida la materia en dicha Real Audiencia, e insiguiendo el acuerdo de esta, ordenamos y mandamos a todas y a qua-

24.

El plec del paper impedeix de llegir la part ﬁnal de la línia.
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lesquier personas de qualquier estado, grado, calidad <...>25 que dentro
el preciso término de sesenta días, contaderos desde el de la publicación del presente edicto, entreguen o hagan entregar con seguridad a
los Corregidores en cuya jurisdicción estubieren domiciliados, todas
y qualesquier ordenanzas de congregaciones, hermandades y cofradías
que haya en los pueblos de sus respectivos distritos que no tengan la
aprobación del Consejo. Y prohibimos baxo las citadas penas establecidas en las leyes 3 y 4 del libro 8, título 14 de la recopilación, sus
juntas y demás actos de hermandad, confradía y congregación a todos
sus individuos, no resultando estar aprobadas por S.M. o el Consejo.
Y asimismo mandamos que las que quisiesen su subsistencia acudan
al citado Consejo a usar de su derecho, sin que hasta su resolución
puedan continuar en ellas.
Y para que venga a notícia de todos y nadie pueda alegar ignorancia, mandamos hacer y publicar el presente edicto por los parages
públicos y acostumbrados de esta capital y de las demás cabezas de
partido, ciudades, villas y lugares de este Principado, con la solemnidad
y circunstancias estiladas.
Dado en Barcelona a veinte y cinco de enero de mil setecientos y
setenta.
El Conde de Ricla.
Visto don Joseph Faustino Pérez de Hita, regente.
Juan Pérez Claras, escribano de cámara, por ausencia de don
Francisco de Prats y Matas, secretario del Rey nuestro señor, y su
escribano principal de cámara y gobierno.
Registrado en el ﬁrmar. V. obligat. ii. fol. CCLXX
Lugar del se+llo
Se ha publicado el presente edicto por los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad por mí, Thomás Alaret, pregonero y trompeta
real, hoy tres de febrero de mil setecientos y setenta. Thomás Alaret.

25.

El plec del paper impedeix llegir la part ﬁnal de la línia.
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1794, gener, 1 - 1885
Actualització de la relació de mestres aprovats pel gremi de fabricants
de draps de la vila d’Igualada.26
[4: fol. 1r a 3r]

Relació dels mestres aprobats per lo gremi de Fabricants de
Paños de la present vila de Igualada, que vuy dia 1r. de gener 1794
se troban constar en altre llibre vell del expressat gemi, que per molt
antich y estropellat se ha determinat renovar, quals individuos són
com se segueix:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Joseph Aguilera
Joseph Balcells
Anton Torrellas
Magí Ortinas
Ramon Aguilera
Geroni Figuera
Francisco Bergadà
Francisco Jaume
Francisco Massaguer
Thomàs Barral
Jaume Mutlló
Geroni Pujades
Joan Lafarga
Bruno Barés
Ramon Mutlló
Joseph Bas
Joseph Jover y Galtés, 1773
Joan Planas
Ramon Gavarró
Joseph Sendra y Soldevila
Juan Chrisòstomo Ciurana
Joseph Sendra y Tarrida
Joseph Bas, menor

+ Anton Llimona
+ Anton canals
+ Joan Novell
+ Sagimon Borrull
+ Francisco Anton Mathosas, 1767
+ Pere Serra
+ Pau Anton Lladó
+ Juan Badia, any 1769
+ Agustí Susannas
+ Francesch Vila
+ Joseph Francolí
+ Ramon Jordana
+ Martí Aguilera
+ Francisco Jornet, any 1770
+ Bruno Mas
+ Miquel Rigolfas
+ Jacintho Riera
+ Francisco Panadès
+ Sebastià Biosca
+ Anton Miralda
+ Joan Vila
+ Joan Cartanyà, 1775
+ Joan Jover y Galtés

26. La llista està actualizada, si fem cas de les anotacions, ﬁns a l’any 1885. No
sabem què és el que indica, però hem anotat, sempre que hi és, el senyal +.
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Nicolau Badia
+
Pere Jornet
+
Joseph Bas y Calsina
+
Pere Joan Camps
+
Benet Badia
+
Joseph Aguilera y Jornet
+
Joseph Anton Francolí
+
Anton Pujades
+
Lluhís Rossich
+
Pere Anton Figueras
+
Fermín Dardet
+
Ramon Riba
+
Ignasi Borrull, 1774
+
Cayetano Galtés
+
Joseph Font
+
Joan Sendra
+
Balthazar Codina
+
Anton Riera
+
Joan Soms, 1786
+
Joseph Serra
+
Domingo Casamitjana
+
Juan Codina
+
Valentí canals y Jubé
+
Jaume Bergadà, 1787
+
Joseph Ribera y Rigolfas
+
Joseph Juvé y Susannas
+
Anton Bulsos, 1788
+
Agustí Morros
+
Pere Juan Puitg
+
Geroni Feliu, 1792
+
Joan Castelltort y Badia
+
Joseph Sendra y Thomàs
+
Francisco Anton Aguilera y Alemany +
Ramon Badia y Riba, 1798
+
Manuel Planas y Vidal
+

679

Magí Aguilera
Joseph Ribera y Pasqual
Joan Puitg
Joseph Navarro
Bruno Bas y Galtés
Cayetano Mata, 1779
Isidro Badia
Joan Mutlló
Pau Anton Barral
Ramon Rigolfas
Joseph Dardet
Joseph Canals, 1781
Joseph Barés
Joaquim Bas, 1782
Ignasi Simon
Thomàs Badia, 1784
Fèlix Gavarró
Pere Figueras
Agustí Bas y Busquet, 1794
Alexandro Vinyals
Joan Serra
Joseph Aguilera
Joan Galseran
Joan Ortinas y Camps
Barthomeu Bas y Busquets, 1796
Miquel Serra y Bas
Joan Font
Joseph Masarnau, 1798
Anton Puig y Soler, 1801
Pere Grifell y Subirana
Joseph Thomàs y Pareta
Joseph Anton Bas y Jubé, 1806
Bonaventura Jové y Amigó, 1804
Thomàs Barral y Calaf, 1806
Joan Barral, 1806
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+
+
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Pelegrí Gavarró, 1799
Francesch Anton y Bergadà, 1799
Nicolau Dardet y Pujadas, 1799
Mariano Jordana y Santias, 1801
Pau Galcerán y Estruch, 1801
Joseph Gili y Ros, 1803
Geroni Figueras, 1803
Joan Bursos, 1803
Anton Jover Mas Capell, 1803
Bonaventura Badia y Serra, 1803
Anton Mercadé Bernabé, 1803
Pera Serra, 1803
Sagimon Tubella, 1804
Francisco Ortines, 1805
Joseph Badia, 1805
Vicens Ferran, 1805

+ Pera Anton Morros
+ Miquel Vila
+ Aleix Castelló Mestre
Agregat al gremi
+ Pau Rigolfas y Modolell
+ Bonaventura Massaguer
+ Joseph Mas y Riba, 1810
+ Pera Ribea, 1810
+ Jaume Canals y Roca, 1810
+ Anton Badia y Gavarró, 1810
+ Anton Bursos y Jubella, 1810
+ Joseph Gili y Torras, 1810
+ Agustí Morros y Badia, 1813
+ Magí Aguilera y Palmès, 1813
+ Joseph Aguilera y Morros, 1813
+ Joseph Galceran y Estruch, 1814
+ Barthomeu Bas y Tarrida, 1814
+ Juan Morros Masarnau, 1815

Nota: Buy dia 20 de novembre del any 1803 comensa Joan Riva
lo llugé de la casa jica dels estricadós
+ Joseph Querol y Llansana, 1814
+ Baltasar Codina, 1815
Magín Gavarró, 1815
+ Pablo Dardet, 1815
Cristòfol Gili y Torras, 1815
+ Cristòfol Badia y Pasqual, 1816
+ Olaguer Castelltort y Farré, 1817
+ Francisco Sendra àlias Surell, 1820
+ Thomàs Mercader àlias Barbabé, 1820
+ Pedro Serra y Guixó, 1821
+ Francisco Soms, 1821
+ Francisco Antonio Aguilera y Riba, 1821
+ Ramon Morros y Riba, 1821
Pere Grifell y Monfort, 1822
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+ Joseph Cendra y Dalmases, 1822
Anton Ferran y Aguilera, 1822
Joseph Badia y Farré, ﬁll de Ramon Badia, 1822
Joan Bas y Castells, ﬁll de Joaquim Bas, 1824
Joseph Jover y Serra, ﬁll de Bonaventura Jover, 1824
+ Domingo Dardet, ﬁll de Pau Dardet, 1824
+ Agustí Jover y Jordi, ﬁll de Joseph Jover, 1824
+ Bonaventura Badia y Farré, ﬁll de Joseph Badia y Serra, 1824
+ Pere Serra y Guixà, ﬁll de Pere Serra
+ Joseph Codina y Bas, ﬁll de Baltasar Codina, 1824
Francisco Soms, ﬁll de Joan Soms, 1826
Joseph Aragonès, ﬁll de Joan Aragonès, 1826
Joan Mas y Balil, ﬁll de Joseph Mas y Riba, 1827
+ Domingo Tomàs, ﬁll de Joseph Tomàs, 1827
+ Narcís Carulla, ﬁll de Bartomeu Carulla, 1827
Pedro Antonio Barral y Comas, 1828
+ Alejos Castelló y Badia, 1828
+ Joseph Badia y Grané, 1832
+ Joseph Anton Bas y Castells, 1832
+ Francisco Feliu y Sabat, ﬁll de Cristòfol Feliu, 1838
+ Banet Badia y Bila, ﬁll de Anton Badia y Gabarró, 1841
Francisco Rigolfas y Mata, ﬁll de Pau Rigolfas y Madorell, 1841
+ Joseph Badia y Farré, 184227
+ Joseph Aguilera y Gavarró, 1844
+ Juan Burssos y Alemany, 1844
+ Francesch Serra y Bas, 1844
+ Mají Gavarró, 1844
+ Pau Anton Mercader y Rozas, 1844
+ Manuel Cartañà, 1844
+ Alexandro Viñals y Coca, 1845
+ Ramon Jordana y Castelltort, 1845
+ Pedro Grifell y Llucià, 1852
+ Joseph Morros y Bru, ﬁll de Juan Morros, 1853
27.

El nom està envoltat per un cercle de punts.
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Joaquim Bas y Badia, ﬁll de Joaquim Bas y Castells, 1854
Baltasar Codina y Castelltort, ﬁll de Joseph Codina y Bas, 1867
Joseph Bas y Aguilera, ﬁll de Joseph Anton Bas y Castells, 1869
Joseph Aguilera y Soteras, ﬁll de Joseph Aguilera, 1869
Jusep Badia y Bas, ﬁll de Jusep Badia y Farré, 1879
Francesch Matosas y Segalà, 1885.

1794, juny, 8 - 1844, setembre, 29
Relació d’admesos com a mestres del gremi de paraires i de fabricants
de draps d’Igualada.
[4: fol. 7r a 8r]

— Vuy als 8 juny 1794, se han aprobat per mestres del present
gremi: +Agustí Bas y Busqué, +Alexandro Vinyals, +Joan Serra. De què
fas fe, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
— Vuy als 31 maig 1795, se han pasat mestres del present gremi:
+Joseph Aguilera, +Joan Galceran, +Joan Ortinas y camps. De què fas
fee, Agustí Viladés y Massaguer, notari.
— Vuy als 15 maitg 1796, se han aprobat per mestres del present
gremi: Basthomeu Bas y Busqué, +Miquel Serra y Bas, +Joan Font.
Agustí Viladés y Massaguer, notari.
— Vuy als 4 janer 1798, se ha passat mestre a Joseph Masarnau.
Agustí Viladés y Massaguer, notari.
— Vuy als 12 abril 1801, se ha passat mestres a Anton Puig y
Soler, Pere Grifell y Subirana y Joseph Thomàs y Pareta. Agustí Viladés
y Massaguer, notari.
— Vuy als 16 dias del mes de octubre de 1803, se han pasat
mestres a Bonaventura Badia y Serra, a Anton Mercadé y a Anton
Jové. Anton Matheu y Mora, notari.
— Vuy als 5 de maig de 1805, se han passat mestres del gremi
de perayres de esta vila a Francisco Ortines y a Joseph Badia. Anton
Matheu y Mora, notari.
— Vuy als 26 maig de 1805, se ha passat mestre de dit gremi a
Vicens Ferran+. Anton Matheu y Mora, notari.
— Vuy als 8 setembre de 1806, se ha passat mestre del gremi
de fabricants perayres a Joan Barral. Anton Matheu y Mora, notari.
— Vuy als 8 setembre de 1806, se ha pasat mestre del dit gremi
a Pera Anton Morros. Anton Matheu y Mora, notari.
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— Vuy als 8 de febrer de 1810, se ha passat mestres del expressat
gremi: Nicolau Bas y Juber, Joseph Torelló, +Ramon Badia y Serra.
Anton Matheu y Mora, notari.
— Joan Aragonès se pasà mestre lo dia 10 febrer de 1810. Daniel
Puig se pasà mestre en lo mateix dia 10 de febrer de 1810, segons
consta de las dos cartas de aprenentatge en poder de Anton Matheu,
notari que fou de esta, en lo mateix dia.
— 1815. +Bartomeu Carulla se ha passat mestre en lo dia 28
maig de 1815, Joseph Mas y Torelló, notari.
— 1827. Cristòfol Feliu se ha passat mestre y a astat examinat
per la docsena en lo dia 28 de janer de 18127.
— Domingo Carles y Sellart, se ha pasat mestre y ha estat examinat per la docsena en lo dit dia 28 janer de 1827.
— Juan Morros se ha passat mestra y a sigut admès per los senyors de la dotsena en lo dia 29 setembre 1844.28

28.

El full acaba: Joseph Bas y Aguilar, ﬁll de Joseph Anton Bas y Castells, ratllat.

PLECS

1552 - 1772
Recopilació d’instruccions sobre el govern del gremis feta per la vila
d’Igualada.
[Plecs: doc. 1]

Libro 8 de la Recopilación, título 14. Ley 4ª
Para que no aya Ayuntamiento de cofradías de oﬁciales aun que
estén conﬁrmadas, y que las justias hagan ordenanzas serca del exercicio de los oﬁcios, que veyan las que estan echas:

1552, Madrid
El emparador don Carlos, en Madrid año 1552, pragmática, cap. 16:
otrosí mandamos que las cofradías que ai en estos reynos de oﬁciales:
(a) se desagan, y no las aia de aquí adelante aun que estén per Nos
conﬁrmadas, y que a título de los tales oﬁcios no se pueden ayuntar
ni hacer cabildo ni ayuntamiento so pena; (b) de cada dies mil maravadís y destierro de un año del reyno, y porque conviene que otros
oﬁciales usen bien de sus oﬁcios, y en ellos aia veedores, mandamos
que la justicia y regidores1 de cada ciudad, villa o lugar vean las (c)
ordenanzas que para el uso i exercicio de los tales oﬁcios tuvieren y
practiquen con personas expertas, i hagan las que fueren necesarias
para el uso de los dichos oﬁcios, y dentro de sesenta dias las enbien
al nuestro Consejo para que en él se vean i provea lo que convenga i,
entre tanto, usen (d) dellas, que cada año la justícia y regidores nom-

1. y regidores, escrit al marge, prèvia crida dins del text.
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bren (e) veedores háviles y de conﬁanza para los dichos oﬁcios, i que
la justícia execute las pennas en ellas contenidas.
Se hiso dicho libro en el año <dicho>.2
Llibre novè de las Constitucions de Cataluña, novè lo mateix
en dita Cort, capítol C

1564, Barcelona
Per quant encara per disposició de dret sie prohibit a las personas pribadas fer congregacions ni actes en nom comú de tals congregacions, sens licència y autoritat de superior qui la pot donar, y
las congregacions sien conventículas y collegis illícits, y para que algunas congregacions o confrarias, per los privilegis sien tingudas per
collegits approbats y se pugan en sems juntar y fer los actes tocans a
son collegi, y congregació, per3 a mateixa rahó per lo dret considerada, los és prohibit juntarse moltas congregacions o confrarias juntas,
o personas per ellas y en nom de ellas destinadas, sens llicèntia y
autoritat de son superior. Per ço statuïm y ordenam, ab concentiment
y aprobatió de la present Constitució, que los dits collegis aprobats
o confrarias directament, indirecta, conjunctament, ni divisa, ni per
interposadas personas particulars, núncios, no pugan entre si tractar,
conferir ni determinar cosa alguna de qualsevol espècie de negoci que
sie. Ni notaris alguns pugan rebre ni fer actes de cosas resultants de
las tals congregacions y determinacions per molts collegis o confrarias
juntament o separada, sobre los mateixos negocis fetas, sots pena de
privació de sos oﬁcis, la qual i pro facto incorregan irremissiblament,
y també de exili perpetu dels presents Principat y comtats de Roselló
y Cerdaña, en la qual pena de desterro, o major o menor, segons la
qualitat del excés que àrbitre del judicant incòrregan los majorals o
aquells que auran juntats los dits collegis o confrarias juntas o personas particulars dellas. Y seran deputats a tractar entre si y convenir
dels negocis que se auran tractat per las ditas congregacions o confrarias, encara que separadament, no entenent per ço levar la facultat
a casa collegi o confraria dada per nos o per altres superiors dels
dits collegis o confrarias, de tractar y determinar las cosas respectivament pertanyents a furs particulars, collegis o ofﬁcis o arts, segons per
sos privilegis y licèntias los és permès y no més avant.

2.
3.

Omès.
Repetit.
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1770, octubre - 1772, setembre, 12
Los gremios de la villa de Igualada son eregidos de tiempo antiquísimo con el devido concentimiento de los concelleres, y con aprovación y decreto de los subvicario real y bayle de la misma, en virtud de
reales privilegios concedidos de muchos reyes de la Corona de Aragón,
como en la ciudad de Barcelona. Y la referida villa es tenida por calle de dicha ciudad y gosa de los mismos privilegios que ella, como
consta en el arxivo de la casa del común. Y en el mes de octubre de
1770, de orden del excelentísimo señor conde de Aranda, fueron las
mencionadas ordenanzas de dichos gremios presentadas al teniente
corregidor de Villafranca quien les dirigió a la Real Audiencia. Vistas
y examinadas por esta a pedimento de Miquel Ferran, apoderado de
los prohombres de los mencionados gremios, le fueron entregadas las
referidas ordenanzas, aprovándolas con decreto de 12 de setiembre
de 1772, y que hosaren de las mismas como hasta entonces lo avían
practicado, pues la Real Audiencia tenía y tiene autoridad para aprovar
las ordenanzas de los gremios de la villa de Igualada, como lo previene
el capítulo 20 de la real cédula instructoria de 13 de octubre de 1718,
porque en dicho capítulo se previene lo siguiente, negándose también
a los regidores de esa ciudad de Barcelona la absoluta potestad y
plena jurisdicción contenciosa que tenían los antiguos concelleres, en
virtud de sus antiguos privilegios, de conocer y determinar las causas
y pleytos debates y controversias de los gremios y cofradías y colegios
de artesanos y artistas y de sus individuos en lo tocante a las artes, y de
eregir, mudar y revocar a su arbitrio y beneplácito las dichas cofradías y colegios, y darles los estatutos y ordenanzas que les parecía, y
revocarlas quando querían, quedando agregada esta jurisdicción a la
ordinaria del corregidor y esa mi Real Audiencia, cesando los antiguos
privilegios como abolidos. Pues usando los concelleres de la villa de
Igualada de los mismos privilegios como los concelleres de la ciudad
de Barcelona, y después de aprovados por su excelencia la Real Audiencia, pueden permanecer las ordenanzas de dichos gremios.

1770, gener, 10
Para cortar a raíz los desórdenes y graves perjuicios que prudentemente podrían resultar a las regalías y Estado de la multitud de
congregaciones, hermandades y cofradías de legos que se hallan eregidas
en este Principado, con solo el decreto del ordinario eclesiástico, sin
la aprobación de los magistrados reales, por una real orden de fecha
en Madrid, a 10 de enero de 1770, resolvió el Consejo prevenir a la
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Audiencia comunicase las órdenes correspondientes a todos los corregidores de este Principado, para que, dentro de el preciso término
de sesenta días, recogiesen todas las ordenanzas de congregaciones,
hermandades y cofradías que hubiese en los pueblos de sus respectivos distritos que no tubiesen la aprobación del Consejo prohibiendo,
bajo las penas establecidas en las leyes 3 y 4 del libro 8, título A de
la Recopilación, sus juntas y demás actos de hermandades, cofradías y
congregaciones a todos sus individuos, no resultando estar aprobadas
por Su Majestad o el Consejo. Y que las que quisieren su subsistencia
acudiesen a usar de su derecho, sin que hasta su resolución pudiesen
continuar en ellas. Cuya orden comunicada a su excelencia y Real
Acuerdo de este Principado. Don Juan de Peñuelas, en 10 de enero
de 1770, se publicó.

1770, febrer, 3 - 1772, novembre, 13
En la antecedente real orden del Supremo Consejo no son comprehendidas las ordenanzas de los gremios de la presente villa, sí que
son comprehendidas las ordenanzas de las cofradías de la Minerva
que la goviernan los priores del cruciﬁjo o del Santo Cristo, que se
nombran delante del ayuntamiento en el día de la Asunción de Nuestra
Señora, las de San Estevan, que la goviernan 4 mancebos nombrados
Reyes, la de la Virgen del Rosario, que la goviernan los administradores también en los Reyes, como los administradores, y los nombra el
ayuntamiento en el dia de San Andrés apóstol, y otros —estas des del
año 1770 no sean juntado más si no que se mantienen de devoción de
debotos por hacerse sus funciones en la iglesia parroquial, cada una
en su diada—,4 la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, que
la goviernan sus congregantes, las de la Tercera Regla, governada por
su comisario y terciarios, y en vista de las ordenanzas de los gremios,
el Real Acuerdo de la Audiencia de este Principado remitió la carta
orden siguiente:
Copia de la carta orden
Don Francisco de Prats y Matas Ruiz de Llano, barón de Serra,
hi del Rey nuestro señor, y su escribano principal de cámara y govierno de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, que reside en la

4.
del text.

El text que està entre guions es troba al ﬁnal de l’escrit, prèvia crida dins
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ciudad de Barcelona, certiﬁco que en el libro o registro de cartas de
la Real Audiencia de 1772, que para en la secretaría de mi cargo en
el folio 183,5 dirigida al tiniente de corregidor de Igualada, del tenor
siguiente: Aviendo acudido los gremios de texedores de lino y lana, de
sarradores y guanteros, de carpinteros, escultores, albañiles, herreros,
sogueros y otros de labradores, de sapateros, cinteros, cordoneros y
otros oﬁcios, y de texedores de velos, tintoreros y retorsedores, todos
de esta villa, pidiendo que se les debolviesen sus respectivas ordenanzas, y se les permitiese la continuación de sus funciones en la forma
estilada, y el poder juntarse con asistencia de ministro de justícia como
se hacía, se ha servido su excelencia y Real Audiencia mandar que se
les entregasen las ordenanzas y se executase lo demás que solicitaban.
Particípolo de su orden a vuestra merced para que no impida a
dichos gremios la continuación de sus funciones y demás arriba expresadas, y de quedar vuestra merced en esta inteligencia, me dará aviso
con segundo sobre escrito después del mío, dirigido a señor ﬁscal de
lo civil. Dios guarde a vuestra merced muchos años como deseo. Barcelona, 12 setiembre de 1772. Don Félix de Prats y Santos. Señor don
Mariano Berga y Felip, theniente de corregidor de Igualada. Y para que
conste a pedimento de Miquel Ferran, procurador de los prohombres
de los referidos gremios de Igualada, doy la presente ﬁrmada de mi
mano y sellada con el sello real, que está a mi cargo. En Barcelona,
a 13 de noviembre de 1772, el barón de Serra ﬁrmado.
Consta en la casa del común y en la curia del señor alcalde
mayor de Igualada.

1753, maig, 8
Acta d’establiment fet per la universitat d’Igualada a favor dels cònsols
de la confraria de paraires d’aquesta vila, del mur i solar que va des
de la torre de nostra senyora de Gràcia ﬁns a la de Josep Guarro.
[Plecs: doc. 2]

Establecimiento echo por la universidad de la villa de Igualada,
a favor de los cónssules de la cofadría de pelayres de la misma villa,
en poder de Joseph Matheu, escribano público de la villa de Igualada,
a los 8 mayo de 1753.6
5. El número del foli està escrit al marge, prèvia crida dins del text.
6. Es tracta d’una còpia, atès que està escrit en un full amb timbre, del segell
segon, de l’any 1784.
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En la villa de Igualada, corregimiento de Villafranca de Panadés,
obispado de Vique, oy que contamos a los ocho días del mes de mayo,
año del señor de mil setecientos sinquenta y tres, convocados y congregados los magníﬁcos Francisco Melción, bayle por la universidad
de la presente villa, doctor Ramon Ignasio Padró y Argullol, Agustín
Viladés, Pedro Copons, Joseph Esteva y Joseph Rigolfas, el corriente
año regidores de dicha universidad, junto con Joseph Mata, a este auto
ausente, en un quarto de la casa de dicha universidad, en donde para
tratar los negocios de aquella se acostumbran de convocar y congregar,
haziendo empero dichos magníﬁcos regidores las infrascritas cosas en
presencia, concentimiento y voluntad del mencionado Francisco Melción, bayle, bajo authorizante y decretante, como a señores mayores
jurisdiccionales de la antedicha villa de Igualada y su término.
Insiguiendo lo deliberado en el acuerdo o ayuntamiento tenido por
dichos señores en tres de marzo próximo passado, de su buen grado y
espontánea voluntad dixeron que establecían y en emphiteusim daban
y concedían, en nombre de dicha universidad y sus successores, al
gremio de los maestros pelayres de la presente villa y cofadría bajo la
invocación de san Juan Bautista fundada en la parroquial de la presente
villa, ausentes, y a Luis Francolí y Mathias Vila, maestros pelayres de
dicho gremio y cofadría el corriente año cónsules de ella, presentes y
bajo acceptantes por dicho gremio y cofadría, el muro y solar desde
la torra nombrada de nuestra señora de Gracia hasta la de don Joseph
Guarro, sapatero, vecino de la presente villa, para que dicho gremio
y maestros de ello puedan en el muro estender paños para enjugarles y
en el solar lana, privative a cualquier otra persona que se halla sito
fuera los muros de la presente villa. Y linda a oriente con dicha torra
de la Virgen de Gracia, a medio día 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. Se tiene bajo alodio y dominio directo de dicha
universidad, con drecho, dominio y tercio por el ﬁrmar de las cartas.
Este empero establecimiento y concesión en emphiteusim otorgan,
en el mejor modo que en drecho haya lugar, a toda utilidad y provecho
de dicho gremio y cofadría de pelayres, y de los que a su drecho sucedieren, en cuya virtud puedan y les sea lícito y permitido, sin intervenir
en pena alguna y sin perjuhizio de tercero, usar y valerse de dichas
cosas establecidas como de cosa suya propria, bajo las condiciones
siguientes, a saber: que dicho gremio y cofadría y sus successores
deberán mejorar y no deteriorar las sussodichas cosas establecidas,
y que por el censo de aquellas deberán dar y pagar a dicha universi-
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dad y sus successores, anualmente, seis dineros, empezando hazer la
primera solución de oy día presente a un año, y así todos los demás
años, en semejante día, no podiendo dicho gremio o cofadría, sobre
dichas cosas establecidas, proclamar ni reconocer a otro señor que a
dicha universidad, bien que puedan venderlas, dar y concanviar y en
otra forma enagenar, como y quando les pareciere, quedando siempre
a dicha universidad y a sus successores, el dominio directo y alodial,
con todos laudemios, tercios, foriscapios, censos, fatica de treinta días
y demás drechos dominicales que a dicha universidad le competen.
Por la entrada de dicho establecimiento y concessión en emphiteusim de dicho muro y solo han dado y realmente pagado realmente
y de echo, en presencia de escrivano y testigos infrascritos, a dichos
magníﬁcos señores, ochenta y quatro libras, las que conﬁessan haver
recivido dichos magníﬁcos señores regidores realmente y de echo de
manos de dichos Luis Francolí y Mathías Vila, cónsules. Por lo que
dixeron que renunciaban y renunciaron, remitiendo a dicho gremio y
cofadría y a quienes a sus drechos sucedieren, el más valor, si alguna fuera en dichas cosas establecidas, y prometieron, en nombre de
dicha universidad, hazer tener y pacíﬁcamente posseher dichas cosas
establecidas a dicho gremio y cofadría contra otros qualesquier, por
lo que dixeron que obligaban y obligaron todos los bienes drechos y
emolumentos de dicha universidad, muebles y rahizes havidos y por
haver, no empero los suyos proprios por tratar negocio ageno. Y dichos
Luis Francolí y Mathías Vila, el corriente año cónsules del gremio y
cofadría de mahestros pelayres de la presente villa, en nombre de
aquella, dixeron que acceptaban y acceptaron dicho establecimiento,
y en su consequencia que prometían y prometieron mejorar y no deteriorar las cosas arriba establecidas, y que por sus mejoras pagarían
anualmente a dicha universidad y a sus successores, seis dineros de
censo, empezando hazer la primera paga de oy día presente a un año,
y así en los demás, en semejante día, con enmienda de todos daños y
costas. Y para cumplir a todo lo referido ne obligaron todos los bienes,
drechos y emolumentos de dicha cofadría, muebles y rahizes, havidos
y por haver, y expressamente dichos muro y solo establecidos, en ﬁn
fuerza del presente establezimiento y sin perjuhizio de la especial obligación generalmente todos los demás bienes muebles y rahizes de dicho
gremio o cofadría, havidos y por haver, no empero los suyos proprios
por tratar negocio ageno, con todas cláusulas y renunciaciones de su
favor, y con la general en forma.
Y así ambas partes lo ﬁrmaron y juraron. Y dicho magníﬁco
Francisco Melción, bayle, a las sussodichas cosas echas por dichos
magníﬁcos señores regidores, dijo que interponía e interpuso su autho-
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ridad y decreto por su mayor ﬁrmesa, por haverse echo en su presencia
de su voluntad y concentimiento. Que fue echa la presente escritura
en dicha villa de Igualada, día, mes y año arriba dichos. Francisco
Melción, bayle; doctor Raymundo Ignasio de Padró y Argullol, regidor
decano; Agustín Viladés, regidor; Pere Copons, regidor; Joseph Esteve,
regidor; Joseph Rigolfas, regidor; Luis Francolí, pelayre cónsul; por
dicho Mathías Vilas, que dize no save de escrivir lo ﬁrmó de su facultad,
Francisco Copons, testigo. Presentes por testigos: Francisco Copons,
alpargatero y Antonio Viñals, labrador, vezinos de la villa de Igualada.
E yo, el escrivano infrascrito, doy fee conozco a dichos magníﬁcos
regidores, bayle y cónsules, los que supieron escrivir lo ﬁrmaron, y
por dicho Vila, que dijo no sabía, lo ﬁrmó a su ruego dicho Copons,
testigo. Joseph Matheu, notario público de Igualada.
+Signum Josephi Antony Matheu, aucthoritatibus apostolica
atque regia, notarius publicus villæ Aqualatæ, vicensis diocesis, tenentis et regentis scripturas publicas que fuerunt domini Josephi Matheu,
quondam, notarius publicus prefatæ villæ penesquem, prædicta recepta
fuere eaque scribere feu in his tribus folius papirii primum namque
regii sigilli secundi ceteris vero forme comunis et requisitus vigesima
tertia mensis decembris anni millesimi septingentesimi octuagesimi
quarti. Fidem clausi.

1804, juliol, 28
Reial ordre de Miguel Cayetano Soler sobre els problemes que pateixen
els teixits catalans per passar per les duanes del regne perquè són
classiﬁcats d’estrangers, i mesures que demana que es prenguin
amb la ﬁnalitat de resoldre aquesta qüestió.
[Plecs: doc. 3]

Còpia
El señor intendente general de este Exército y Principado, en
oﬁcio de ayer, me dice lo siguiente:
“De real orden me dice el excelentísimo señor don Miguel Cayetano Soler, con fecha 28 de julio último lo que sigue”
Enterado el Rey de las guerras de los fabricantes del Reyno por la
detención que sufren los géneros de sus manufacturas en las aduanas
a pretexto de ser extrangeros, se ha servido mandar que se ponga el
nombre del fabricante al principio de las piezas, y que llevándose a
efecto las órdenes que huviere sobre el particular, siempre que ocurra
alguna duda me la consulta vuestra señoría sin demora, remitiendo
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a mis manos muestras de los géneros detenidos para acordar con su
merced lo conducente.
Y de real orden lo comunico a vuestra señoría para su cumplimiento. Lo que traslado a vuestra señoría al mismo ﬁn, y al de que
disponga se haga notoria, en la forma acostumbrada, dándome aviso
de quedar en veriﬁcarlo.
Cuya real resolución inserto a vuestra merced original para su
inteligencia, y que lo haga saber a los fabricantes de esa comprehención
por medio de cartel que ﬁxará vuestra merced a la puerta de su administración para su gobierno, y a efecto de que no aleguen ignorancia.
Y de quedar veriﬁcado me dará vuestra merced aviso.
Dios guarde a vuestra merced muchos años, Barcelona 11 de
agosto de 1804.
Francisco de Imaz Altolaguirre, administrador de la tabla de
Igualada.

1804, agost, 11
Transmissió de la reial ordre dictada per l’intendent general del Principat a l’administrador de la taula d’Igualada.
[Plecs: doc. 4]

El señor Intendente General de este Exército y Principado, en
oﬁcio de ayer me dice lo siguiente:
Con fecha de 29 de julio anterior me dice de real orden el excelentísimo señor don Miguel Cayetano Soler, lo que sigue:
Para evitar los perjuhicios que ocasiona a los fabricantes del Reyno
la detención que se hace en las aduanas de los géneros de su industria a
pretexto de ser extrangeros, se ha servido el rey resolver que se pongan
los nombres de los fabricantes en los principios de cada pieza, y que
cada uno pase desde luego a mis manos, por las de vuestra señoría
(que debería asegurarse de ser propias de su fabricación), muestras de
sus respectivas manufacturas y de todas las que inventare de nuevo,
debiendo de ser las de telas, paños y seda, de medio palmo de largo
y del ancho de las piezas, en el bien entendido de que siempre que
detenidos sus géneros en las aduanas, y consultada la duda conmigo,
se pudiere asegurar la identitad con las muestras que se dirijan, o no se
hallase notícia de la fábrica en el Ministerio, se darán por extrangeros,
pues que se imputarán a sí mismos los fabricantes el perjuhicio.
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De real orden lo comunico a vuestra señoría para que lo haga
entender a todos los de esa provincia, y a ﬁn de que me remita vuestra señoría, cada año, una razón de las fábricas que dexen de existir,
para mi gobierno.
Lo que traslado a vuestra señoría para su conocimiento y gobierno,
y para que circulando a los administradores subalternos les prevenga
se hagan entender a los fabricantes de sus distritos, recogiendo las
muestras de las manufacturas que actualmente se fabriquen, y sucesivamente de las que vayan inventándose, las cuales deberá vuestra
señoría dirigirme para remitirlas a su excelencia, así como las razones
de las fábricas que dexen de existir en ﬁn de cada año para igual efecto.
Y de guardar vuestra señoría en puntualizarlo, espero aviso.
Cuya real resolución inserto a vuestra merced original para su
inteligencia, y que lo haga saber a los fabricantes de esa comprahensión por medio de cartel que ﬁxará vuestra merced a la puerta de su
administración para su gobierno, y al efecto de que no aleguen ignorancia. Y de quedar veriﬁcado y en remitirme las muestras y razones
de las fábricas que hay, y en lo sucesivo se establecieren, mandarà
vuestra merced aviso.
Dios guarde a vuestra merced muchos años. Barcelona, 11 de
agosto de 1804.
Franciso de Imaz Altolaguirre.
Señor administrador de la Tabla de Igualada.

1804, agost, 22
Còpia del procés del gremi de paraires d’Igualada contra Joan Queralt
per la fabricació de draps de llana sense ésser mestre.
[Plecs: doc. 5]

Copia auténtica del verbal de los cónsules del gremio de
pelayres contra Juan Queralt
En la vila de Igualada, a los veinte y dos días del mes de agosto
del año de mil ochocientos y quatro. En la curia baronal de esta villa
y por ante el magníﬁco señor Francisco Massalva, bayle de la misma y
su término, en el corriente año, por su universidad, y de su consulente
nombrado para este asunto, el doctor en drecho don Josef Salat, y de
mí, Francisco Raurés y Capdevila, notario real y público de la dicha
villa, y escribano de la referida Curia, han comparecido en judicio
verbal Miguel Rigolfas y Caetano Mata, cónsules en el corriente año
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del gremio de fabricantes de paños de esta villa, agentes de una parte, y de la otra Juan Queralt, vecino de la misma. En el que por los
nombrados cónsules se dice que, respecto de que haviendo a su noticia
que el citado Juan Queralt fabrica algunas piesas de bayetones de lana
de diferentes colores, con todo de no ser maestro del dicho gremio,
piden y suplican se mande al proprio Juan Queralt, bajo una grave
pena, que se abstenga de trabajar7 o hacer trabajar8 pieza alguna de
ropa de lana correspondiente al oﬁcio de pelayre hasta cuanto que se
halle maestro del dicho oﬁcio. Y lo piden junto a la correspondiente
condena de costas más que protesta.
Respondiendo Juan Queralt a la antecedente demanda verbal, dice
que es verdad que ha fabricado algunas piezas de bayetones, y que si
los ha echo ha sido porque sabe de trabajar del oﬁcio, y a ohido decir que todos los que saben de trabajar de qualesquiera oﬁcio pueden
exercitarlo y protesta las costas.
Replicando los dichos cónsules dicen que en esta villa ninguna
persona puede fabricar bayetones, paños ni otra cosa perteneciente al
oﬁcio de pelayre que no sea maestro del dicho oﬁcio. Y no siéndolo el
dicho Juan Queralt, és consecuente no puede trabajar del dicho oﬁcio,
por lo que insisten en su solicitud y proceden las costas. Contra replicando Juan Queralt, dice insistir a su antecedente respuesta.
Y dicho magníﬁco señor bayle, haviendo ohido a entrambas partes, con lo expuesto por cada una de ellas, a que dixeron insistir, dixo
por ante mí, el escribano del Consejo, y parecer de su consulente,
el doctor don Josef Salat, que devia de mandar y manda al expresado Juan Queralt que, bajo la pena de veinte y cinco libras, cesse de
luego de trabajar y hacer trabajar pieza alguna de bayetones, paños
ni otra cosa perteneciente al oﬁcio de pelayre, absteniéndose de ello
hasta que se haya aprobado maestro del dicho gremio y agregado al
mismo, condenando al dicho Juan Queralt a las costas de este verbal,
y que se haga saver. Así lo proveo, mando y ﬁrmo dicho señor Bayle
con su dicho consulente, de lo que doy fe, Francisco Masalva, bayle;
Salat, consulente.
Ante mí, Francisco Raurés y Capdevila, notario real y público de
Igualada, escribano de la curia baronal.
Igualmente la doy de que immediatamente he hecho saver a Miguel Rigolfas y Caetano Mata, cónsules referidos, y a Juan Queralt, el
provehido que antecede, por letra que les he echo, y han respondido
7.
8.

A continuació, ó fabricar, ratllat.
Al ﬁnal de l’acta consta: “o fabricar”, vale y no el tildado “ó fabricar”.

MONTSERRAT DURAN PUJOL

698

tenerlo entendido. Y para que conste, lo noto por diligencia. Raurés,
escribano.
Esta copia que contiene las precedentes dos cosas, es ﬁelmente
sacada de sus originales autos que quedan en la escribanía de mi cargo,
a los que me remito. Y para que conste donde convenga, yo, Francisco Raurés y Capdevila, notario real y público de la villa de Igualada,
y escribano en su Curia Baronal, la he echo escrivir authéntica y a
requerimiento de los mencionados cónsules Miguel Rigolfas y Caetano
Mata, la signo y ﬁrmo en la referida villa de Igualada, a los veinte y
seis días del mes de setiembre del año mil ochocientos y quatro.
En testimonio de verdad. +Signum, Francisco Raurés y Capdevila.

1804, agost, 22 a 26
Còpia del procés del gremi de fabricants de draps d’Igualada contra
Magdalena Anyé i Joan Queralt per raó de la compra i venda fraudulenta de llana.
[Plecs: doc. 6]

Copia auténtica del verbal de los cónsules del gremio de fabricantes de paños contra Magdalena Anyé y Juan Queralt
En la villa de Igualada, a los veinte y dos días del mes de agosto
del año mil ochocientos y quatro. En la Curia Baronal de la misma y
por ante el magníﬁco señor Francisco Massalva, bayle de la propria villa
y su término en el corriente año por su universidad, y de su consulente nombrado para este asunto, el doctor en drecho don Joseph Salat,
abogado de esta villa, y de mi Francisco Raurés y Capdevila, notario
real y público de la dicha villa, y escribano de la referida Curia, han
comparecido en juicio verbal, Miguel Rigolfes y Caetano Mata, cónsules
en el corriente año del gremio de fabricantes de paños de esta villa,
agentes de una parte, y de la otra Juan Queralt, vecino de la misma.
En el que por los mencionados cónsules se dice que, en atención de ser
cierto y positivo que el nombrado Juan Queralt ha trabajado y trabaja
del oﬁcio de pelayre, como él mismo lo ha confessado en el presente
tribunal, haciendo y fabricando piezas de bayetones de varios colores,
cuya lana no es suya, supuesto de no saberse de que el dicho Queralt
haya echo tinte alguno de lanas, antes bien se tiene alguna noticia de
que la havía comprado, ya hilada y a precios muy bajos, que da motivo a sospechar de que la dicha lana será robada. Piden y suplican se
mande al citado Juan Queralt que, mediante juramento, diga y declare
de donde es la referida lana y de donde o a quien la ha comprado.
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Su merced, el dicho señor bayle, de consejo de su asesor, dice
por ante mí, el escribano, que devía de mandar y manda que, el nombrado Juan Queralt responda, como se solicita. Y en su consecuencia,
el proprio Juan Queralt, prestando juramento a Dios nuestro señor y
sus santos quatro Evangelios, sobre una cruz en la forma de drecho
en mano y poder de su merced, bajo el qual promete decir la verdad
en lo que se le pregunta. Y dice9 que la lana de que ha echo algún
bayetón la ha comprado a Magdalena Anyé, consorte de Magín Anyé,
hortelano de esta villa, a un precio efectivamente moderado.
Los cónsules Miguel Rigolfas y Caetano Mata dicen que acetan las
comfesiones que acaba de hacer Juan Queralt, y respecto de ser conveniente a los individuos de su gremio el averiguar el verdadero dueño
de la referida lana, piden y suplican se mande comparecer encontinente
la expresada Magdalena Anyé y mediante juramento, diga y declare de
donde ha sacado la dicha lana que ha vendido al Juan Queralt.
Y haviéndose mandado recado a la susodicha Magdalena Anyé
y comparecida de luego, se le ha recibido de juramento, que lo ha
prestado a Dios nuestro señor y sus santos quatro Evangelios, sobre
una cruz en la forma de drecho, en mano y poder de su merced, bajo
el qual ha prometido decir la verdad en lo que sepa y será preguntada.
Y haviendo sido al tenor de lo expresado por los susodichos cónsules y declarado por Juan Queralt, dice10 que es verdad haver vendido
a este, y en diferentes ocasiones, alguna porción de lana, cuya lana
en efecto no era de la declarante, sí que se la traía para que la vendiese una tal Bernich, el nombre de la qual ignora, suponiendo que el
dinero servía para vestir sus criaturas, respecto de que su marido no
le dava dinero. Que si ha echo este tráﬁco ha sido por las instancias
del dicho Juan Queralt, quien le decía que se la compraría, como en
efecto se la ha comprado.
Los dichos cónsules instan a su merced que se mande la comparecencia de la Bernich. Y haviéndolo así executado y comparecido
Mariàngela Bernich, presta juramento a Dios nuestro Señor y sus santos
quatro Evangelios, sobre una cruz en la forma de drecho, en mano y
poder del dicho señor bayle, bajo el qual promete decir la verdad en
lo que sepa y será preguntada.
Y haviéndolo sido al tenor y en razón de lo expuesto por Magdalena Anyé, que se le ha leído y dado bien a entender, dixo11 que no ha
9. Al marge del full s’indica: respuestas de Juan Queralt.
10. Al marge del full s’indica: respuesta de Magdalena Anyé.
11. Al marge del full s’indica: respuesta de Magdalena Bernich.
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entregado lana ni en mucha ni en poca a Magdalena Anyé para que
la vendiese, ni por otro motivo alguno. Magdalena Anyé, respondiendo
dice que, en efecto, le parecía la dicha Bernich la que le entregava la
lana para que la vendiese, pero que seguramente será otra, y como no
es la respondiente de la villa no la conoce bien.
Los cónsules referidos suplican que, para enterar mejor al tribunal de los malos procedimientos de la dicha Magdalena Anyé, en el
particular de que se trata, se mande comparecer, para declarar sobre
el mismo, a Magín Anyé, marido de aquella, Maria Marsal, viuda, y
Theresa Lloret y Marsal, madre e hija.
E mandando su merced la comparecencia pronta de los tres referidos, y al effecto mandándoles el correspondiente recado, y comparecido han echo sus declaraciones en la forma de estilo y siguiente:
Magín Anyé, hortelano de esta vecindad, de edad que ha dicho ser de
treinta años, el qual por el juramento prestado a Dios nuestro Señor
y sus santos quatro Evangelios, sobre una cruz en la forma de drecho,
en mano y poder de su merced, ha prometido decir la verdad de lo
que supiese y fuese preguntado. Y12 haviéndolo sido a tenor de lo que
se trata en estos autos, de lo que se ha enterado. Dixo que solamente
puede declarar que, en algunas ocasiones, ha visto una porción de lana
como unas ocho libras en su casa, y pensando13 que sería cosa de su
muger haverla comprado para ropas caseras, no ha preguntado14 jamás
de donde havia salido la dicha lana, ni a quién la avía comprado, ni
su precio. Que es quanto sabe y puede decir y la verdad por el juramento tiene prestado. A cuya declaración, después de havérsele leído,
se aﬁrmó y ratiﬁcó, de lo que oyó, el escribano insfrascrito, doy fe.
Maria Marsal, viuda de esta villa, de edad que ha dicho ser de
cincuenta años, la qual por el juramento que ha prestado a Dios nuestro señor y sus santos quatro Evangelios, sobre una cruz en la forma
regular de drecho, en mano y poder de su merced, ha prometido decir
la verdad de lo que supiese y fuese preguntada.
Y haviéndo sido al tenor y sobre lo que se trata en estos autos,
de lo que se ha enterado, dixo que, solamente puede decir y declarar
que, habrá como cosa de un año y que hiso comprar por su hija Theresa Lloret y Marsal, doce libras de lana a Magdalena Anyé, que dixo
la vendía por una mujer, ama de su casa, vulgo mestresa, y no save la
declarante otra cosa, que es quanto puede declarar y la verdad por el

12. Al marge del full s’indica: declaración de Magín Anyé.
13. y pensando, repetit, i ratllat la segona vegada.
14. no ha preguntado, repetit, i ratllat la segona vegada.
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juramento que ha prestado. A cuia declaración, después de havérsele
leído, se aﬁrmó y ratiﬁcó, de lo que doy fe yo, el escribano infrascrito.
Theresa Lloret y Marsal, de esta villa, de edad que ha dicho ser
de veinte y cinco años cumplidos, la qual por el juramento que ha
prestado a Dios nuestro señor y sus santos quatro Evangelios, sobre
una cruz en forma regular de drecho, en mano y poder de su merced,
ha prometido decir la verdad en lo que supiese y fuese preguntada.
Y haviéndolo sido al tenor de lo que se trata en estos autos, de
lo que se ha enterado, dixo15 que, hacía como cosa de un año que,
de orden de su madre Maria Marsal, fue a comprar doce libras de
lana a Magdalena Anyé, la que dixo la vendía por una ama de su casa,
vulgo mastresa. Que es quanto sabe y puede decir, y la verdad por el
juramento que ha prestado, en cuya declaración, después de havérsele
leído, se aﬁrmó y ratiﬁcó, de lo que yo, el escribano infrascrito, doy fe.
Los cónsules referidos dicen que, resultando de todo lo actuado,
ser la dicha Magdalena Anyé la principal culpada en el particular, pues
vendía lana que de presunsión ha de ser robada, cuio mal prosceder
viene a recaer contra los fabricantes del gremio de pelayres de esta
villa, y que el dicho Juan Queralt, compra lana de la calidad referida
que no puede ignorar supuesto que la compra muy barata. Piden y
suplican que por su merced se tome aquella providencia contra los
dichos, capás de contener semejantes excesos.
Magdalena Anyé dice que insiste a que la Mariàngela Bernich le
hacía vender la lana, y que por no hacerla quedar mal ha dicho a la
presencia de la misma que tal vez no sería ella.
Y su merced, el señor bayle, manda que la dicha Magdalena Bernich comparesca otra vez, y haviéndose así executado, se trabó entre
las dos disputa, pues dice la primera que la dicha Mariàngela le traxo
la lana, y esta que no era verdad y concluió pidiendo justicia contra
la dicha Magdalena Anyé por la injuria que le hacía.
Los dichos cónsules dicen que, respecto de que a su instancia,
y por su merced, se embargó en los días diez y nueve y veinte y uno
del actual, dos piezas de bayetones a Isidro Llobet, texedor de lana,
proprias de Juan Queralt, cuio embargo lo ha solicitado por los ﬁnes
que pudiesen convenir en la averiguación y espectancia de la lana, y
supuesto que en este estado de estas diligencias no puede aprovechar
ni ser útil el dicho embargo, no hallan reparo en que se solte este,
sobre lo que hará el tribunal lo que sea más de drecho y justícia.

15.

Al marge del full s’indica: declaración de Theresa Lloret.
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Juan Queralt dice que el tal embargo es fuera de su caso y lugar,
pues no entiende de a qué ha venido hacerlo, por lo que pide sea soltado.
Y dicho magníﬁco señor bayle, haviendo ohido a entrambas partes, con lo expuesto por cada una de ellas, a que dixeron insistir, dixo
por ante mí, el escribano del consejo, y parecer de su dicho e infrascrito consulente, don Josef Salat, que devía de mandar y manda, a la
Magdalena Anyé, guarde por tres días los arrestos en su casa, y se le
aperciba, passados los quales, que si en lo successivo vende lana de la
naturaleza expressada o sospechosa de haver sido robada, será severamente castigada comforme previene el drecho. Que al nombrado Juan
Queralt se le aperciba, también, que de oy en adelante, si ha de comprar
lana la compre a persona abonada, y que la tenga suya propria para
vender, que de lo contrario se proscederá contra él a lo de drecho y
justícia, y que pague las costas, soltando y cancellando el embargo de
las dos piezas de bayetón, despachándose los mandatatos de estilo al
Isidro Llobet, para la entrega de las mismas y que se haga saver. Así
lo proveyó, mandó y ﬁrmó su merced con su asesor, de lo que doy fe.
Francisco Massalva, bayle; Salat, consulante. Ante mí, Francisco
Raurés y Capdevila, notario real y público de Igualada y escribano de
su curia baronal.
Igualmente16 la doy de haver echo saver a los referidos cónsules
el provehidor que antecede por lectura, que han entendido tenerlo entendido. Y para que conste, lo noto por diligencia. Raurés, escribano.
También17 doy fe de haverlo echo saver a Magdalena Anyé, por
lectura que le he echo, y ha respondido tenerlo entendido. Y para que
conste, lo noto por diligencia. Raurés, escribano.
Así mismo18 doy fe de haver echo saver el antecedente provehidor
a Juan Queralt, por lectura que le he echo, apercibiéndole su merced
el señor bayle que, de hoy en adelante, si ha de comprar lana la compre a persona abonada y que la tenga suya propria para vender, que
de lo contrario se procederá contra él a lo de drecho y justícia. A lo
respondió tenerlo entendido. Y para que conste lo noto por diligencia.
Raurés, escribano.
De parte19 del magníﬁco señor Francisco Massalva, bayle de la
villa de Igualada, en el corriente año, por su universidad, et cetera.
En virtud de una provisión por sumario de fecha el día de oy, a con16.
17.
18.
19.

Al
Al
Al
Al

marge,
marge,
marge,
marge,

notiﬁcación.
otra.
otra y apercibimiento a Juan Queralt.
mandamiento de solta de embargo.
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tinuación del juicio verbal celebrado entre partes de Miguel Rigolfas
y Caetano Mata, cónsules del gremio de fabricantes de paños de esta
villa y Juan Queralt, intimada y notiﬁcada a Isidro Llobet, texedor de
lana de esta villa, que su merced ha declarado y dado por cancellado el
embargo que, en los días diez y nueve y veinte y uno de los corrientes,
se hizo de las dos piezas de bayetones que tiene en su poder, proprias
del referido Juan Queralt, por instancia de los dichos cónsules, como
por la calendada provisión de solta y de vez. Y en su consecuencia el
tenor de la misma, insiguiendo con el presente, se dice y manda al
nombrado Isidro Llobet que en pena de veinte y cinco libras encontinente, que de presente se le havía intimado, sin demora ni escusa
alguna, dé y realmente entregue las consabidas piezas de bayetón al
referido Juan Queralt, por quedar los antedichos embargos soltados
y cancellados. Que no haciéndolo se proscederá contra él y sus bienes, a la execución de dicha pena, y a lo demás que huviese lugar en
drecho. El qual mandato se expide por instancia del susodicho Juan
Queralt. Dado en la villa de Igualada, a veinte y dos de agosto de mil
ochocientos y quatro. Francisco Massalva, bayle.
El mandato que antecede en el día veinte y dos de los mismos
se ha notiﬁcado a Isidro Llobet, texedor de lana de esta villa, mediante una copia del mismo con sus originales ﬁrmas, se le ha dirigido
y dado personalmente por Miguel Faulí, nuncio portador del tribunal,
que así lo reﬁrió.
En la villa20 de Igualada, a los veinte y siete de agosto mil ochocientos y quatro. Haviéndose presentado ante el señor bayle de esta
villa Magdalena Anyé, la ha sumariamente apercibido que, si en lo
sucesivo vende lana de la naturaleza que se habla en estos autos, será
severamente castigada conforme previene el drecho. A lo que respondió
la dicha Magdalena Anyé tenerlo entendido. Y para que conste lo noto
por diligencia, de lo que doy fe. Francisco Raurés, escribano.
Magníﬁco señor Bayle de la villa de Igualada
Miguel Rigolfas y Gaetano Mata, cónsules del gremio de fabricantes de paños de esta villa, comparecen ante vuestra merced y su
tribunal, y en el juicio verbal celebrado ante vuestra merced y su asesor, don Josef Salat, entre partes de los exponentes y Juan Queralt, en
el día veinte y dos de agosto último. Y exponen que, en atención de
que necesitan copia auténtica del dicho verbal o instancia, y la han

20.

Al marge, apercibimiento a la Anyé.
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pedido al escribano de la curia de vuestra merced, y este parece no
quiere darla sin orden.
Por tanto, piden y suplican se mande al dicho escribano que,
satisfecho de sus derechos, la entregue a la maior brevedad, que lo
piden como más en drecho haya lugar ofﬁcialmente. Miguel Rigolfas.
Cayetano Mata.
Igualada y setiembre, veinte y seis de mil ochocientos y quatro.
Mándase como se pide. Francisco Massalva, Bayle.
Esta copia que contiene las precedentes diez fogas con la presente, es ﬁelmente sacada de sus originales autos, que quedan en la
escribanía de mi cargo, a los que me remito. Y para que conste donde
convenga, yo, Francisco Raurés y Capdevila, notario real y público
de la villa de Igualada, y escribano de su curia baronal, la he escrito
en la maior parte y a requirimiento de los dichos cónsules, la doy
authéntica, que signo y ﬁrmo en la dicha villa de Igualada, a los veinte
y ocho de setiembre de mil ochocientos y quatro.
En testimonio de verdad, +Signum, Francisco Raurés y Capdevila.21

1813, juny, 27
Acte d’establiment emﬁtèutic, a favor del gremi de paraires, d’una peça
de terra campa d’un jornal de llaurar de mula. La terra pertany a
la vídua i ﬁll Dalmases i els l’estableixen amb pagament d’un cens
anual de 120 lliures, pagadores el dia de Sant Joan. Entre d’altres
coses, els venedors els cedeixen els estricadors que hi ha plantats
en aquesta peça de terra, reservant-se el dret de poder-hi estricar
els seus draps pagant 1 sou per peça.
[Plecs: doc. 7]

En la villa de Igualada, a los veinte y siete junio de mil ochocientos y trece, se presentó la escritura que pasó ante Francisco Vilaró y Viladés, notario de esta villa, a los veinte y uno del actual,
en la que Antonia Dalmases, viuda de Pedro Dalmases, fabricante de
paños, y Antonio Dalmases y Carulla, también fabricante de paños,
madre e hijo, de esta villa, usufructuaria y propietario respective, Rafael Mirapeix, Gerónimo Feliu y José Sendra, tutores y curadores de
la persona y bienes de dicho Antonio. Establecieron y concedieron en

21. Al ﬁnal de l’acta consta un afegitó, pensando, no ha preguntado, validat per
l’escrivà Raurés, amb crida dins del text que no he localitzat.
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emﬁteusim al gremio de maestros fabricantes de paños de esta villa,
y en su nombre a José Bas, mayor, y a Manuel Planas, comisionados
por dicho gremio, para la aceptación de un pedazo de tierra campa
de cabida de un jornal de labranza de mula, poco más o menos, sito
en el término de la presente villa llamada la plana de Cornet. Linda a
levante con los herederos de Miguel Biosca, a medio día con el camino, a poniente parte con este que dirige al huerto de Amigó y parte
con dichos Dalmases, y al norte con Bernardo Martí, Juan Masarnau,
viuda de José Roca, Antonio Amigó, José Llimona, Bartolomé Carles y
Bou, y parte con José Escudé, hornero, y con el muro del estiércol de
los rediles. Se tiene por los señores mayores de esta villa y por dichos
medianos, si los hay.
Pertenece a los madre e hijo Dalmases, en dichos nombres de
usufructuraria y propietario de los bienes de dicho padre, y a este por
compra hecha a don Joaquín y don José Riera, padre e hijo, administradores de la renta del tabaco de esta villa. Se pactó que dicho gremio
deberá mejorar la cosa que se establece, y pagar por censo irredimible
en nuda percepción, ciento y veinte libras annual y perpetuamente,
empezando la primera paga del día de San Juan de junio próximo
a un año, y así los demás años en igual día, debiendo librarlo a la
casa de la habitación de los estabilientes, siendo dentro del presente
Principado, para cuya seguridad deberá el gremio hipotecar el campo
y casa dels estricadors que posehe en la calle de la Soledad.
Ítem los estabilientes ceden a dicho gremio los estricadors que
se hallan plantados allí, reservándose el poder estricar los paños de
su fábrica, pagando un sueldo por pieza, debiendo aguardar el turno
como los demás. Ítem se reservan, la madre e hijo, aquel pedazo de
patio que tienen al detrás de las dos casas hasta llegar al estricador.
Ítem que si el gremio concediese en establecimiento a algún indivibiduo el terreno en el que hoy día se hallan los estricadores antiguos y
casa a la Soledad, deberán los Dalmases acceptar el censo se imponga
al adquisidor en rebaja del referido, así en capital como en pención.
Ítem que en los patios, vulgo eixidas, que dan al detrás de dichas casas, únicamente podrá el gremio construir paredes llamadas de tanca.
Ítem que los Dalmases ceden al gremio todos y cualquier derecho les
competiese en el terreno en donde se coloca el estiércol de los rediles
de la calle de Santa Ana. Ítem los mismos ceden al gremio el cargamento franco de aquella pared de la casa que tienen en dicha pieza y
camino que baja al huerto de Amigó. Ítem que si el gremio está dos
años consecutivos sin pagar el censo puedan los estabilientes incorporarse del mismo terreno de su autoridad.
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La entrada es un par de pollos que los estabilientes recibieron
del gremio, le dieron a este el mayor valor y prometieron la evicción
con obligación de bienes. Y dichos Bas y Planas, a nombre del gremio,
acceptaron con especial hipoteca de dicha casa, campo y estricadores
de la Soledad, y obligación especial de los demás bienes del gremio,
con escritura de tercio y demás cláusulas guarentigias. Doy fe. José
Mas y Torelló, escribano.
Tomada razón con fecha 27 junio 1813 al folio 11 y libro correspondiente año, en la antigua Contaduría de Hipotecas de Igualada.

1815, agost, 30
Resposta del gremi de fabricants de draps d’Igualada a l’ordre de la Junta General de Comerç demanant còpia de les ordinacions del gremi i manifestant el seu interès de modiﬁcar-ne o d’ampliar alguns
dels apartats.
[Plec: doc. 8]22

El gremio de fabricantes de paños de la villa de Igualada, en
cumplimiento de la orden de la Junta General de Comercio del reyno,
comunicada por el caballero gobernador de Villafranca, relativa a que
se recojan de los gremios y corporaciones exemplares de las ordenanzas
baxo las cuales se gobiernen, junto con su parecer sobre si consideran
precisa la reforma o amplitud de alguno de sus capítulos, debe decir
que, este gremio no se ha gobernado jamás por ordenanzas particulares,
si solo por las que su Majestad mandó observar en todo el Principado
con real cédula de 15 de enero de 1769.
Examinadas estas con la debida detención, entiende que deben
suprimirse todos los capítulos que se opongan a lo dispuesto por su
Majestad con real cédula de 11 de octubre de 1789, por la que se permitió a los fabricantes de texidos el inventarlos, imitarlos y variarlos
libremente, según tuvieren por conveniente, sin sujección a ancho,
número de hilos ni a maniobras y máquinas determinadas, supuesto
que sin esta libertad no podrían las manufacturas del país competir
con las estrangeras que disfrutan de ellas, de lo que precisamente
había de resultar la total ruina de las fábricas del reyno. Es verdad
que el abuso de esta libertad puede, tal vez, acarrear algún perjuhicio
22. El document està triplicat. Hem transcrit el segon document incorporant les
correccions que s’introdueixen en el tercer document, que és el que porta la signatura
dels comissionats i que, cal suposar, respon al document ﬁnal.
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al público, pero a más de que ha acreditado bien la experiencia el
poco fruto de todos los reglamentos dirigidos a impedir los fraudes de
un fabricante destituido de honradez. El interés particular estimulará
siempre al fabricante a fabricar de modo que puedan tener la mejor
salida sus géneros, así como al comprador hacerse de los que más le
acomoden por su calidad y precio.
Pero al mismo tiempo opina que no solo debe subsistir quanto
se previene en las citadas ordenanzas relativo a que no pueda el fabricante anunciar en sus marcas cosa calidad superior a la que tiene el
género en realidad, sino que deben darse las más serias providencias
para precaver este tan perjuicial abuso, así como para que ningún
fabricante dexe de poner en sus texidos su nombre con toda claridad
y sin la menor abreviatura, a ﬁn de que no se confundan unos fabricantes con otros, con perjuicio del crédito que cada uno se merezca.
En lo demás reconoce por muy arreglado y útil el modo de fabricar que en dichas ordenanzas se prescribe. Únicamente debería, en su
concepto, suprimirse lo que se previene en el artículo tercero en orden
a la absoluta exclusión de las peladas, tenerías y añinos, y en el artículo
dieziséis sobre que para ser teñido el paño a negro deba ser fabricado
de lana azul celeste. Las peladas, tenerías y añinos no dexan de tener
lugar en los paños ordinarios y bayetas, pues usadas con moderación
en nada perjudican a la bondad del género, y pueden contribuir, no
poco, a su moderado precio. Y la experiencia ha acreditado que ahun
sin el pie de azul puede salir perfecto el negro, a lo menos tal qual se
exige para los paños ordinarios hasta 26nos. inclusive.
Esto es lo que opina el gremio sobre los artículos relativos al
método de fabricar. En orden a las personas que deban reconocerse
abilitadas para fabricar paños y demás manufacturas de lana, sabrá el
govierno resolver lo más conveniente, conciliando la utilidad pública
con la particular de los fabricantes. A los de este gremio les parece que
debería subsistir el artículo segundo de las ordenanzas, cuya observancia
entienden serles conducente para impedir los abusos que ha introducido la muchedumbre de personas que se han metido a fabricantes,
sin saberse con qué título exercen esta profeción, o apoyados por el
gremio de texedores, que no ha reparado en dar el título de maestro
a quienes jamás han exercido este oﬁcio, resultando por otra parte
de ello el perjuicio de que, en quantas contribuciones se imponen al
gremio de fabricantes de paños, hayan de cargar con todo el peso de
ellas los solos individuos del mismo, quedando libres de él todos los
demás que, ahun no siéndolo, disfrutan de las mismas ganancias que
rinde la fabricación.
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Igualada, 30 de agosto de 1815. Signat: Isidro Torelló, comisionado; Juan Badia, comisionado; Joseph Sendra, comisionado; Joseph
Ribera, comisionado.

1815, sense indicació de dia ni de mes
Resposta de la part que guarda relació amb la fabricació de draps de
l’interrogatori adreçat per la Junta d’Aranzels als intendents provincials.
[Plecs: doc. 9]23

Se contexta precisamente a las preguntas contenidas en el interrogatorio dirigido por la Junta de Aranceles a los intendentes de provincia que tienen relación a las fábricas de paños, y son las siguientes:
A la 2ª. Igualada tiene fábrica de paños.
A la 4ª. Producen al año unas 30 piezas paños 32nos. de tiro, cada
una, como 15 canas catalanas; 100 piezas paños 26nos. de tiro,
cada una, como 16 canas; 40 piezas paños 22nos. de tiro, cada una,
como 17 canas; 300 piezas pañetes de tiro, cada una, como 18 canas,
y 600 piezas bayetones, de tiro cada una como 19 canas, no siendo
mayor el número de piezas a causa del poco consumo se experimenta,
pues antes de la última guerra se fabricaba un número triple.
A la 5ª. La fabricación de cada una pieza de paño 32no., cuesta
unos 2.533 reales vellón; la de cada una pieza de paños 26no., unos
1.172 reales vellón; la de cada una pieza paño 22no., 1066 reales vellón;
la de cada una pieza de pañete, unos 960 reales vellón; y la de cada
una pieza de bayetón, unos 853 reales vellón.
A las 6ª y 7ª. De todos los expresados géneros se conceptua que se
consume en Cataluña la tercera parte, y el resto quasi todo en Aragón
y Castilla, pues es de muy poca consideración lo que se extrahe para
otras provincias.
A la 8ª. No se cree que se extraiga pieza alguna para fuera del
reyno.
A la 9ª. No se paga derecho alguno por los expresados géneros
al pie de fábrica.
A la 10ª. Tampoco se paga por ellos derecho alguno en la venta
primera y sucesivas en ningún pueblo de la provincia, pero sí paga en

23.

El document està duplicat.

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

709

la aduana de Madrid 5%, en la de Valladolid <...>,24 y en la de Cádiz
<...>,25 ignorándose que se pague en algún otro pueblo del reyno.
A la 12ª. No se sabe que dichos géneros sufran recargo alguno
de los que se expresan en esta pregunta.
A la 14ª. Los expresados géneros no tienen precio ﬁxo, pues a
causa del poquísimo consumo cada uno vende como puede, resultando
de ello que los más de los géneros apenas producen utilidad alguna
al fabricante, siendo no pocos los que en vez de ganancia se sufre
menoscabo, pues los precios a que se venden en la provincia y a que
resultan vendidos en las demás provincias del reyno, son los siguientes:
los paños 32nos., de 24 a 32 pessetas la cana; los paños 26nos., de 17
a 19 pessetas; los paños 22nos., de 14 a 16 pessetas; los pañetes, de
11 a 13 pessetas, y los bayetones, de 8 a 10 pessetas, siendo de notar
que son pocos lo que se venden al precio más alto de los expresados.
A la 15ª. Las lanas pagan a su entrada en Cataluña como dos
pesetas por cada saca de a 6 arrobas catalanas de lana sucia.
A la 17ª. Se consumen en las provincias no pocos paños ingleses
y franceses, con notable perjuicio de las fábricas del país, pero se ignoran sus calidades y precios.

1818, mars, 1
Establiment fet pel gremi de fabricants de draps a favor d’Ignasi Prat,
teixidor d’indianes, d’una peça de terra situada al carrer de la Soledat, amb pagament d’un cens anual de 7 lliures 14 sous a la vídua
Dalmases i el seu ﬁll.
[Plecs: doc. 10]

Establiment ﬁrmat per los comisionats dels gremi de fabricants
de paños de la vila de Igualada a favor de Ignasi Prat, texidor de
indianas de la mateixa vila, de un tros de terreno situat en lo terme
de dita vila y carrer de la Soledat, en lo paratge dels estricadors
vells de dit gremi, per lo cens anual de 7 lliures 14 sous. En poder de
Joseph Mas y Torelló, notari públic y reial de dita vila de Igualada,
a 1 mars de 1818.
En nom de Déu. Sia notori com Joseph Cendra y Thomàs, Joaquim Bas y Agustí Morros, los tres fabricants de paños de la present

24.
25.

En blanc.
En blanc.
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vila de Igualada, bisbat de Vich, en nom de comisionats del gremi de
fabricants de paños de esta mateixa vila, per las infras cosas elegits y
anomenats, ab lo acuerdo celebrat per lo mateix gremi, lo dia onse de
abril del any mil vuyt cents catorse, havent ja donat coneixement a la
dotsena del dit gremi del present establiment y aderit verbalment a ell.
Per tant, los dits comisionats, en dit nom y representant lo dit gremi,
a ﬁ de millorar y no deteriorar, de son grat y certa ciència, per lo dit
gremi y sos succesors qualsevols que sian, estableixen y en emﬁteusim
concedeixen a Ignasi Prat, texidor de indianas de la present vila de
Igualada, present y baix acceptant, als o a qui voldrà, perpètuament,
tot aquell tros de terreno, de tinguda vint y vuyt palms de ample, y de
fondo o llargària desde lo carrer ﬁns a la confrontació de tremontana
que toca ab lo camp de Calsina, qual tros de terreno és part de major
tinguda que és lo terreno ahont antes lo dit gremi de perayres o fabricants de paños tenia los estricadors vells, situat en los arrebals de la
present vila, y en lo carrer nomenat de Nostra Senyora de la Soledat.
Qual tros de terreno que se estableix afronta a sol ixent ab lo tros
de terreno establert a Francisco Torres, pagès y traginer; a mitg dia,
ab lo dit carrer de la Soledat per ahont pasa la carretera real que va a
Madrit y a Barcelona; a ponent, ab lo restant terreno de dit gremi de
fabricants de paños ahont eran dits estricadors vells; y a tramuntana,
ab lo camp que fou de Jacintho Calsina, blanquer, y vuy poseheix son
hereu, vehins de la present vila. Se té per los senyors majors y herencials de esta mateixa vila, y per altres senyors mitjans, encàs ni hage,
que se ignora, y baix domini y alou de aquells. Y pertany y especta al
dit gremi per sos certs, justos y llegítims títols al notari infrascrit no
manifestats, y per antigua e immemorial pocesió de més de doscents
anys segons26 se desprèn de son llibre original, que se ha posat de
manifest al infrascrit notari.
Aquest establiment fan y entenen fer lo dits comisionats en nom y
representació de dit gremi, a favor de dit Ignasi Prat, com millor dit
y entendre se puga y en dret hage lloch, ab los pactes y condicions
següents. Primo que serà de la obligació de dit Prat, acquisidor, y dels
seus, haver de millorar lo dit tros de terreno establert y no deteriorarlo per culpa sua, construint en ell casa o altre ediﬁci decent dins lo
termini de un any, en lo qual no podrà deixar obertura alguna a las
parts de sol ixent y de ponent, ni donarli los vessants de las teuladas,
si solament a les parts de mitg dia y de tramontana, y fent después las
obras que sian necessàrias per la concervació de dit ediﬁci. Ítem que

26.
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serà de la obligació del mateix Prat, acquisidor y dels seus, haver de
pagar y satisfer, anualment, a Antònia Dalmases y Carulla, viuda
de Pere Dalmases y a Anton Dalmases y Carulla, mare y ﬁll, texidors de
llana de la present vila, en los respectius noms de usufructuària y
de propietari dels béns que foren de dit son respective marit y pare,
per lo cens de dit tros de terreno establert, la quantitat de set lliuras
catorse nous, moneda barcelonesa, en metàlich, de cens perpetu e
irredimible, a rahó de sinch sous y sis diners per cada un palm de
dita sa amplària, las quals set lliuras catorse sous deuhen rébrer y
rebran dits mare y ﬁll Dalmases, en dits respectius noms, en baixa
y a bon comte de las cent vint lliuras de cens annuals que dit gremi
los fa y presta tots los anys en lo dia vint y quatre de juny per rahó
del terreno, parets y estricadors nous situats en lo terme de esta vila,
en la plana antíguament nomenada de Cornet, que dits mare y ﬁll
Dalmases establiren a dit gremi.
Y serà de la obligació de dit Prat acquisidor y dels seus, haver
de pagar y satisfer a dits mare y ﬁll Dalmases y als seus, lo dit cens
annual de set lliuras catorse sous en lo dit dia vint y quatre de juny
de tots los anys, per pacte exprés comensan a fer la primera paga de
la prorrata en lo dia vint y quatre de juny del present y corrent any, y
perpètuament, los demés anys, la penció entera en igual dia, per pacte
expresament previngut, franca y quítia la dita penció de tots gastos,
risch y perills, debentla portar a la casa habitació de dits mare y ﬁll
Dalmases y dels seus, com no sia fora lo present Principat de Cataluña.
Ítem que lo mateix Prat acquisidor y los seus deuran pagar annual y
perpètuament lo real catastro o contribució general del regne y demés
imposicions reals, talls y tatxes comuns a què estiga subjecte y que
tal vegada se imposasen sobre dit tros de terra establert y per rahó
del ediﬁci que en ell se construesca. Ítem que a costas del acquisidor
deurà entregarse a dits comisionats estabilients, una còpia autèntica
de la present escriptura a ﬁ de que pugan entregarla a dits mare y
ﬁll Dalmases, per a que còbrian del acquisidor lo cens sobre imposat,
com estan tinguts y obligats ab tot lo sobre citat acte de establiment
de dits estricadors nous, que ﬁrmaren a favor de dit gremi en poder de
Francisco Vilaró y Viladés, notari públic que fou de esta vila, a vint y
hu juny de mil vuyt cents tretse, a bon comte de ditas cent vint lliuras
de cens en ell imposat.
Ítem y ﬁnalment que, sempre que dit acquisidor o los seus estiguesen tres anys contínuos y deguesen tres pencions de dit cens sobre
novament imposat, podran los dits mare y ﬁll Dalmases, o los seus,
reincorporarse de dit tros de terreno establert y milloras que en ell se
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tròbian sens intervenció de justícia. Y ab dits pactes y no sens ells,
los dits comisionats, en nom de dit gremi, entenen fer lo present establiment de dit tros de terreno a favor de dit Ignasi Prat. En quals
cosas no podrà aquest, ni los seus, proclamar a altres senyors sino
als sobre anomenats però podrà, pasats los dias de la fadiga a aquells
competents, véndrer, restablir o altrament alienar lo dit tros de terreno,
salvant sempre als senyors allodials los drets que los correspongan, y
als mare y ﬁll Dalmases y als seus, lo cens sobre imposat. Per la entrada de est establiment confesan dits comisionats, com a tals y per lo
gremi, haver rebut del acquisidor un pollastre a sas voluntats antes de
la hora present, de que lin ﬁrman àpocha. Y renunciant a la exepció
de la entrada no ser rebuda y demés de son favor, los dits comisionats, otorgants en nom de dit gremi, donan y cedeixen al acquisidor
lo més que pogués valer dit tros de terreno dels cens y entrada sobre
expresat, prometent entregarli pocesió corporal, real actual o quasi,
de dit tros de terreno, donantli facultat que de sa pròpia autoritat se
la puga péndrer y retenir, ab clàusula de constitut y precari cesió y
mandato de drets y accions, constitució de procurador com en cosa
pròpia, clàusula de íntima y demés necesàrias y convenients. Prometent
també que lo present establiment lo dit gremi li farà valer y tenir, y lo
dit tros de terreno perpètua y pacíﬁcament posehir, y que li estarà de
evicció y llegítima defensa en tot cas, pensat e impensat, de dret o de
fet, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis, per qual
compliment obligan tots los béns y drets, rèddits y emolumens de dit
gremi, mobles e imobles, haguts y per haver, renunciant, en dit nom,
a qualsevol lley o beneﬁci que pogués afavorirlo, y a la que prohibeix
la renúncia general del dret.
Y present lo dit Ignasi Prat, acquisidor, accepta aquest establiment ab los pactes, modo y forma que va consabut, los quals promet
guardar puntual y exactament cumplir sens dilació ni escusa, ab lo
salari de procurador acostumat, restitució y esmena de danys, gastos
y perjudicis, per qual cumpliment especialment hipoteca lo dit tros de
terreno establert y milloras en ell fahedoras, y generalment obliga tots
sos béns y drets, mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a
la ley que diu que, primerament se fàsia per la cosa especial que per la
generalment obligada, y a altre que, quant lo acrehedor pot satisferse
de la cosa especialment obligada no estenga la mà als demés béns generalment obligats a qualsevol altre de son favor, y a la que prohibeix
la general en forma, y no menos renúncia a son propi for y domicili,
sometentse als dels senyors corregidors de Barcelona, Vilafranca de
Panadès y que qualsevol altre tribunal superior secular ab facultat
de variar, ﬁrmant escritura de ters en los llibres dels tersos de las cúrias
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de dits senyors corregidors o de altre, com està dit, per lo que obliga
tots sos béns y drets predits, ab constitució de procurador a qualsevol
dels notaris de ditas cúrias, per a que en dia jurídich y en ausència
sua puga ﬁrmar dita escritura de ters y obligar tots sos béns y drets
referits, segons lo rigor y privilegis de ditas cúrias. Quedant advertits
per lo notari baix escrit, que la present scritura se ha de registrar en
lo Oﬁci de Hipoteques de esta vila, dins lo sis dias que prevé la reial
pragmàtica sobre hipoteques.
Y així se otorga y ﬁrma en esta vila de Igualada, al primer dia
del mes de mars del any mil vuyt cens divuyt, esent present per testimonis Mariano Puigdollers y Ramon Camps, los dos de esta vila.
Joseph Sendra, Joaquim Bas, Agustí Morros, Ignasi Prat. En poder
de Joseph Mas y Torelló, notari, que dóna fe conèixer dits otorgants
y que se han ﬁrmat de sas respectivas pròpias mans.
+Signum de Joseph Mas y Torelló, notari públic y reial de la vila
de Igualada, bisbat de Vich, que la precedent escriptura otorgada en
mon poder, y que obra en mon manual corrent ab lo sello quart major,
la he feta extràurer en estas quatre fullas, essent la primera y esta del
sello segon, y las dos restan del dit sello quart, y requirit lo dia de la
otorgació, he signat y clos.
Tomada razón, folio 35 del Registro de Hipotecas de Igualada, a
tres marzo mil ochocientos diez y ocho. Firmado: Josef Mas y Torelló,
escribano.

1818, febrer, 15
Establiment fet pel gremi de fabricants de draps a favor de Sebastià
Soler i Soler, pagès i traginer d’Igualada, d’una peça de terra dels
estricadors vells, amb pagament d’un cens anual de 7 lliures 14
sous a la vídua Dalmases i al seu ﬁll.
[Plecs: doc. 11]

Establiment fet y ﬁrmat per los comisionats del gremi de parayres de la vila de Igualada a favor de Sebastià Soler y Soler, pagès
y traginer de dita vila, de un tros de terreno, de 28 palms de ample,
dels estricadors vells propis de dit gremi y que dins se expressa. Cens
anual, pagador als mare y ﬁll Dalmases, de 7 ll. 14 sous; cau tots anys
la pensió per lo dia de Sant Joan de Juny. En poder de Vicens Perramon y Solans, notari públic y reial de Igualada, a 15 febrer de 1818.
En nom de Déu. Sia notori com Joaquim Bas, Agustí Morros y
Joseph Sendra, mestres parayres, en qualitat de comisionats per las
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infrascritas cosas per lo gremi de dit oﬁci de parayres de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, anomenats per lo mateix gremi ab
Consell formal celebrat per est lo dia onse de abril del any mil vuyt
cents catorse. Y habent dits comisionats, antes de passar a la execució
de las infrascritas cosas, donat coneixement de ellas als indivíduos que
componen la dotsena del referit gremi lo present y corrent any, conforme queda previngut en lo citat Consell. En dit nom o qualitat, a ﬁ de
millorar y en manera alguna deteriorar, de son grat y certa ciència, per
lo dit gremi y successors en ell, estableixen y en emphiteusim concedeixen a Sebastià Soler y Soler, pagès y traginer, natural de Vilagrassa
y vehí de esta dita vila, present y avall acceptant, als seus y a qui ell
voldrà, perpètuament, un tros de terra de vint y vuyt palms de ample
de sol ixent a ponent, y de llargària tota la fondària que tenian los
estricadors vells, desde la part de mitg dia a tramuntana, que és part
de major porció de terreno que contenian dits estricadors, situat en los
arrebals de esta dita vila y puesto anomenat los estricadors vells del
carrer de la Soledat. Que afronta lo tros que se estableix, a sol ixent,
ab altre tros de terreno de dits escricadors que se acaba de establir a
Joseph Colom y Llopart, pagès, y traginer de esta vila; a mitg dia, ab
dit carrer de la Soledat o carretera real que va de Madrid a Barcelona;
a ponent, ab altre tros de terreno dels mateixos estricadors, propi de
dit gremi; y a tramuntana, amb lo camp de Joan Calsina, blanquer,
de la present vila.
Se té per los senyors majors y herencials de esta dita vila y per
altres senyors mitjans, en cas ni hage. Y pertany y especta al referit gremi per sos certs, justos y llegítims títols, al infrascrit notari
no manifestats. Aquest esbliment fan los referits comisionats de dit
gremi de parayres a favor de dit Sebastià Soler, així com millor dir
y enténdrer se puga, y com millor en dret hage lloch, ab los pactes
següents: Primo que lo dit Sebastià Soler, adquisidor, deurà millorar
lo terreno establert ediﬁcant en ell casa dins lo termini de un any, y
no deteriorarlo per culpa sua, y que per lo cens de ells y milloras fahedoras deurà pagar y satisfer, annualment, lo mateix Sebastià Soler
a Antònia Dalmases viuda y a Anton Dalmases, mare y ﬁll, mestres
texidors de llana de la mateixa vila, la quantitat de set lliuras catorse
sous, moneda barcelonesa, a rahó de sinch sous y sis diners per palm,
de pensió de cens irredimible en nuda percepció, comensant a fer la
primera paga lo dia de Sant Joan del mes de juny del present y corrent
any, a prorrata contadora del dia present al referit dia de Sant Joan.
Y així consecutivament los demés anys, en igual dia, deurà satisfer
tota la dita penció per enter, qual quantitat servirà a dits mare y ﬁll
Dalmases en descàrrech, bon compe y part de pago, de aquellas cent
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y vint lliuras que lo referit gremi de parayres los fa y presta de cens
annual. Ítem que lo referit adquisidor Soler no podrà obrir forat ni
ﬁnestra en las parets de la part de sol ixent y ponent del ediﬁci que
construhirà en dit tros de terreno que se li estableix, ni menos donar
vessant de aygua algun en las referidas parts, o costat de sol ixent y
ponent. Ítem que dit adquisidor Soler deurà donar carregament en las
referidas parets de las parts de sol ixent y ponent, satinsfentseli tot lo
que sia just. Ítem que sempre y quant dit adquisidor Soler estiga tres
anys contínuos sens pagar lo sobre dit cens, serà facultatiu als referits
mare y ﬁll Dalmases lo incorporarse de dit terreno establert y milloras
en ell fahedoras, de sa pròpia autoritat, sens ﬁgura ni estrèpit de judici, trahent a dit Soler de la pocessió de ella. Ítem que dit adquisidor
Soler deurà donar, a sas pròpias costas, al referit gremi de parayres,
una còpia autèntica de la present escriptura.
En quals cosas no podrà dit Sebastià Soler, adquisidor, proclamar
altres senyors que als sobremencionats, y als referits mare y ﬁll Dalmases
per lo dret que los competesca, podrà, emperò, passats los trenta dias
de la fadiga de cada un de aquells, véndrer, restablir y alienar lo dit
terreno establert, salvantse y retenintse sobre lo mateix lo cens sobre
imposat ab tot son domini, com y també los dret dominicals. La entrada
del present establiment és un pollastre, lo que confessan dits estabilients, en dit nom, haber hagut y rebut del referit adquisidor Soler, a sas
voluntats, antes de la hora present. Y renunciant a la excepció de dita
entrada no ser rebuda y demés que en estas cosas pogués afavorirlos,
los dits estabilients donan y cedeixen al referit adquisidor, lo més que
pogués valer la cosa establerta del cens y entrada sobre dits. Prometent la mateixa ferli tenir y lo dit tros de terra pacíﬁcament possehir,
y que lo referit gremi de parayres li estarà de evicció en tot cas, ab
restitució y esmena de tots danys y gastos per lo que ne obligan tots
los béns, rèddits y emoluments del mateix gremi, mobles e immobles,
haguts y per haber, renunciant a qualsevol dret o lley que en assò
pogués afavorirlos y a la que prohibeix la renúncia general del dret.
Y present lo dit Sebastià Soler adquisidor, aprobant las ditas
cosas, y acceptant lo present establiment, ab los pactes sobre referits,
als quals expressament convé y consent. De son grat y certa ciència
promet al referit gremi de parayres y a sos successors que cumplirà
los pactes dalt mencionats, que pagarà lo cens sobre imposat, y que
observarà tot lo demés que vinga a son càrrech, sens dilació ni escusa
alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de
tots danys, gastos y perjudicis per qual cumpliment especialment ne
obliga e hipoteca lo sobre dit tros de terra esblert y milloras en ell
fahedoras, eo lo dret emphitèutich que li competeix y generalment,
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sens perjudici de dita especial hipoteca, obliga tots sos béns y drets,
mobles e immobles, haguts y per haber, renunciant a la lley que diu
que primerament se pàssia per la cosa especial que per la generalment
obligada, a qualsevol altre dret o lley que en asò pogués afavorirlo y
a la que prohibeix la renúncia general del dret.
Y no menos renúncia a son propi for y domicili, sometentse y
subjectantse al for y jurisdicció dels illustres senyors corregidors de
Barcelona, Vilafranca del Panadès y de qualsevol altre tribunal o jutge
secular, solament ab facultat de variar lo judici una y més vegadas,
fent y ﬁrmant escriptura de ters baix, pena de ters, en los llibres dels
tersos de las cúrias de dits illustres senyors corregidors o de altre
com està dit, ab constitució de procurador a qualsevol dels notaris o
escribans jurats de ditas cúrias, per a que en dia jurídich y en ausència sua pugan ﬁrmar dita escriptura de ters, y obligar tots sos béns y
drets predits, segons lo rigor y privilegi de ditas cúrias. Y ditas parts
prometen y juran no solament que lo present contracte no se ha fet
en frau ni perjudici dels drets dominicals, si que contra aquell no
faran ni vindran per ningun motiu ni causa, quedant advertits, per lo
infrascrit notari, que esta escriptura se ha de registrar en lo oﬁci de
hipotecas de esta vila, dins los sis dias previnguts en real pragmàtica
publicada sobre hipoteques.
Y així se otorga y ﬁrma en la present vila de Igualada, a quinse
dias del mes de febrer dels any mil vuyt cents divuyt, essent presents
per testimonis Pere Ribera, parayre, y Francisco Martí, texidor de indianas, los dos vehins de esta. Joaquim Bas, comisionat; Agustí Morros,
comisionat; Joseph Sendra, comisionat; per dit Sebastià Soler, que diu
no sab escríurer, de sa voluntat en presència ﬁrmo Pera Ribera, testimoni. En poder de Vicens Perramon y Solans, notari, que dóna fe
conèixer dits otorgants, que dit Joaquim Bas, Agustí Morros y Joseph
Sendra, comisionats, han ﬁrmat de sas respectivas mans pròpias, y per
dit adquisidor Soler, que ha expressat no saver escríurer, ha ﬁrmat de
sa voluntat y presència, lo dit Pere Ribera, testimoni.
Tomada razón, folio 30 del Registro de Hipotecas de Igualada, a
diez y siete febrero mil ochocientos diez y ocho. Josef Mas y Torelló,
escribano.

1818, mars, 7
Establiment fet pel gremi de fabricants de draps a favor de Francisco
Torres, pagès i traginer d’Igualada, d’una peça de terra situada en
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el carrer de la Soledat, amb pagament d’un cens anual de 7 lliures
14 sous.
[Plecs: doc. 12]

Establiment ﬁrmat per los comisionats del gremi de fabricants
de paños de la vila de Igualada a favor de Francisco Torres, pagès y
traginer de la mateixa vila, de un tros de terreno situat en lo terme
de dita vila, en lo carrer de la Soledat, en lo paratge nomenat los
estricadors vells de dit gremi, per lo cens anuals de 7 lliures 14 sous.
En poder de Joseph Mas y Torelló, notari públic y reial de la vila de
Igualada, a 7 de mars de 1818.
En nom de Déu. Sia notori com Joseph Sendra y Thomàs, Joaquim Bas y Agustí Morros, los tres fabricants de paños de la present
vila de Igualada, bisbat de Vich, en nom de comisionats del gremi de
fabricants de paños de esta mateixa vila, per las infrascritas cosas elegits
y anomenats ab lo acuerdo celebrat per lo mateix gremi lo dia onse de
abril del any mil vuyt cents catorse, habent ja donat coneixement a la
dotsena de dit gremi del present establiment, y aderit verbalment a ell.
Per tant los dits comisionats, en dit nom y representant lo dit gremi,
a ﬁ de millorar y no deteriorar, de son grat y certa ciència, per lo dit
gremi y sos succesors qualsevols que sian, estableixen y en emﬁtèusim
concedeixen a Francisco Torres, pagès y traginer, natural y habitant
en la present vila de Igualada, present y baix acceptant, als seus o a
qui voldrà, perpètuament, tot aquell tros de terreno, de tinguda vint
y vuyt palms de ample, y de fondo o llargària, desde lo carrer ﬁns a
la confrontació de tramuntana que toca ab lo camp de Calsina. Qual
tros de terreno és part de major tinguda que és lo terreno a hont antes
lo dit gremi de parayres o fabricants de paños tenia los estricadors
vells, situat en los arrebals de la present vila, y en lo carrer nomenat
de Nostra Senyora de la Soledad.
Qual tros de terreno que se estableix a fronta a sol ixent ab lo tros
de terreno establert a Bonaventura Francolí, fuster; a mitg dia, ab lo
carrer de la Soledad per hont pasa la carretera real que va a Madrid y
a Barcelona; a ponent, ab lo restant terreno de dit gremi de fabricants
de paños, a hont eran dits estricadors vells, establert a Nicolau Llansana, pagès; y a tramuntana, ab lo camp que fou de Jacintho Calsina,
blanquer y vuy poseheix son hereu, vehïns de la present vila. Se té per
los dits senyors majors y herencials de esta mateixa vila, y per altres
senyors mitjans en cas ni hage, que se ignora, y baix domini y alou de
aquells. Y pertany y especta al dit gremi per sos justos y legítims títols
al notari infrascrit no manifestats, y per antigua e immemorial pocesió
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de més de dos cens anys segons se despèn de son llibre original, que
se ha posat de manifest al infrascrit notari.
Aquest establiment fan y entenen fer los dits senyors comisionats,
en nom y representació de dit gremi, a favor de dit Francisco Torres,
com millor dir y enténdrer se puga y en dret hage lloch, ab los pactes
y condicions següents. Primo que serà de la obligació de dit Torres,
adquisidor, y dels seus, haber de millorar lo dit tros de terreno establert
y no deteriorarlo per culpa sua, construhint en ell casa o altre ediﬁci
decent dins lo termini de un any, en lo qual no podrà deixar obertura
alguna a las part de sol ixent y de ponent, ni donarhi los vesans de
las teuladas, si solament a las part de mitg dia y de tremontana, y
fent después las obras que sian necesàrias per la conservació de dit
ediﬁci. Ítem que serà de la obligació del mateix Torres, adquisidor,
y dels seus, haber de pagar y satisfer, anualment, a Antònia Dalmases y
Carulla, viuda de Pere Dalmases y a Anton Dalmases y Carulla, mare
y ﬁll, texidors de llana de la present vila, en los respectius noms de
usufructuària y de propietari dels béns que foren de dit son respectiu
marit y pare. Per lo cens de dit tros de terreno establert, la quantitat
de set lliuras catorse sous, moneda barcelonesa, en metàlich, de cens
perpètuo e irredimible, a rahó de sinch sous y sis diners per cada un
palms de dita sa amplària, las quals set lliuras catorse sous deuhen
rébrer y rebran dits mare y ﬁll Dalmases, en dits respectius noms, en
baixa y a bon comte de las cent vint lliuras de cens annual que dit
gremi los fa y presta, tots los anys, en lo dia vint y quatre de juny, per
rahó del terreno, parets y estricadors nous situats en lo terme de esta
vila, y en la plana antiguament nomenada de Cornet, que dits mare y
ﬁlls Dalmases establiren a dit gremi.
Y serà obligació de dit Torres, adquisidor, y dels seus, haber de
pagar y satisfer a dits mare y ﬁll Dalmases y als seus, lo dit cens
annual de set lliuras catorse sous, en lo dia vint y quatre de juny de
tots los anys, per pacte exprés, comensant a fer la primera paga de la
prorrata en lo dia vint y quatre de juny del present y corrent any, y
perpètuament los demés anys la penció per enter en igual dia, per pacte
expresament previngut, franca y quítia la dita penció de tots gastos,
rischs y perills, debentla portar a la casa habitació de dits mare y ﬁll
Dalmases, y dels seus, com no sia fora lo present Principat de Cataluña.
Ítem que lo mateix Torres, adquisidor, y los seus, deuran pagar annual y perpètuament lo real catastro o contribució general del regne y
demés imposicions real, talls y tatxes comuns a què estiga subjecte,
y que tal vegada se imposen sobre dit tros de terreno establert y per
rahó del ediﬁci que en ell se contruesca. Ítem que a costas del adquisidor deurà entregarse a dits cònsols y comisionats estabilients, una

LLIBRE

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

719

còpia autèntica de la present escriptura, a ﬁ de que pugan entregarla
a dits mare y ﬁll Dalmases, per a que còbrian del adquisidor lo cens
sobre imposat, com estan tinguts y obligats ab lo sobre indicat acte de
establiment de dits estricadors nous, que ﬁrmaren a favor de dit gremi,
en poder de Francisco Vilaró y Viladés, notari públich que fou de esta
vila, a vint y hu juny mil vuyt cens tretse, a bon comte de dites cent
vint lliuras de cens en ell imposat.
Ítem y ﬁnalment, que sempre que dit Torres, adquisidor, o los
seus, estiguesen tres anys contínuos y deguesen tres pencions de dit
cens sobre novament imposat, podran la mare y ﬁll Dalmases o los
seus, reincorporarse de dit tros de terreno establert y millores que en
ell se tròbian, sens intervenció de justícia. Y ab dits pactes y no sens
ells, los dits comisionats, en nom de dit gremi, entenen fer lo present
establiment, de dit tros de terreno, a favor del citat Francisco Torres.
En quals cosas no podrà aquest ni los seus proclamar a altres senyors
sino als sobre anomenats, però podrà, pasat los dias de la fadiga a
aquells competents, véndrer, restablir o altrament alienar lo dit tros de
terreno, salvant sempre als senyors alodials los drets que los correspongan, y als mare y ﬁll Dalmases y als seus, lo cens sobre imposat. Per la
entrada de dit establiment confesan dits comisionats, com atals y per
lo dit gremi, haber rebut del adquisidor un pollastre, a sas voluntats,
antes de la hora present de que li fírmian àpoca. Y renunciant a la
excepció de la entrada no ser rebuda y demés de son favor, los comisionats otorgans, en nom de dit gremi, donan y cedeixen al adquisidor
lo més que pogués valer dit tros de terreno del cens y entrada sobre
imposat, prometent entregarli pocesió de ell, donant facultat de péndrerla de sa pròpia autoritat, ab clàusula de constitut y precari, cesió
y mandato de dret y accions, constitució de procurador com en cosa
pròpia, clàusula de íntima y demés necesàrias y convenients. Prometent
també est establiment ferli tenir y valer la terra establerta perpètua
y pacíﬁcament posehir, y que li estarà lo dit gremi, de forma y legal
evicció en tot cas, pensat e impensat, de dret y fet, y ab restitució y
esmena de danys y gastos y perjudicis, baix obligació de tots los béns
y drets de dit gremi, mobles e immobles, haguts y per haber, no emperò los propis per tractar los negocis agenos, renunciant a qualsevol
lley o beneﬁci que afavorir pogués al dit gremi y a la general del dret.
Y present dit Francisco Torres, adquisidor predit, accepta aquest
establiment, ab los pactes, modo y forma ab que va consabut, a què
expresament convé y concent, los quals promet cumplir puntual y exactament, com pagar lo dit cens de set lliuras catorse sous, als mare y ﬁll
Dalmases, y als seus, en lo dia senyalat, sens dilació ni escusa, ab salari
de procurador, restitució y esmena de danys y gastos y perjudicis, baix
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obligació e hipoteca especial del tros de terreno establert y milloras en
ell faedoras, y obligació general de sos demés béns y drets, mobles e
immobles, haguts y per haver, renunciant a la lley que diu que, primerament, se pàcia per la hipoteca especial que per la obligació general,
y a altre que, quant lo acrehedor pot satisferse de aquella no tòquia a
esta a qualsevol altre de son favor, y a la que prohibeix lo general del
dret, y no menos renúncia a son propi for, sometentse al dels senyors
corregidors de Barcelona, Vilafranca del Panadès, y de qualsevol tribunal superior secular, ﬁrmant escriptura de ters, baix pena de ters,
en los llibres de tersos de las cúrias de dits senyors corregidors o de
altre, com està dit. Per lo que obliga tots sos béns y drets predits, ab
constitució de procurador a qualsevol dels notaris de ditas cúrias, per
a que en dia jurídich y en sa ausència, puga ﬁrmar dita escriptura de
ters y obligar tots sos béns y drets referits, segons lo rigor y privilegis
de ditas cúrias, quedant advertits per lo infrascrit notari que esta escriptura deu registrarse en lo oﬁci de hipoteques de esta vila, dins los sis
dias que preveu la real pragmàtica. Y així la otorgan y ﬁrman en esta
vila de Igualada, a set de mars de mil vuyt cens divuyt, esent presents
per testimonis Joseph Rovira y Prats y Miquel Guàrdia y Corriols, en
esta vila residents. Joseph Sendra, Joaquim Bas, Agustí Morros. Per
dit Francisco Torres, que diu no sab escríurer, ﬁrmo de sa voluntat y
presència Joseph Rovira y Prats, testimoni. En poder de Joseph Mas y
Torelló, notari, que dóna fe conèixer dits otorgants, que los estabilients
han ﬁrmat y per lo adquisidor un dels testimonis.
+Sigum Joseph Mas y Torelló, notari públic y reial de la vila de
Igualada, bisbat de Vich, que la precedent escriptura és otorgada y
en mon poder, y que obra en mon manual corrent, ab lo sello quart
major. La he fet extràurer en estas tres fullas, essent la primera y esta
del sello segon y la intermèdia del dit sello quart, y requirit lo dia de
la otorgació he signat y clos.
Tomada razón, folio 37 del Registro de Hipotecas de Igualada, a
nueve de marzo de mil ochocientos diez y ocho. Josef Mas y Torelló,
escribano.27

1825, juny, 24
Acta de quitació del cens que fa el gremi de paraires a la vídua Dalmases
i ﬁll. Una part d’aquest cens ha estat redimit amb diversos establi-

27.

Escrit al marge.
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ments que el gremi ha fet de trossos de terra dels estricadors vells
del gremi, amb l’obligació de pagar el cens corresponent a la cessió
de la terra als dits Dalmases.
[Plecs: doc. 13]

Escriptura de quitació de cens, en poder de don Anton Fortuny
y Bergadà, notari de Igualada, a 24 de juny de 1825.
Sia notori com Antònia Dalmases, viuda de Pere Dalmases,
fabricant de paños, y Anton Dalmases y Carulla, també fabricant
de paños, mare y ﬁll, vehins de la present vila de Igualada, bisbat de
Vich, en los noms de usufructuària y propietari dels béns que foren
de dit Pere Dalmases, son marit y pare respectiu. Y de son respective
bon grat y certa ciència, confesan, y en veritat regoneixen, a Joaquim
Bas, Agustí Morros y Joseph Cendra y Tomàs, los tres fabricants de
paños, en qualitat de comisionats del gremi del mateix oﬁci de esta
referida vila de Igualada, per las infrascritas y altras cosas elegits y
anomenats ab lo acuerdo que celebrà lo dit gremi, ab asistència del
señor alcalde major de esta repetida vila, lo dia onse de abril de mil
vuit cents catorse, segons se asereix. Presents los dits comisionats a
esta otorgació, que ab lo modo avall escrit los han donat y pagat, y
dels mateixos comisionats confesan dits mare y ﬁll Dalmases haber
hagut y rebut las nou escripturas públicas següents, a saber: lo establiment de un tros de terra fet y ﬁrmat per lo dit gremi de fabricants
de paños eo sos comisionats a favor de Ramon Seuba, pagès del lloch
de Òdena, en poder de Joseph Mas y Torelló, notari de la present vila,
a trenta un dias del mes de octubre del any mil vuit cents dinou, per
lo cens de set lliuras catorse sous, prestador tots anys a dits mare y
ﬁll otorgants y als seus; altre establiment de altre tros de terra, fet y
ﬁrmat per lo propri gremi eo sos comisionats, a favor de Joseph Vich,
mestre de casas de Vilanova del Camí, en poder de dit notari Mas, als
vint y un de novembre de mil vuit cents dinou, per lo cens de vuit
lliuras sinch sous, prestador tots anys als dits mare y ﬁll otorgats;
altre establiment, fet y ﬁrmat per lo mateix gremi o sos comisionats,
a favor de Barthomeu Colomer, texidor de llana de esta vila de Igualada, en poder del referit notari Mas, als vint y sis de octubre de dit
any mil vuit cents dinou, per lo cens de vint y sis lliuras onse sous,
tots anys prestador als dits mare y ﬁll otorgants; altre establiment de
altre tros de terra, fet y ﬁrmat per lo propri gremi o sos comisionats,
a favor de Pau Colomer, mestre teixidor de llana de esta pròpria vila,
en poder del referit notari Mas, als vint y un de novembre de dit any
mil vuit cents dinou, per lo cens de set lliuras catorse sous, tots anys
pagador a dits mare y ﬁll otorgants; altre establiment de altre tros de
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terra, fet y ﬁrmat per lo mateix gremi o sos comisionats, a favor de
Ramon Casanellas, pagès habitant en esta pròpria vila, en poder del
repetit notari Mas, als trenta un de octubre de dit any mil vuit cents
dinou, per lo cens de vint y dues lliuras deu sous, tots anys pagador als nomenats mare y ﬁll otorgants; altre establiment de altre tros
de terra, fet y ﬁrmat per lo referit gremi o sos comisionats, a favor de
Nicolau Llansana, blanquer de esta repetida vila, en poder de dit notari, lo dia vint y un de novembre del mateix any mil vuit cents dinou,
per lo cens de set lliuras catorse sous, tots anys pagador als dits mare
y ﬁll otorgants; altre establiment de altre tros de terra, fet y ﬁrmat per
lo repetit gremi o sos comisionats, a favor de Joseph Colom y Llopart,
pagès, habitant en esta mateixa vila, en poder del dit notari Mas, als
vint y sis de octubre de mil vuit cents dinou, per lo cens de setsa
lliuras y deu sous, tots anys pagador a dits mare y ﬁll otorgants; altre
establiment de altre tros de terra, fet y ﬁrmat per lo mateix gremi o sos
comisionats, a favor de Pau Tomàs, fabricant de cotó de esta pròpria
vila, en poder del dit notari Mas, als vint y dos agost de mil vuit cents
vint y cuatre, per lo cens de quinse lliuras vuit sous, tots anys pagador
als propris mare y ﬁll otorgants. Y ﬁnalment altre establiment de altre
tros de terra, fet y ﬁrmat a favor de Francisco Torres, pagès y traginer
de esta pròpria vila, en poder del repetit notari Mas, als trenta hu de
agost de mil vuit cents y cuatre,28 per lo cens de set lliuras catorse
sous, tots anys pagador als mateixos mare y ﬁll otorgants.
Totas las cuals expresadas nou pensions de censos forman lo
total de cent y vint lliuras barcelonesas, que lo propi gremi de fabricants de paños estaba obligat a pagar tots anys, en lo dia 24 de juny,
als referits mare y ﬁll Dalmases y Carulla, en virtud de la escriptura
de establiment de una pessa de terra campa nomenada la Plana de
Cornet, que los mateixos mare y ﬁll ﬁrmaren a favor del mencionat
gremi, junt amb los entonces tutors y curadors del dit Anton Dalmases,
en poder de Francisco Vilaró y Viladés, notari públich que fou de esta
vila, als vint y hu de juny de mil vuit cents tretse, y com entre altres
dels pactes convinguts en dita escriptura se estipulà lo que sempre
y quant lo referit gremi passàs a establir aquell terreno en què a las
horas tenia los estricadors vells a la Soledat y sa casa, que se ha veriﬁcat deguessen los repetits mare y ﬁll Dalmases estabilients, aceptar
aquell cens en desquit o disminució del dit de cent y vint lliuras que
debia correspondrerlos lo gremi, eliminantse a est lo capital y penció
a proposició del cens cedit. És de aquí que veriﬁcat com se ha dit

28.
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lo indicat establiment per part del mencionat gremi a favor dels nou
anomenats subjectes, en igual cens, tots junts, de ditas cent y vint
lliuras. Queda per consecuència lo mateix gremi desobligat y enterament absolt de la prestació, en lo succesiu, mediant la entrega que
fa dels referits actes o escripturas precalendadas, anullantse y cancelantse ab la present la expresada del establiment que, a son favor,
ﬁrmaren dits mare y ﬁll otorgants, qui també declaran donarse per
contents y satisfets de las pencions y prorratas ﬁns vui dia degudas
prestar per lo propri gremi.
Lo modo de la entrega de las ditas nou escripturas de establiment és que las mateixas confesan los repetits mare y ﬁll Antònia y
Anton Dalmases, haver rebut de las mans del expresat Joaquim Bas,
Agustí Morros y Joseph Sendra y Tomàs, en los noms de comisionats
del antedit gremi de fabricants de paños de esta vila, per verdadera y
real entrega en autèntica forma respectiva, feta a saber en quant a las
primer calendadas set de ditas escripturas antes de la hora present, y
las últimas prenarradas dos de las mateixas escripturas, en presència
del notari y terimonis avalls escrits. Y aixís renunciant a la cosa no
ser aixís y demés de son favor, los referits mare y ﬁll Antònia y Anton
Dalmases, no sols ﬁrman al predit gremi la corresponent àpoca, sí que
també li fan y otorgan llarga y bastan deﬁnició y quitació del espresat cens de cent y vint lliuras de pensió, aixís en son capital com en
sas pensions y prorratas ﬁns avui dia vensudas, imposanse silenci y
callament perpètuo a si y a sos succesors, ab pacte de no dermanarli
cosa alguna més per rahó del sobredit, cancellant y anullant la calendada escriptura de sa creació per a que may més son contengut puga
aproﬁtar a ells y dañar al referit gremi ni a sos representants, ni a sas
rendas ni emoluments, ab las renúncias útils y necesàrias.
En testimoni de lo que aixís ho otorgan en la vila de Igualada, als
vint y cuatre dias del mes de juny de mil vuit cents vint y cinch, estant
presents per testimonis don Joseph Closa, prevere, y Anton Raurés,
escribano u practicant de notari, los dos vehins de la mateixa vila, al
efecte cridats. Y dels otorgants, coneguts de mi, lo infrascrit notari, ho
ﬁrma lo dit Anton Dalmases y Carulla, y per la dita sa mare, Antònia
Dalmases y Carulla, que diu no sap escríurer, ﬁrma de sa voluntat y
presència un de dits testimonis. Anton Dalmases y Carulla; per Antònia Dalmases y Carulla ﬁrmo Anton Raurés. En poder de mi, Anton
Fortun y Bergadà, escribano.
Tomado razón, folio 71 del Registro de Hipotecas de Igualada, a
25 junio 1825. Vicente Perramon y Solano, escribano.
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Sense data29
Còpia de l’esborrany del document acreditatiu dels drets que posseeix el
gremi de fabricants de draps d’Igualada sobre els terrenys on hi ha
ubicats els estricadors nous, que els fou establert l’any 1813 per
Antònia Dalmases i Anton Dalmases a cens de 120 lliures anuals,
i de la quitació d’aquest cens que va fer el gremi l’any 1825.
[Plecs: doc. 14]

Número.
En la ciudad de Igualada, a
Ante mí comparecen <...>.30 Han dicho que formaban la asociación de antiguo establecida en esta ciudad bajo el título de “gremio
de maestros fabricantes de paños” o “gremio de pelayres”, y como
formando aquella asociación poseían por sus ciertos y legítimos títulos,
en común y pro indiviso, varias ﬁncas en esta ciudad, posesiones que
han gozado constantemente por sí y por medio de sus antepasados.
Consistían estas ﬁncas en patios cerrados donde tenían colocados los
aparatos necesarios para estirar paños, lo que les era indispensable
para el ejercicio de la industria a que sus antecesores se dedicaban y
se dedica aún alguno de ellos.
Una de las ﬁncas que aún poseen es la situada en la calle de San
Nicolás de esta población que, por ignorar donde existían los títulos de
dominio de la misma, justiﬁcaron la posesión, que han tenido desde
tiempo inmemorial, como formando la dicha asociación de “gremio de
maestros fabricantes de paños” o “gremio de pelayres”, en virtud del
expediente seguido ante este juzgado de primera instancia, aprobado
con auto de fecha veinte y siete de noviembre de mil ochocientos
ochenta y seis, dictado bajo la actuación del escribano don Francisco
Xavier Chavalera, inscrito en el tomo 501 de este Registro de la Propiedad, libro del distrito de Igualada, folio 196, ﬁnca número 1639,
inscripción 1ª.
Que con posterioridad han tenido los comparecientes conocimiento de los títulos en virtud de los cuales les pertenece el dominio
de la citada ﬁnca, y toda vez que después de dicho expediente posesorio han disuelto la asociación que venían formando, según aﬁrman, y

29. El document no porta data ni a l’inici ni al ﬁnal. D’acord amb el seu contingut,
suposem que es tracta d’un document fet entorn de 1887, quan el gremi acorda la seva
dissolució i la venda del terreny dels estricadors nous.
30. Hi ha un espai corresponent a dues o tres línies en blanc, sembla que quedi
pendent de posar-hi els noms que corresponguin.
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pudiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad el pleno dominio
de la misma a su favor, en común y proindiviso, pasan a describirla
de nuevo en la forma siguiente:
Toda aquella casa y patio, conocida con el nombre de estricadors,
situada en la calle de San Nicolás de esta ciudad, señalada con el número uno, formando un solar cercado de paredes, compuesta dicha
casa de bajos y un piso, y ocupando en junto una superfície de 2.672
metros cuadrados, aproximadamente. Lindante, a oriente, con la calle
de San Fausto; a mediodía, con la calle del Sol; a poniente, parte con
la viuda de Juan Carulla, parte con don Luis Aguilera antes don José,
parte con don José Mateu, parte con doña Antonia Farran, y parte con
don Roque Novell y Calsina. El dominio de esta ﬁnca pertenece hoy
a los señores comparecientes, como componentes <de>31 la disuelta
sociedad o gremio, en fuerza de la escritura de establecimiento o enﬁteusis que, con imposición del censo de pensión ciento veinte libras
catalanas a favor del referido gremio de “maestros fabricantes de paños”
de esta población, y en su nombre y como comisionados del mismo
a José Bas y Manuel Plana, otorgaron los madre e hijo doña Antonia
Dalmases, viuda de don Pedro Dalmases, y don Antonio Dalmases y
Carulla, en su respective calidad de usufructuaria y de propietario,
junto con los entonces tutores y curadores de este último, según la
escritura autorizada por el notario que fue de esta población, don
Francisco Vilaró y Viladés, a veinte y uno de junio de 1813, de la que
se tomó razón el mismo dia,32 al folio 117 del libro correspondiente
a dicho año en la antigua Contaduría de Hipotecas de Igualada, en
cuya escritura se describió la ﬁnca antes calendada de la manera que
sigue: un pedazo de tierra campa, de cabida de un jornal de labranza
de mulas, poco más o menos, sito en el término de la presente ciudad, llamado la plana de Cornet. Y linda a levante con los herederos
de Miquel Biosca; a mediodia, con el camino; a poniente, parte con
(acceso) que dirige al huerto de Amigó y parte con dichos Dalmases;
y al norte, con Bernardo Martí, Juan Masarnau, viuda de José Roca,
Antonio Amigó, José Llimona, Bartolomé Carles y Bou y parte con
José Escudé, hornero, y con el muro del estiércol de los rediles. Y en
virtud de las ediﬁcaciones y reformas que ha sido objeto por el cambio de linderos que ha sufrido, ha variado su descripción y modo de
ser en los términos que antes se ha referido, que son actualmente los
ciertos y verdaderos.

31.
32.

Omès.
Hi ha una crida que remet al marge, (ojo fecha).
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Añade que en la última calendada escritura, entre otras de las
condiciones estipuladas, se consignó la de que si el gremio concediese en establecimiento el terreno en el cual entonces se hallaban los
estricadores antiguos a la Soledad y su casa, deberían los Dalmases
(allí estabilientes) aceptar el censo que se impusiese al adquisidor en
desquite o rebaja del censo que se impuso de 120 libras, así en capital
como en pensiones. Que apoyados en esta autorización, habiendo el
gremio de fabricantes de paños, y en su representación sus comisionados, cedido a establecimiento, en nueve porciones, el terreno en que
se hallaban los estricadores de la calle de la Soledad debieron, dichos
madre e hijo Dalmases, acceptar las nueve pensiones de censos que,
entre otras tantas escrituras, fueron impuestos por el gremio por razón
de aquel terreno, y que formaban el total de 120 libras a que éste último
venía obligado a pagar a dichos Dalmases, según el antedicho establecimiento. Y al efecto reconociendo y conﬁrmando los Dalmases, cuando se
acaba de expresar, recibieron de los comisionados del gremio las nueve
escrituras de establecimiento de los estricadors o patios de la calle de
la Soledad, según aparece de la escritura autorizada por don Antonio
Fortuny y Bergadá, notario que residió en esta ciudad,33 a 24 de junio
de 1825, registrada el mismo día al folio 71 del Registro de Hipotecas de
Igualada, con la cual insiguiendo el pacto antes indicado, sirvieron
dichos nueve censos a los repetidos Dalmases en compensación, pago
y redención del censo de 120 libras, impuesto al gremio de pelayres,
en la escritura de 21 de junio de 1813, quedando, por tanto el gremio,
absuelto y desobligado totalmente de su prestación. Y la ﬁnca, cuyo
dominio se trata ahora de inscribir, libre de todo gravamen, por no haberse impuesto posteriormente otro, según aﬁrman los comparecientes.
Poseyendo pues estos en pleno dominio la deslindada ﬁnca, en común y proindiviso, estiman del caso ﬁjar de una manera clara, concreta
y sencilla, los derechos de cada uno de los condueños, y a respecto de
su administración y al de su enagenación y gravamen, y a su cualquier
otro derecho que les especte en la propia ﬁnca, y al efecto estipulan
entre sí los pactos siguientes:
Primero: mientras dure el condominio de la repetida ﬁnca, deberán
siempre seguirse y observarse, respecto de su administración, cuanto
acordaren los que representen las cinco octavas partes del propio predio.
Segundo: los representantes de las cinco octavas partes del expresado condominio podrán, en todo caso, enagenarlo y gravarlo por
cualquier título en su totalidad, por sí y en nombre de los demás co33.

Des de notario ﬁns a ciudad, escrit al marge, prèvia crida dins del text.
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partícipes, sin que por ello tenga el tercero que contrate ninguna otra
clase de responsabilidad real ni personal que la que se consigne en la
escritura que al efecto se otorgará, quedando dichos representantes o
condóminos de las cinco octavas partes responsables, personalmente, a
entregar la parte del precio o gravámen que corresponda a los demás
copartícipes en la indicada ﬁnca.
Tercero: si determinasen los referidos representantes de las cinco octavas partes dividir la ﬁnca de que se trata, podrán así mismo
veriﬁcarlo en su propio nombre y en el de los demás, con todas las
operaciones que sean necesarias, adjudicando a cada uno de los ocho
copartícipes la parte correspondiente, sin que los tres restantes puedan
entablar reclamación de ningún género.
Cuarto: siempre que alguno de los condueños quisiere enagenar
o gravar la parte a él perteneciente, gozarán los demás el derecho de
fadiga, precio por precio, y pactos por pactos. Y si hubiese dos o más
retrayentes que deseasen hacer uso de aquel derecho, la suerte decidirá
su preferencia.
Los señores otorgantes, creyendo dejar así perfectamente determinados sus derechos, aprueban y conﬁrman las estipulaciones que
preceden, con promesa que hacen de cumplirlas y observarlas escrupulosamente, con enmienda de daños, perjuicios y costos. Se advierte
de (advertencias ﬁnales).

ELS LLIBRES DE COMPTES*

* Fins a l’any 1836 els comptes estan expressats en lliures, sous i diners, moneda
catalana. A partir d’aquest any s’expressen en rals de billó i maravedisos.

1661, setembre - 1662, octubre
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 2r-v]

Comta del que a entrat en la luminària o oﬁsi de
parayres de dita vila, esén cònsols Juan Sarrals y
Agostí Mestra, comensant lo setembre de 1661
y acabant lo octubra de 1662, és lo segent:
Resta del añ pasat de cabal per la confraria
Ítem per 353 draps dels qui són mestras
Ítem per 27 draps dels qui no són mestras
Ítem per 3 draps dels primés qui comensan en fer draps
Ítem del sensal de Jaume Miquel
Ítem del real dels mestres i dels qui no són mestras,
i de las viudas
Ítem del lavan de taula lo dia de Sant Juan
Ítem della cana per part de la confraria
Ítem del atsamit de Jusep Rigolfas
Ítem del ﬁll de Jaume Gomà, per cardà
Ítem dels priors de Sant Juan san cobrat per la ajuda
de cost acostuman a donar
Suma lo antrat lo demun dit any1
1. En la suma hi ha una diferència d’un sou, però l’estat
del paper no permet veure si prové de la columna dels diners.

53
29
8
2

18
8
13
3
18

8

6
9
8
10

7
1
2
1
116

10
2

3
3

3

9
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Comta dels gastat a descàrec del demun dit any
Primo per sent teulas per los astricadós
Ítem a un oma per posar ditas teulas
Ítem per adobar los astricadós
Ítem per lo decret dels oﬁsials
Ítem per los vantalls de dita confraria
Ítem a Miquel Torra per fer la anramada de Corpos
suma2
Ítem al manxador
Ítem al ascolà major
Ítem per teia i eura
Ítem als músichs per lo dia de Sant Juan
Ítem a mosèn Boneu per los clavells
Ítem a Miquel Torras per patajar 29 dotsenas de clavells
Ítem a mosèn Jusep Villanova per la cantòria
Ítem als raverents capallans per lo aniversari y profasó
y conpletas
Ítem per lo ofertori del aniversari
Ítem al para pradicador per la prèdica
Ítem als señors consallers per la tatxa del dia de Corpos
Ítem per (..geros) lo dia de Sant Juan
Ítem als ascolà major per tocà las conpletas y lo dia
de Sant Juan
Ítem per alsar lo sant major las conpletas de la octava
de Corpus y ansens
Ítem a na Masagera per la luminària de dita confraria
Ítem per la ajuda de cost per la juda als músichs lo
dia de Sant Juan
Ítem a mosèn Baró, notari
Ítem al clavari
Ítem als oïdós de comtas
Ítem a Pera March per fer los vastimens dels taulons
Ítem a mosèn Jusep Argullol per la tela de dits taulons
Ítem a Pera Parísio, a bon comta per pintar dits taulons
Lo gastat
Suma lo antrat
Resta de sobrat per la confraria
2. Copiem la quantitat que s’arrossega en el full següent, però
l’estat del paper no permet anotar les quantitats parcials exactes.

1

9
12

1
19
8
18
3
12
1
2
9

8

4
4
18

8

2
3
1
2

10
6
4

3

2
5

13

3
12

3
12
1
1
1
3
32
84
116
31

4
14
10
9
2
13

7
9
2
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1662, octubre, 8 - 1663, octubre, 7
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 1r a 4r]

Comta del que és entrat, en tot gènero de recibo,
a nos altras Joan Mas y Lloys Santa Cana, cònsols
de dita confraria o lluminària del gloriós Sant Joan
Batista, comansant als 8 octubra 1662 y a ﬁnir als
7 de dit mes de octubra 1663, és lo que se seguex:
Primo nos a entrat del clavari de Hiaroni Argullol,
vint y nou lliuras se li entraguaran lo any passat, diem
Ítem de mans de Joan Sarals se an cobrats deu sous,
cobra aprés de aver donat lo conta
Ítem nos són entradas trenta y set lliuras set sous
y quatra, per serveis fets a 432 draps, conpranensi
6 draps de 8 s. cada hu y 4 draps de pajessos, y axís
per la servitut de astricar o dret de la confraria, resta
per dita confraria
Ítem nos an entradas per la canna vint y dos lliuras
nou sous y 6 dinés, partidas ab los dos cònsols, la
mitat roman per la confraria, onsa lliuras quatra sous
y sis dinés
suma
Ítem lo dia de Sant Joan Batista, anant fent lo llavant
de taula, se trobavan sis lliuras y sis dinés. Y trobavan
més mestras escrits que avian paguat que no pujavan
los dinés, dich
Ítem lo cobrat dels mestres y dels qui no són mestras,
quatra lliuras catorsa sous, diem
Ítem lo dit suman de Francesch Mestra, per se casat
ab ﬁlla de mestra
Ítem del dit sumen de Hieroni Tuguas, per ser ﬁll de mestra
Ítem de Joan Casanovas, per aver après lo apranentatja en dita vila
Ítem per lo dit suman de Miquel Puix, per ser ﬁll de mestra
Ítem per un apranent de Rafell Nadal a casa Tomàs
Torra, de 3 anys
Ítem altra apranent de cassa del senyor conseller Mateu,
se diu Antoni Surinyà, de Ripoll, de 3 anys
Ítem altra apranent a casa Joan Mas, se diu Josep
Cassellas, de Ripoll, de 3 anys
suma

29
10

37

7

4

11
78

4
1

6
10

6

6

4

14

2
1

10

1

5
10
5
5

94

5
15

4

734

MONTSERRAT DURAN PUJOL

Altra aprenent de Joan Casanovas, se diu Joan Prats
de Ripoll, apranent de 3 anys
Ítem altra apranent en cassa de Cosma Muntaner, ﬁll
de Domingo Ortolà, del senyor Farran
Ítem altra apranent de cassa de Pere Joan Torras, de
Ripoll, és de 3 anys
Ítem se a rebut de Joan Mas, sabaté, per traura la
lluminària a na Beina, sa sogra, y devia de andararit
Ítem de Jaume Miquel ratorçador, per lo que fa de
sansal, tots anys, del torn a dita confraria
Ítem se a rebut de Tomàs Torras, prior en dit any,
per lo que se acostuma donar a la lluminària tots
anys. Una lliura y 10 s., per los 4 vantalls se donan
als portans de Sant Joan, és
suma
Ítem se a rebut ab pòlissa feta a Hiaroni Argullol,
clavari, de 3 doblas paguàs a Pedro Parísio, pintor, a
bon comte avaluadas a 16 ll. 6 s.1
Ítem pòlisa a dit clavari a Pedro Parici de sinch lliuras
catorse sous.2
Ítem se a rebut dels priors, per a fer lo conpliment de
32 ll. 10 s., se avian de paguar a Pedro Parísio, diem
Ítem avem rabut de Hiaroni Argullol, clavari, lo anyn
prasen de que paguàs a mosèn Gaspar Valls, 3 lliures
per solicitar o sitar los qui tenen a la lleuda, diem
Ítem avem rabut de Josep Ballasté, prior, 5 ll., y són
nos las a donadas per ajuda de costa se determinaran
ab hun parlament, per ajuda de costa dels gastos de
las festas de la consagrasió feta en dita vila
Ítem se a cobrat de Pera March, per la fusta nos era
romassa del fer lo altar del tro fan deu sous
Ítem al dit Pera March, per los claus lo veneram fetas
las festas
Total3
1. La quantitat corresponent a aquestes dues entrades està
ratllada, i les quantitats no estan sumades en el total. 2. Íd.
3. En la suma total hi ha la diferència d’un sou que prové de
l’error d’una de les sumes parcials.

5
5
5
4
18

1
98

10
2

16

6

5

14

4

10

3

5
10

117

8
0

4
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Comte dels gastos se son fets en la lluminària del
gloriós Sant Joan Batista, esén cònsols Joan Mas y
Lloís Santa Canna, comensant a 8 de octubra 1662
y a ﬁnir als 7 de octubra 1663, és lo que seguex:
Primer, per lo decret als senyors ofﬁcials
Ítem a Josep Rocha, per fer huns andamis
Ítem a Pere March, per a fer huns mollos de fer los ploms
Ítem a Josep Rocha per fer huna birolla y adobar lo
mascla y hunas dens de clau de la caxa de la bandera
Ítem a mosèn Gaspar Valls, per claus per las festas
de la Consepsió per fer lo altar
Ítem a March y a Torelló, per la (tru...) y clavar lo altar
Ítem a Josep Toralló, per 3 claus grossos y un tros de
bigua li acursaran
Ítem al ascolà, per ensens y alsar lo Sant Major la
diada de las completas, y ansens
Ítem per los clavells del dia de Sant Joan, se donaren
y ferna platejar, pujan
Ítem per la offerta lo andamà de Sant Joan als aniversaris, faltavan 1 onsa y mitja candelas los deixà
Tomàs Torra
suma
Ítem aiguarràs a cassa Joan Novell per
Ítem al ravarent mosèn Jaume Rosell, prevere, per
la caritat de las completas y profassó lo dia de Sant
Joan y lo aniversari, puja
Ítem a mosèn Josep Vilanova, per lo que se li acostuma
donar quiscun anyn
Ítem als músichs del lloguer lo dia de Sant Joan, quatra lliures
Ítem per lo que se acostuma donar per ajuda de costa
dels músichs
Ítem al escolà, per aver tocat solemna
Ítem al para predicador fray Gaspar Roda
Ítem al manxador del orgua
Ítem per la taxat feta per los senyors consellers, de la
sera se crema la octava del Corpus
Ítem per 42 ventalls, 15 de grans y los demés no tan grans,
entra dret y anbolicar los costan onsa lliuras quinsa sous

8
10
8
3

1

3

15
2

6

2
1

2

9

5

10
2
2

9
3
3

4

1

9

2
4
3
1

5
4
2

2
11

15
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Ítem a mosèn Gaspar Vallls, ab 2 vaguadas, se le an
donadas onsa lliuras
Ítem a na Masaguera, valuat lo raffús de la sera, a
fetas 33 ll. 4 onsas de sera, paguadora a 12 sous, val
suma
Ítem an Arnau, de sera per a posar la graiella que era
en terra y ansendrala
Ítem per lo lloguer de hun burro y lo gasto y dos
fadrins per anar a sercar eura
Ítem a Pedro Aparísio, per lo juntar los quatra taulons
per acabarla de fer lo comta del consert
Ítem per mosèn Baró, notari
Ítem per los oïdors de comtas, duas lliures
Ítem al clavari
Ítem per huna grada dels papés del altar avíam fet
per las festas de Nostra Senyora
Total

11
20
64

11

3

7
14
32

10
12

2
2
20
4

3

16

1

3

4

2

2
67

3
3

3
6

101

1663, octubre, 7 - 1664, novembre, 26
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 4v a 7v]

Comta del que és entrat, en tot gènero de rasibo
en la lluminària de paraires, comansant al set de
octubra 1663, comansant y acabat al 26 de
novembra de 1664, esan cònsols Jauma Barguadà
y Miquel Mas, és lo que seguex:
Primo romangueran lo ayn pasat en mans de mosèn
Miquel Santa Susanna, clavari, divuyt lliures setsa sous
y hun diner, dich1
Ítem de aver dexat dit diner a hun confrare, navem cobrat
Ítem per los senyals dels draps se són estricats, que
són 492 dels mestras de la confraria, y té de sa part,
per cada drap, 1 sous 8 dinés, són tot junt quaranta
huna lliuras
Ítem se an fet 10 draps de 8 s., tret de nou dinés per
los cònsols y penjadó, roman a la confraria
Ítem se són fets 3 draps que ja agut per la lluminària,
catorsa sous y sinch, són los tres
suma

18
2

41
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Ítem per hun drap forasté se estrichà
Ítem lo dia de Sant Joan, al llavant de taula, entra lo
real dels mestres, sis lliuras quatra sous y vuyt, dich
Ítem per lo real dels mestres no paguaran lo dia de
Sant Joan, y dels qui no són mestras, y viudas, tres
lliures deset sous
Ítem per lo atsaman de Gaspar Figueras, per ser ﬁll
de mestre
Ítem per lo atsamen de Josep Estruch
Ítem per lo atsaman de Josep Samsot, per ser casat
ab ﬁlla de mestra
Ítem per lo sensal fa Jauma Miquel, per lo torn de ratòrsa
Ítem per los priors de la confraria, 1 ll. 10 s., per 4 vantalls
Ítem de hun apranentatja de Andreu, cunyat de Alaxandre Puig
Ítem per un apranent de Tomàs Mateu, de (Taltabul)
de tres anys
suma
Ítem per un apranent de Tomàs Torras, Josep Casellas,
de tres anyns
Ítem per un apranent de Gaspar Figueras, de 3 anyns
Ítem per un apranent de cassa Joan Novell, se diu
Ventura, de 3 anyns
Ítem de la canna se an fet vint y vuyt lliuras, partit la
maitat per la confraria y latra dels cònsols
Ítem per hun apranent de Pera Joan Torras, de 3 anyns
Ítem de altra apranent de Josep Struch
Ítem se roman a paguar hun apranent de casa Joan
Mas, per aver poch és apranent, an Joan Mas o fa bo
de dues lliuras deu, i vansats2
Lo antrat suma
Lo gastat suma
Roman
Prova
1. El romanent no coincideix amb la diferència que hi ha
entre el que s’ha entrat i el que s’ha gastat en l’exercici anterior.
2. Aquestes dues lliures i deu no estan comptabilitzades.

2

5

6

4

8

3

17

1
3

10

2

4
18
10

1
2

88

5
14

7

5
5
5
14
5
5

103
42
61
103

19
6
13
19

7
1
6
7
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Comta del que sea gastat en la lluminària dels
paraires de la vila de Igualada, sent cònsols Jaume
Barguadà y Miquel Mas, comansaran a 7 de
octubra de 1663 y axit a 16 de novembra 1664, és
lo que se seguex:
Primo lo decret dels senyors ofﬁcials
Ítem lo dia de Sant Joan, per lo lloguer dels manastrils
Joan Ferrer y Hieroni Farrer, balla y fajas
Ítem per la ajuda de costa de la despesa, lo que se
sol donar
Ítem per portar eura a Jiaroni Gomà, y dexar huna
cavalcadura, catorsa sous
Ítem ansendra las duas graiellas al vespra, deu sous
Ítem a la Reverent Comunitat de Preveres, per las
completas y proffasó, y lo andamà aniversari, quatra
lliuras y hun sou
suma
Ítem per los clavells, aporta Josep Rigolfes, de Barselona, catorse sous, dich
Ítem a Pedro Parisio, per a platear 12 dotsenas de
clavells
Ítem per lo matí de Sant Joan, com donavan los bons
jorns, 2 sous
Ítem al para predichador, lo presantat Gaspar Roda,
hun real de 8 en espèsia
Ítem a la viuda Masaguera, per obrar 34 ll. de sera
de refús lo donàvam 12 sous de mans, y prenguéram
14 ll. 7 onsas de sera per a lluminària, a raó 12 sous
la lliura, val
Ítem per lo aiguarràs del llavart de taula, a Josep Estruch
Ítem la sera per la taxa feta del ochtava de Corpus
suma
Ítem a mosèn Josep Vilanova, per lo que se li sol
donar de la capella
Ítem per la offerta del aniversari
Ítem lo dia feram la enramada, se gastaren
Ítem lo altar lo Sant Major, lo dia de las completas
y ensens, y lo tocar solemna lo dia de Sant Joan, y
ensens, tot vuyt sous
Ítem al manxador, lo dia de las completas del ochtava
de Corpus

8
4
3
14
10

4
12

1
13
14

1

4
2

1

8

9

7
2

2
27

10

2
9
3

8
1

7
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Ítem a Josep Rocha, per adobar lo panyn y guardas
del estricadors, deu sous
Ítem per los vantalls, 42 de grans, 15 a 4 s. y los 27
a 3 s. cada hu, per drets pujan
suma
Ítem a mosèn Miquel Santa Susanna, per lo salari de
clavari, huna lliura
Ítem a Diego Nadal y Fructuós Siuranna, oÿdors de
comtas, per son salari
Ítem a mosèn Agustí Baró, per son salari de notari
Los gastos són
Lo entrat són
Primo entrat tots comtes antrat y gastat del any
1664, roman de cabal a dita confraria

10
7
39

12
14

6
1

42
103

12
6
19

1
7

61

13

6

61

13

5

10

1
1

1664, novembre, 19 - 1665, desembre, 28
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 8r a 9r]

Compte del que ha entrat, en tot gènero de recibo,
en la lluminària de parayres, sent cònsols Salvador
Ciurana y Lluís Francolí, comensant 19 de novembre
1664 y acabant als 28 desembre 1665
Primo romangué en dita confraria dels cònsols passats
Ítem de dexar lo diner a mestres de dita confraria
an antrat
Ítem ha entrat del censal que fa Jauma Miquel, retorsador
Ítem ha entrat de un fadrí que està a casa Joan Mas,
de entrada o cardar
Ítem de un apranent de casa de Antoni Miquel
Ítem se ha cobrat del real dels mestres y que no són
mestres, y llevant de taula lo dia de Sant Joan
Ítem lo que se és tret de la cana
Ítem los pariors de ajuda de costa
Ítem de un examen de Hiasinto Trullàs, de aprendre
de cardar
Ítem ha entrat del lloguer de la casa de dita confraria,
a pagat an Clanxet, per lo any passat

18
2
5
7
8
1
5
3

12
10
10
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Ítem ha entrat per 496 draps an fet los mestres, a
rahó de 1 s. 8 per drapt
Ítem se ha plegat de vint draps que an fet que no són
mestras de dita confraria
Ítem més ha entrat de un drap se es fet
Total1

41

6

8

6
144

8
1
9

4
5
5

1

8
2

1. La suma ﬁnal no encaixa. Hi ha una diferència de 15 sous
de més en el total. Igualment, en la quantitat que donen de
romanent de l’exercici anterior, manquen 6 diners.

Compte del que se ha gastat dit any en dita
confraria, és lo següent:
Primo, per lo dacret dels ofﬁcials
Ítem a Jaume Capella, qui treballa als estricadors
Ítem a Francesch Fargas per dos jornals de manobre,
dos dies
Ítem per quatra quarteras de cals per dita casa
Ítem per nou quarteras sis cortans guix, a rahó de 3
sous quartera
Ítem per una creu de ferro posada al carreró dels
estricadors
Ítem per dos lliures de sera per les quaranta ores
Ítem per lo eura per lo dia de Sant Joan
Ítem als músichs lo dia de Sant Joan
Ítem per ayguaràs dit die de Sant Joan
Ítem per plateiar set dotsenas de clavells, Pedro Parísio
Ítem per la prèdica dit die de Sant Joan
Ítem a mosèn Josep Vilanova, per la cantòria
Ítem la Reverent Comunitat per lo ofﬁci y completas
Ítem al escolà, per tocar y ensens
Ítem per coranta dos ventalls, catorse de la forma
major, a rahó de 6 s. ventall, 28 de la forma mitjana,
a rahó 4 s. ventall, y drets
Ítem per candeles lo dia de Sant Joan y aniversari
Ítem per lo ofertori del aniversari
Ítem per tràurer un sindicat per consultar la botiga
de comanda, a mosèn Bau y als oﬁcials
Ítem per lo acta se féu a la dita botiga de comanda (per...)
Ítem per anar a consertar la dita botiga dos voltes, en
Barcelona, se estigué vuyt dies

11
1
1

8

1

4
8
14

6

4

1
2
4

10

1

6

4
12
4
5
6

7
14
8
4
12

4
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Ítem per la taxa de la octava de Corpus, als honorables consellers
Ítem a Jauma Bugades, per aver sitat los contrahens
de la lleuda a Barcelona, a gastat
Ítem més a dit Jaume Bugades, per aver estat vuy dies
en Barcelona per dita festa
Ítem a Joan Mas, clavari
Ítem a Joseph Castellví y Toni Farrer, entre los dos
com a oÿdors de comptes
Ítem als cònsols, de ajuda de costa
suma
Ítem a mosèn Baró, com a notari de la lluminària
Total
Resta a dita lluminària de cabal
Ítem més resta a pagar Francesch Galseran, per lo
examen
Ítem axí mateix resta devent un apranent de casa de
Miquel Mas, y dit ho fa bo
Han de cobrar los cònsols que antraran lo present any
1613 de Miquel Tarradellas, los quals fa bons Jusep
Susanna
A de pagar Antoni Esteva del atsàmit

2

7

6

5

5

4

4

8

4
12

8
9

5
1
1
3
56
1
57
87
1
2

1
1

10

7
87

12
12

30

10

3

10
14
14

1666, gener, 1 - 1666, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 9v a 10v]

Compta del que ha entrat sent cònsols Jaroni
Argulol y Pera Mantorras, lany 1666
Primo antrat dels cònsols del any pasat
Primo antrat dels cònsols del any pasat
Ítem draps se an fet aquest any, tots junts són 373
draps, dels de la vila 366, de aquexos ne toqua a la
confraria. La confraria i té 1 s. 8 d.
Ítem dels que no són mestras, 22 draps, toca per la
confraria. La confraria 3 s. 2 d.
Ítem dels forastés 6 draps, toca. La confraria hi té 2 s. 3 d.
Ítem se a aplagat del real dels mestras
Ítem dels que no són mestras.

6
2

9
9

7
6
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Ítem
Ítem
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del torn de retorsa
del axami de Fransechs Dalmasas
del axami Fransechs Galsaran
se a tret de la cana per part de la confraria
de un apranent de Ieroni Algulol
de un apranent de Juan Mas
de un fadrí de Miquel Mas que après de cardà
Total1

18
3
1
12

10
18
5
5

2

2
152

1. A la suma total hi ha un diferència de 2 sous.

Compte del que sa gastat en la confraria en lo any
1666, sent cònsols Jaroni Argullol y Pera
Juan Torras
Primo per lo decret dels auﬁsials
Ítem per lo examinari (...ag) per un forasté
Ítem per los músichs per Sant Iuan Degolasi
Ítem per lo aniversari diné i candela
Ítem per los de fer los ploms
Ítem per adobar la taula dels astricadors
Ítem quan posaran Nostra Senyora de la Solatat a la
capela, per sera
Ítem per la uﬁsi, profasó i conpletas
Ítem per lo organista, per son salari
Ítem al para pradiquadó
Ítem per lo cansel al portal de la iglésia
Ítem avem pagat a lascolà per toquar i ansens
Ítem avem pagat a na Masaguera per fer la luminària
Ítem avem pagat als senyors consalers per comta de
la confraria, per la iglésia
suma
Ítem per lo dapòsit del plet de la leuda
Ítem per mosèn Ribas, notari de Barselona
Ítem al clavari, de son salari
Ítem als oïdors de comtas
Ítem al notari mossèn Baró
Total
Suma lo antrat
Lo gastat
Resta a la confraria

8
10
16
5

2

1
2

4
2
1

12
20
44
75
12
1
1
134
152
134
17

1
5
8
12
8
19

4

2
2

14

10

12
11
11
7
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1675, juny, 12 - 1676, juny, 13
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 11r a 11v]

Comta del que és entrat a la lluminària dels paraires, sent cònsols Pera Joan Tora y Jasinto Trulàs,
comensant als 12 de juny de <1675> ﬁns als 13 de
juny de <1676>
Primo antrat dels cònsols pasats que cadà en dita confraria
Ítem per 60 ll. se són dexades a 2 s. per lliura
Ítem per 353 se són fets los mestras per lo plom de
la confraria a 2 sous, queda per dita confraria
Ítem entrat per 4 draps se són fets, que no són mestras
Ítem ses fet de la cana per la lluminària
Ítem se son canats draps forastés, a entrat
Ítem an entrat del real dels mestres, y que no són mestras
Ítem de un egsamen de Agustí Amigó
Ítem de Jaume Miquel per lo sensal del torn
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Queda de cabal per dita lluminària
A cadat da ròsach del de la viuda Jovera, de un ﬁll
seu per ferlo cardar
Ítem deu Grisòstomo Ravela del loger de la casa dels
estricadós
Ítem deu lo dels estricadós per lo lloger de la casa
Total
Comta del que ses gastat en la lluminària dels
paraires, sent cònsols Pera Joan Tora y Jasinto
Trulàs, comensant als 12 de juny any 1675 y
diﬁnen als 13 de juny lo any 1676
Primo per lo dret dels oﬁsials
Ítem per la enramada la octava de Corpus, a Mariano
Novel
Ítem al manxador
Ítem al Mongó per la asistènsia y ensens
Ítem per tocar lo dia de Sant Juan
Ítem per lo ensens
Ítem a Mariano Novel, per anramà lo altà lo dia de
Sant Juan

84
6

14

6

35
1
8

6
3

8

8
1
147
145
1

16
18
10
18
6
12
14

1
2
2
5

15
15

8
1
2
2
5
1
8

6

8
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Ítem a la Ravarent Comunitat per lo oﬁsi lo dia de
Sant Juan
Ítem a mosèn Lluís (...), mestre de capela
Ítem per los músichs lo dia de Sant Juan y octava
de Corpus
Ítem per los clavels
Ítem al predicador
Ítem per lo cor al neversari lo endemà de Sant Juan
Ítem per la tatxa feta per los senyors conselés
Ítem als músichs per lo dia de Sant Juan de golasi
Ítem per una caxa ses comprada als priors
Ítem per 190 claus per los estricador
Ítem a Gaspar Biosca per adobar lo estricador y los postes
Ítem a Nicolau Pugades, per eura lo dia de Sant Juan
Ítem per la octava de Corpus del any 1676, per lo cor
sens músichs
Ítem per la sera ses presa per la octava de Corpus del
any 1675, y la del any 1676, ses presa a casa de na
Masagera, 19 ll. 8 unses, és a 12 s. per lliura
Ítem a mosèn Baró, per lo salari de notari
Ítem als oïdós de comtes
Ítem al contador de teles
Ítem per lo sensal ses quitat a Juan Serals
Ja i a apuga de dit any
Ses gastat1

3
2

16
8

2

8
11
8
2
10
8

1
2

6

3
16
1
10
11

18

1
12

1
2
103

3

145

12

6

53
44
8

13
17
16

6

1. A la suma hi ha comptabilitzat un sou de més.

1677, setembre, 12 - 1678, setembre, 12
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 12r]

Comta del que es antrat essén cònsols Joseph
Rigolfas y Fransech Argullol, comensant a 12 de
setembre del any 1677, diﬁnint lo any 1678 a 12
de satembra:
Entrat a dita lluminària
Lo gastat suma
Roman de cabal an mans dels cònsols

6
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1681, octubre, 28 - 1682, octubre, 28
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 12v a 13r]

Compta del que a antrat a la lluminària dels
perayras desde 28 de octubre del any 1681 ﬁns a
28 de octubre del any 1682, sent cònsols Fructuós
Siurana y Thomàs Mateu
Primo a antrat per 272 draps a 2 s. drap, toca a la
lluminària, per lo plom
Ítem se a cobrat per lo real dels mestres
Ítem a antrat per los draps se an canat, per lo que
toca a la lluminària
Ítem a antrat dels cònsols vells
Ítem a antrat per lo sensal de Miquel Tort
Ítem de Isidro Barral, per lo llogué de la casa dels
astricadós
Ítem de Thomàs Pobla, per lo sensal fa del torn
Ítem an antrat per los pals vells
Suma
Compta del que se a gastat desde 28 de octubre
del any 1681 ﬁns als 28 de octubre del any 1682,
a la lluminària dels perayres
Ítem se a gastat per pagar als comptadors de vias
Ítem a mosèn Aldabó per péndrer contacta y requesta
Ítem als oïdors de comptes per son salari
Ítem al notari per son salari
Ítem a Francisco Masaguer, candaler, se a pagat per
la sera se a presa, com consta ab rebuda
Ítem a Mariano Novell, per la anrramada de Corpus
y Sant Joan, se a pagat
Ítem se a pagat per los músichs, per la festa de Sant
Joan Degollasió
Suma
Y altra1

27
8

4
13

3
4
5

4
15

6
9

18
10
5

3

2

52

2
10
1
1
16

9

9

16

22
34

6
1
2

9
4

56
52
3

4
5
18

1
3
10

1. El compte corresponent a aquesta quantitat es detalla
en un altre foli. El detall el reproduïm després del resum anual.

Lo pagat suma
Suma lo antrat
Resta la lluminària a deurer als cònsols
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Comta del que se a gastat per la lluminària dels
parayras, desde 28 de octubre del any 1681 ﬁns
als 28 de octubre any 1682
Primo als senyors oﬁcials per lo decret
Ítem al areu Mercadé, de (..inas), per 4 dotsenas de llatas
Ítem al dit, per 5 pals de reura
Ítem al doctor Lloís Masart, per un parer y una requesta per negocis dels albarans
Ítem per fer un clot per culgar las barras y pals
Ítem per 300 claus de ganxet
Ítem per la anrramada de Corpus, per ansens, tocar
y altras gastos
Ítem per las minvas de sera y de la anrramada de Corpus
Ítem per los músichs, per dit dia
Ítem per la festa de Sant Joan, per clavells
Ítem per tocar y posar los tafatans
Ítem a mosèn Salvadó Trullàs, <...> per la profesó de
Sant Joan y aniversari
Ítem a Joseph Devern, per manxar
Ítem als pares caputxins, per la prèdica
Ítem per lo diner y candela del aniversari
Ítem per los músichs, per lo dia de Sant Joan
Ítem al mestra de capella, per la festa de Sant Joan
Ítem a Fèlix Biosca, fuster, per 15 jornals per fer los
astricadós, a 10 s. jornal
Ítem a Jaume Busqué, per fer los clots y ajudar als
estricadós, per 3 jornals
Ítem a Isidro Barral, per ajudar als dits astricadós
Ítem a Nicolau Pujades, per la heura de Sant Joan
Total

1682, octubre, 28 - 1683, octubre, 24
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 14v a 15r]

Comta del que a entrat a la lluminària dels
perayres, des de 28 de octubre de 1682 ﬁns a 24
de octubre de 1683, sent cònsols Lluís Francolí y
Francesch Vilarrúbia

8
4
2
9
5
19

2

3

4
10
12
7
7

3
3

13
2
8
11
4
6

7

10

34

18
17
10
2

1

6

8

8

6
4
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Primo a entrat per 272 draps y mitg, a 2 sous per
drap, y per la lluminària
Ítem del real dels mestres, set lliuras onse sous, dich
Ítem per la cana, per la lluminària
Ítem del lloger de la casa
Ítem del sensal del torn
Ítem a entrat per las penas que an caigut los qui no
an avisat los comptadors de vias
Ítem per las penas de no aver avisat los penyadors
de draps
Ítem antrat del sensal de Miquel Tort
Ítem se a cobrat de Iuseph Quodina
Val tot
Comte del que se a gastat per la lluminària dels
perayres, esent cònsols Lloís Francolí y Francesch
Vilarrúbia, des dels 28 de octubre de 1682 ﬁns a
24 de octubre de 1683
Primo per 159 claus de ganxet
Ítem per lo decret dels senyors oﬁcials
Ítem a Fèlix Biosca per quatre jornals per a posar
quatre pals y adobar las baras
Ítem dos jornals de un home
Ítem lo dia de Sant Joan y vuytada de Corpus, per
los músics
Ítem per eura, sis sous, dic
Ítem per la cantúria
Ítem per claus per clavar barras
Ítem per adobar la casa del estricadó per un mestre
y dos manobres
Ítem per tres corteras de cals y lo port
Ítem mitg dia de portar arena y portar llosas dels puyx
Ítem per tres corteras de gix
Ítem per posar dos llatas al estricadó
Ítem per vuyt teulas
Ítem per lo predicador del dia de Sant Joan
Ítem als músics lo dia de la degollasió de sant Joan
Ítem por lo aniversari del andemà de Sant Joan de juny
Ítem los clavels del dia de Sant Joan y ports

27
7
2
2

5
11
3

6
6

18
2

10

1
5
1
49

11
19

2
2

11
8
2
10
3
2

1

1
3

4
6
8
8
2
13
12
10
1
4
8
16
11
17

6

6
6
6
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Ítem per tocar lo dia de Sant Joan y la festa maior
lo dia de la plassa
Ítem per lo ofertori del aniversari del endemà de Sant Joan
Ítem per corda per lligar las atxas a las completas
de Corpus
Ítem per los oïdors de comtas
Ítem per los comtadós de vias
Ítem al notari per son salari
Ítem per serra avem presa a casa Francisco Masager,
com consta ab rebuda de sa mà
Ítem a mosèn Pera Jorba per las minvas de la sera de
Corpus, dos lliures deu sous, dic
Ítem em pagat als cònsols de lany pasat, per la resta
se li devia
Ítem a Mariano Novel, per la ramada de Corpos
Total1

1

6
4

3

1

6

1
2
2
16

3

2

10

3

10

48

18
16
10

49
48
1

19
10
8

2
9
7

1
5
3

8

9

1. El total hauria d’ésser, segons els sumands, de 49 ll.
10 s. 7 d.

Lo entrat en dita confraria
Se a gastat
Queda de cabal en dita luminària2
2. El total de la resta no és correcte.

1683, octubre, 28 - 1684, novembre, 5
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 15v a 16r]

Conta del que antrat en la lluminària de Sant
Joan, des de 28 de octubre del any 1683 ﬁns lo an
de 1684 al 5 de novembre
Primo, de resta dels altres cònsols
Ítem de la pansió de sansal de Miquel Tort
Ítem del atsàmit de Fransech Gibert
Ítem lo sansal del Tort
Ítem la cana, per la part de Sant Joan
Ítem lo real dels mestres
Ítem per dos sens y xixanta draps, per la lluminària
Ítem per lo logué de la casa a Sidro Baret
Ítem Joseph Closas, de penas, per part tocan a la lluminària
Ítem de penas per no avisar lo contador de vias

1
8
26
2
1

18
2
13

16
10

3
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Suma lo antrat
Lo gastat
Resta per dita lluminària
Dexam per ròsec y fora de comta a Geroni Santacana
Bàrbara Dalmasas
Ítem a Isidra Beral per (un muro de la) casa

50
39
10
1
2

Comta del que se a gastat a la lluminària de Sant
Joan, sent cònsols Pau Matosas y Joseph Sosiats,
del any 1683 de vint y vuyt de octubre ﬁns a 5 de
novembra del any 1684
Ítem Fèlix Bioscha, per adobar los astricadós
Ítem per adobar la caxa de la casa
Ítem per adobar la casa dels astricadós, mestre y manobre
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

cals y teula y gix y arena
lo ascolà, tocà y tafatans
las minvas de quatra atxes
a Joseph Samsot, per los clavells
als músics, de sonar lo dia de Sant Joan Degolasi
als capelans de dit dia y naversari
lo diné del naversari
lo predicador
per dos sens y sinquanta claus de ganxo
per las completas de Sant Joan de golasi
per a Tarida, per ventar la lana y tela del matalàs
contadors de vias
oïdors de contas
per salari del notari
per lo decret dels ofﬁcials
per culta lo dia de Sant Joan
lo mestra de capela
minvas de cera de Corpos
a mosèn Pera Jorba, per la sera de la lluminària
Total1

1. D’acord amb els sumands, en la suma ﬁnal hi ha comptada
una lliura de més.

3
2
1

7
15
12
10
8

3
2
1
6

14
4

2

4
13
9
11
11
4
4
5
8
15
6
2

6
4

6

6
8
6

2
1
1

3
2
16

8
6
6
10
12

39

15

2
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1684, novembre, 5 - 1685, novembre, 18
Nota referent als comptes de la confraria del gremi de
paraires d’Igualada.
[2: fol. 16v]

Comta del antrat a la luminària de Sant Joan,
des de 5 de novembre ﬁns a novembre ani 1685,
essent cònsols Agustí Mestra y Joan Amigó
Nota com nosaltres, Agustí Mestra y Joan Amigó, cònsols, havem logada la casa dels estricadors a Miquel
Bas, per preu de duas lliuras quiscun any, qui ha començat a 8 de maig de 1685.

1684, novembre, 5 - 1685, novembre, 18
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 17r-v]

Compte del que ha entrat en la confraria dels
perayres de la vila de Igualada, sots invocació del
gloriós sant Joan Baptista, essent cònsols Agustí
Mestra y Joan Amigó, comensant als 5 de novembre 1684 y ﬁnint lo dies 18 de novembre, 1685
Primo, tenim entregat dels cònsols passats
Ítem dels ròsechs se ha cobrat
Ítem se ha cobrat per dos cents sinquanta sis draps
y mitg
Ítem se ha cobrat del real dels mestres
Ítem se ha cobrat del censal de Miquel Tort
Ítem se ha cobrat del censal del torn de Jaume Prats
y Francesch Miquel
Ítem se ha cobrat de la cana, de la part tocant a Sant Joan
Ítem se ha cobrat del ròsech de Bàrbara Dalmases
Ítem se ha cobrat de ròsechs de Hieroni Santacana
Ítem se ha cobrat de un fadrí de Isidre Borrull, qui
se anomena Oleguer Borrull
Ítem se ha cobrat de un apranent de Bàrbara Dalmases
Ítem se ha cobrat del real dels mestres
Ítem se ha cobrat de la viuda Barral per lo logé de la
casa dels astricadós
Suma lo antrat en dita confraria1
1. Segons els sumands, el total és de 62 ll. 17 s. 10 d.

10
3

12
18

25
8
5

13
8

1
1

18
16
8
10

1
6

3

2
5
4

58

15
19

10
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Conte del que se ha gastat per la confraria, és lo
següent:
Primo per lo decret dels senyors ofﬁcials
Ítem per dos cents claus de ganxet
Ítem per vint y sinch claus grossos per clavar les barres
Ítem de fer la cana
Ítem a Fèlix Biosca, per adobar los estricadors
Ítem per fer una verga per la bandera a Fèlix Biosca
Ítem al escolà, per tocar
Ítem al manxador
Ítem per lo encens
Ítem per los clavells se donaren lo dia de Sant Joan
y lo cost de platear
Ítem per la prèdica lo dia de Sant Joan
Ítem per lo eura
Ítem per lo aniversari y professó
Ítem per lo ofertori del aniversari
Ítem per las minvas de la cera de la octava de Corpus
Ítem als músichs per sonar a la professó lo dia de
Sant Joan de golatsi
Ítem a Mariano Novel, per la enremada de Corpus
Ítem als contadors de vias
Ítem als oÿdors de comptes
Ítem al notari, per son salari
Ítem per duas llatas per los estricadors
Ítem per adornar la capella de Sant Joan dels estricadors
Ítem a Francesch Masaguer, per la cera se li ha presa
Ítem se ha pagat a la cantòria
Ítem als músichs per sonar a la professó lo dia de
Sant Joan de golatsi
Suma lo gastat
Resta de cabal en dita confraria2
2. La diferència entre l’entrat i el gastat no coincideix amb
el remanent.

1688, gener, 1 - 1688, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires.
[2: fol 18r a 19r]
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8
14
7
5
6
2
6
2
1
1
1
2
2

16
8
5
17
7
10

7

6
9

6
5
2
1
1

11
2

3
14
2
8

3
34
24

12
5
14

10
4
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Compta del que a entrat en la confraria dels
paraires de la vila de Igualada, del gloriós sant
Joan Batista, sent cònsols Joseph Suciats y Jaume
Mollor, en lo any 1688
Primo, entrat dels cònsols passats
Ítem se a cobrat de ròsechs
Ítem se a cobrat del ral dels mestres
Ítem se a cobrat del sensal de Miquel Tort
Ítem se a cobrat de Jaume Prats, del sensal del torn
Ítem se a cobrat del logé de la casa dels estricadós
Ítem se a cobrat del exàmit de Jaume Nedas
Ítem se a cobrat del exàmit de Joseph Codina
Ítem se a cobrat de un aprenent de Pera Mestra
Ítem se a cobrat de la cana, de part de la confraria
Ítem se a cobrat dels pals y barras vellas
Ítem se a cobrat de 201 drap y mitg a 2 s. per drap
Total
Compta del que se a gastat per la confraria
Primo un gornal del mestra de casa, per tancar los barons
Ítem dos manobres, per tanchà los barons
Ítem la porta, per tanchà los barons, post y claus
Ítem gixs per tanchà las barons y posar als pals y a
la paret
Ítem a Felis Biocha per fer los estricadós nous, a preu fet
Ítem 550 claus de ganxet
Ítem 70 claus grosos per posar als pals y barras
Ítem un manobre a Felis Biocha per fer los estricadós nous
Ítem panni, clau y forrat per tancar los barons
Ítem dos golfos per la porta dels barons
Ítem de fer la porta furana y dar la vella a Felis Biocha
Ítem per adobar los estricadós, a Felis Biocha
Ítem ferro per posar a la paret per ﬁcar lo golfo
Ítem una clavila nova
suma parcial
Ítem a Mariano Novel, per enremà lochtaba de Corpus
y lo Misteri
Ítem leura lo dia de Sant Juan
Ítem lo tocà el dia de Sant Juan y ensens a Jaume Martí

6
2
7
5

18
18
3
9

3
1
1
1
20
50

1
10
1
2

19

10
10
5
7
13
3
16

10

10
12
5

6

10

15
18
3
6
13
5
11
9
1
1
11
10
5
7

6
8
6

2
4
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Ítem lo diné de la candela per lo naversari lendemà
del dia de Sant Juan
Ítem a la Reverent Comunitat lo dia de Sant Juan
Ítem per les completas, y lo dia de Sant Juan per la
cantòria
Ítem per los músichs lo dia de Sant Juan de juni
Ítem mosèn Pera Gorba, per la taxa de la octaba de Corpus
Ítem a mosèn Pera Gorba, per la sera que li avem presa
Ítem per lo decret dels ouﬁsials
Ítem per los oÿdós de comtas
Ítem per los contadors de vias
Ítem la prèdica lo dia de Sant Juan
Ítem de adobà Sant Juan de la bandera
Ítem al notari per son salari
Ítem una senala per les enprentas
Suma la segent pàgina
La primera pàgina
Total
Ha entrat en la lluminària
Lo gastat
Resta a la confraria y lluminària

3
2
3
2
3

8
12

3

8
12
10
8

1
1
1

8
2

1
21
19
41
50
41
9

10
11
2
16
2
14

2
7
6
23

6
1

6
9
1
1
10
1
9

1690, febrer, 19 - 1691, febrer, 25
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: 110r a 111r]

Compte del que a antrat a la lluminària dels
paraires lo any 1690, éssent cònsols Thomàs
Matheu y Fèlix Novell
Primo se a cobrat dels cònsols passats
Ítem se a cobrat del real
Ítem se ha cobrat de la cana y la lluminària
Ítem per 232 draps y mitg se són astricats a 2 s. drap
Ítem del sensal del Miquel Tort se a cobrat a bon compte
Ítem la penció del any 1689
Ítem per tres exàmens de ﬁlls de mestres
Ítem per lo sensal del torn, so és de Jaume Prats,
9 s., y de Victorià Miquel, 18 s. 10, per lo any 1689 y
1690, dich

4
4

4
5
4
10

1

7

9
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Ítem per lo llogué de la casa dels stricadors de Francesch Rovira
Ítem per lo aprenent de Lluís Francolí y Esteva Mestra
Ítem de ròssechs vells y de diners que no eren en comta
Suma lo entrat
Lo pagat suma
Resta a dita confraria
Compte del que se a gastat per la lluminària dels
perayres lo any 1690, essent cònsols Thomàs
Matheu y Fèlix Novell
Primo per lo decret dels oﬁcials
Ítem per 100 claus de ganxet
Ítem per la anrramada de Corpus, per tocar ansens
y manxador
Ítem a Francesch Novell per dita anrramada
Ítem per fer uns motllos de guix
Ítem per lo heura per enrramar lo dia de Sant Joan
Ítem per comprar los clavells lo dia de Sant Joan
Ítem per platejar los clavells y anrramar lo altar per
Sant Joan
Ítem a Jaume Martí per tocar y posar tafatans per
Sant Joan
Ítem per lo diner y cant de la oferta per lo aniversari
lo andamà de Sant Joan
Ítem a Mariano Novell per adobar lo misteri per la
Sanmana Santa
Ítem al senyor Ramon Massart, bosser, per completas,
professó y aniversari
Ítem per tocar lo dia de Sant Joan y completas los
músichs
Ítem al mestra de capella per la cantòria del Corpus
y Sant Joan
Ítem al pare mestre Martí per la prèdica de Sant Joan
Ítem a Francisco Massaguer per la tatxa de la sera
del Corpus
Ítem a Fèlix Biosca per fer una cana
Ítem a Joam Lacomba per 25 claus grossos
Ítem a Fèlix Biosca per adobar los stricadors
Ítem als contadors de vias
Ítem al notari

2

52
32
20

10
17
5
4
1

6
3
3
0

8
6
3
6
3
6
11

8

1
6

5
3

11

3

12

3
1

6
8

2

10
3
7
4

2
1
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Ítem als oïdors de comptes
Ítem a Francesch Massaguer per sera
Suma
Comta dels ròsechs de dita confraria y fora de
comta de 1689/1690
Primo de Miquel Tort, de la pensió de 1689 queda
Ítem dit deu la pensió de 1690
Ítem el ﬁll de March Codina
Ítem Jaume Tarrida, dels cònsols passats
Ítem Joseph Codina
Ítem Antoni Esteva per aver fet bo lo real de Antoni
Joan Sanromà y Joan Gibert, 2 s. per quiscun
Ítem dit Antoni Esteva per la cana y lo real
Ítem Baltasar Sendra1
Ítem la viuda de Agostí Miquel
Ítem Francesch Galseran y la viuda Tugas2
Ítem Rafel Rosich
Ítem Marià Samsot
Ítem Fructuós Siurana, per un apranent
Ítem Isidro Borrull, per un apranent
Ítem Antoni Esteva, per un apranent
Ítem Antoni Esteva per dos draps a estricats a Capellades
Resta cobrador

1
9
32

4

3

6
5
2
10
2

1

9

4
4
5
1
2
2
2
5
5
5
6
2

6

6

1. En lletra petita, a sota el nom del deutor, hi ha una
anotació dient que ha pagat 2 sous. 2. En la lletra petita, a sota
del nom del deutor, hi ha una anotació: Galseran ha pagat 2 sous.

1689, febrer, 6 - 1690, febrer
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 19v a 20v]

Comta del que ha entrat en la confraria dels
paraires de la vila de Igualada, sots invocació del
gloriós sant Joan Batista, esent cònsols Joan Amigó
y Joseph Astruch, comensant als 6 de fabré ani
1689 y diﬁnint als < > de fabré ani 1690
Primo, tenim en tragat dels cònsols pasats
Ítem de ròsach de Vichtorià Miquel
Ítem de ròsach de Thomàs Pobbla

9

14
10
2

9
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Ítem de ròsach de Miquel Tort, tinch rabut 5 ll. als 17
de agost, y li e fet albarà la mateya diada, y a pagat
la pansió de 1688
Ítem se a cobrat de Gauma Prats, per lo censal del torn
Ítem se a cobrat del logé de la casa dels astrichadós
Ítem se a cobrat del exàmit de Miquel Taradellas
Ítem se a cobrat de la cana, la part tocant a Sant Joan
Ítem se a cobrat del real dels mestras y no mestras
Ítem se a cobrat per trenta mix draps que sa son astrichats
Ítem per dos draps forastés y dos que no i avia lo
plom, se a cobrat la part tochant a la confraria
Ítem per 230 draps, la part tochant a la confraria
Total
Comta del que se a gastat per la confraria, és lo
sagüent:
Primo, per duas bigas que compraran los cònsols pasats,
per apuntalà lo estrichadó y se oblidaran de contaro
Ítem per lo dret dels senyors oﬁcials
Ítem per vint quarteras de cals viva quem comprada
al forn, a Pera Barnada de Vilanova de Camí
Ítem per lo port de la cals, a Pera Bas de Vilanova
Ítem per amarà la cals, un dia dos òmans
Ítem a Mariano Novell, per al anramada de Corpos y
lo Misteri lo Dijous Sant
Ítem per 300 claus de ganxet per los astrichadós
Ítem a Fèlis Bioscha pera dobà los astricadós
Ítem per la baixa de la sera del ochtava de Corpos
Ítem per vint dotsenas de clavels
Ítem per plataià vint dotsenas de clavels
Ítem per lo diné y candela se dóna al aniversari
Ítem a lascolà per a tochà y posar los tafatans lo dia
de Sant Joan
Ítem al mestra de capela, per las completas del ochtava de
Corpos y de la vigília de Sant Joan, y lan damà als oﬁsis
Ítem per eura lo dia de Sant Joan
Ítem al manxadó, per las completas de Corpos y Sant Joan
Ítem per la prèdica
Ítem a la Ravarent Comunitat
Ítem per 25 claus doblenchs per lastrichadó
Ítem per 24 claus dinals per los astrichadós

5
9
2
3
1
8
1

11
6
2

6

8
23
55

1

3
1

2

3

3

8
8

3
10
10
18
12
10
6
13
18

4

6

4
1

8
3

1
3

6
5
2
8
14
3
2

3
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Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

als contadós de vias
als oïdós de comtas
a Francesch Masagé, per la sera se li a presa
al bordelà per 50 teulas
al Niel per vint y una cortera de ghix
Suma parcial
Ítem per dos jornals y mix dun maxo y un oma per
traginà pedra y ghixots
Ítem dun oma y dos buros, un dia, per traginà teulas,
pedra y arena
Ítem dun jornal dun oma y un buro, per traginar arena
Ítem al mestra chapela, per cet jornals que a traballat
a la casa dels astrichadós
Ítem al seu manobre, que Joan Mateu manor, per cet jornals
Ítem Antoni Parera, per cet jornals que a sarvit de
manobre
Ítem a Francesch Marsal, per quatra dias que a sarvit
de manobre
Ítem per chabasos, portadoras y casa
Ítem al notari per son salari
Ítem al Mariano Novel, per la crida
La present pàgina suma
La primera pàgina suma
Total

2
1
12

11
41
52

2
11
5
17

Suma lo antrat
Suma lo gastat
Resta en favor de la confraria o luminària

55
52
2

3
17
6

3

20
6
2

1
7
4

6

3
41

9
8
3
5

6

12
6

6

1

3
2

10
2

1

15

1
4
1
6
6
3

1691, gener, 1 - 1691, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 21r a 22r]

Comta del que a entrat a la lluminària dels
parayres de la vila de Igualada, sots invocació
del gloriós sant Joan Batista, lo any 1691, essent
cònsols Pera Joan Torras y Agustí Mas
Ítem an entregat los cònsols pasats
Ítem avem aplagat del ral dels mestres
Ítem de la cana, per part de la lluminària
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Ítem per dos sens trenta y dos ploms
Ítem per sis mitgs ploms, valen
Ítem avem cobrat de ròsecs del any pasat
Ítem de ròsec de Miquel Tort y anyada
Ítem avem cobrat de Jaume Prats, retorsadó
Ítem avem cobrat de Francech Pujol, per no aver avisat lo contador
Ítem del atsàmit de Segimon Borrul
Ítem an antrat de Fransech Puçol per comta de ﬁls
Ítem de ròsachs del Siurana
Ítem de Tomàs Mateu
Total

23

Lo entrat suma
Lo gastat suma
Resta en favor de la confraria

70
38
32

Comta dels ròsechs quedan dit any
Primo, Francesch Rovira
Ítem la viuda Miquel per lo sensal del torn y lo sou
de la confraria
Ítem per lo seu estadant de casa
Ítem Geroni Pujades, per no avisar lo contador
Comta del que se a gastat per la lluminària
Primo per lo decret dels senyors oﬁsials
Ítem a Fèlix Biosca, per adobar los estricadós
Ítem a Francesch Novell, per adobar lo Misteri
Ítem per sent claus de ganxet
Ítem per anar a llogar los músics a Capellades
Ítem per diné y candela per lo aniversari
Ítem a Jaume Martí, per tocar
Ítem a mosèn Francisco Masart, completas, profasó
y aniversari
Ítem al mestre de capella per la cantòria de la octava
del Corpus, per las completas y aniversari
Ítem al senyor rector, per quatre lliures sinc onses de
sera, a raó de sis sous y sis la lliura, val
Ítem a Joan Lavern, per manxar
Ítem per 29 dotsenes de clavells de Barcelona
Ítem per la prèdica del dia de Sant Joan

1
11

4
9
13

9
6

9
10
3

70

10
5
10
3
3
3

2

9
1
8
1

10
2
10

8
6
4
6
3
12
4
3

14

3

6

1

8
2
7
8

1

9

8
1

6
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Ítem a Jaume Pujol, per claus per lo estricadó
Ítem per ensens, obre y toca
Ítem per lo decret del senyor oﬁsial de la cana y ﬁls
Ítem per adobar los estricadós, a Fèlix Biosca
Ítem a Pau Solé, per sinquanta claus de ganxet
Ítem a Jaume Pujol, per dotse claus grosos
Ítem a Joseph del Arbós, per adobar la porta de tancar los barrons
Ítem per eura per lo dia de Sant Joan
Ítem per los contadors de vias
Ítem per los oïdós de comtas
Ítem al notari, per son salari
Ítem a Francisco Masager, per sera
Ítem per la tatxa de la sera de la octava de Corpus
Ítem per platejar vuyt dotsenas de clavells
Ítem per la enremada del Corpus
Ítem a Mariano Novell, per enramà lo dia de Sant Joan
Suma

10
3
8
12
4
4

2
1
1
14
2
1

38

1
5

6

2
10
12
6
16
3

1

1692, març, 19 - 1693, març, 23
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 22v a 23v]

Comta del que a entrat a la lluminària dels
parayres de la vila de Igualada, sots inbocassió
de sant Joan Babtista, esent cònsols, Jaume
Vilarrúbias y Esteva Mestre, de 19 de mars a ﬁns
als 23 de mars de 1692 a 1693, és lo següent:
Primo a entrat dels cònsols passats
Ítem a entrat de la cana dels forasters
Ítem a entrat de la cana dels parayres de Igualada
Ítem per lo real dels mestres
Ítem del sensal del torn de Jaume Prats i Victorià Miquel
Ítem se a cobrat del any pasat, de Victorià Miquel, del torn
Ítem se a cobrat del examen de Pau Francolí
Ítem del examen de Joachim Burrull
Ítem del examen de Joachim Toralló
Ítem per 3 aprenents de Antoni Esteva i Joseph Torelló, i Loís Francolí
Ítem de Antoni Esteva per lo denunciar un drap estricat fora

32
2
2
7

1
3
1

5
13
2
18
9
10
10
15

2

8
6
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Ítem de Joseph Rovira, per la anyada pasada, i per
aquesta, del loger de la casa dels estricadors
Ítem de Hieroni Pugadas, de ròsechs dels ani pasat
Ítem per 225 draps se són estricats per part de la lluminària
Ítem per 7 mitgs ploms
Ítem per un drap forasté
Ítem per un drap de Visens Montaner
Ítem a entrat del prior Joseph Montaner, per aiuda del pàlit
Ítem a entrat de Valantí Burrull, prior pasat, per aiuda
de cost del pàlit
Total
Comte del que se a gastat per dita lluminària
Primo, per lo decret dels senyors oﬁsials
Ítem per anremà lo Misteri
Ítem per pendre un pare
Ítem als 23 d’abril, per 200 claus de ganxet
Ítem als 21 matg, a Barnabé Tarradellas per adobà
los estricadós
Ítem als 2 de juny, per 3 dotsenas y 8 claus per clavar
las barras
Ítem per serilla a mosèn Pera Jorba, per Corpus
Ítem a Francesch Novell, per la enramada, lo dia de Corpus
Ítem per telas y manxadó per las conpletas de Corpus
Ítem per la tatxa de la vila
Ítem per fer adobà la clau dels estricadós
Ítem per los músichs, lo dia de Sant Joan y Corpus
Ítem a Jaume Martí, per tocar y posar tafatans
Ítem per la anremada de Sant Joan
Ítem per eura
Ítem per lo diné del aniversari
Ítem per la cantòria de Sant Joan y Corpos
Ítem per los clavells lo dia de Sant Joan
Ítem per la prèdica lo dia de Sant Joan
Ítem als preveres per conpletas, profesó y aniversari,
lo dia de Sant Joan
Ítem per una dotsena de claus grosos
Ítem per una dotsena y 8 claus dobblenchs
Ítem a Barnabé Torradellas, per una llata y mans y 25 claus
Ítem als 7 de fabré, per fer un ﬁnestró y adobar pals
Ítem als músichs per la profesó de Sant Joan Degolasió
Suma parcial

4

3

10
10
7
3
3
11

2
87

8

22

8
5
3
12

6
6

7
9

6

6

2

6
11
8
3
10
3

2

3
1
4

1
13
21

6
16
6
11
6
18
8
1
3
3
7
4
4
9

2
3

6
5
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Ítem als 29 de janer, per 100 claus de ganxet
Ítem a Francisco Alias, per 3 dias a traballat adobar
las parets dels estricadós
Ítem al manobre per 3 dias
Ítem als bujons, per 18 caragas de arena
Ítem als prios del Sant Cristo, per 4 gorteras de cals
Ítem al Niel per 3 quarteras de guix
Ítem al gendra del Argullol, per portar la cals
Ítem a Francisco Massagé, per sera
Ítem per 3 canas 1 pam de domàs per lo pàlit
Ítem per 3 canas 4 pams de galó per lo pàlit
Ítem per 3 canas 3 pams tela per forrar lo pàlit
Ítem a Tomàs Farré, per gavarrots
Ítem a Miquel Baral, per mans y veta per lo pàlit
Ítem a Fèlis Biosca, per lo estalvi, talero y baldons
per lo pàlit
Ítem als oïdós de comtas
Ítem al notari
Ítem per lo Misteri, per lo any present
Ítem a Barnabé Tarradella, per adobar lo estricadó
Suma parcial1
Suma parcial
Pagat
Entrat
Resta en mà de Esteva Mestra

6
1

15
15
5

1
4
1
1

49
21
70
87
16

10
18
7
16
9
2
13
13
11
18
1
1

4
9

7

1

5
3
10
9
19
8
9

6
2
5
7
9
2

1. D’acord amb els sumands, el nombre de sous hauria
de ser de 16.

1693, març, 23 - 1694, abril, 25
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 24v a 25v]

Comta del ques entrat a la lluminària dels
parairas de la vila de Igualada, sots invochació
de sant Joan Batista, esent cònsols Joan Amigó y
Francesch Torraló, des de 23 de mars de 1693 ﬁns
a 25 de abril ani 1694
Primo, dels cònsols pasats antrat
Ítem de la cana dels forastés, antrat per 43 draps y mix
Ítem de la cana dels mestres, antrat per 53 draps
Ítem per lo ral dels mestras, antrat

16
2
2
8

9
3
13

2
6
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Ítem del sansal fa Victorià Miquel a la luminària
Ítem per dos draps astricats Vicens Montané
Ítem per un drap de Jauma Moló, per no avisà lo
contador de vias y faltari ﬁls
Ítem per traura la luminària an una dona forastera
ques morí a chasa las viudas Argullolas
Ítem per lo sansal fa Francischo Bargadà, més per la
pensió de 1693
Ítem per lo apranent de Isidro Burulll
Ítem per lo apranent de Josep Torraló
Ítem per lo apranent de Sagimon Burull
Ítem per la porata de las sinquanta lliuras que va
quità Francisco Bargadà
Ítem per lo sansal fa la viuda Prats
Ítem se a cobrat dels ròsachs de lani pasat
Ítem per 259 draps conpranensi un de forasté que san
pagat 4 sous destrichà muntan, per la part tochant a
la confraria o luminària
Suma lo antrat
Comta del que se a gastat per dita luminària, és
lo següent:
Primo per fer lan cahix dels pàlits, per pots, latas,
claus y gix, y mans del mestra
Ítem per lo dacret dels saniors oﬁcials
Ítem per fer adobar lo pani de la chaxa de la bandera
Ítem per fer traura lachta a mosèn Bartomeu Costa,
per lo sansal fa Francischo Bargadà
Ítem per fer adobar los pàlits a Miquel Baral
Ítem a lascolà, per ansens y tochà lo sant major
Ítem a Josep Davern, per a manxà a las conpletas
Ítem a Francesch Novel, per la anramada de Corpos
Ítem als músichs per tochar als conpletas
Ítem per fer fe un maschla al golfo de la porta dels
astrichadós y asantarlo
Ítem al dochtor Arboleda, per anchaminarma en lo que
se avia de fer quant a Antoni Asteva, perquè era anat
a taxir a Chapalades, y per la meschla de la puntxa
Ítem per un asistència quem féu lo Bala de Chapaladas, per veure si Antoni Asteva feia taxir los draps
en son comta o no

9
12
1

8
4

5
5
5
5
19
9
7

25
65

18
7

9
5

2

8
8
1

10

12
1
2
2
6
16
7

8
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Ítem per loger duna cavalchadura per anar a Chapaladas
Ítem per la taixa de la cera dels saniors concelers
Ítem per los mosichs, pel dia de Sant Joan
Ítem per la prèdicha del dia de Sant Joan
Ítem a la Ravarent Comunitat, per las conpletas, profasó y anavarsari
Ítem per lo diné y candela se aufarí al nivarsari
Ítem per los clavells se donaran lo dia de Sant Joan
Ítem a Mariano Novell, per plataià deu dotsenas de clavells
Ítem a Jauma Martí, per a tochà y posar los tafatans
Ítem per adornà lo altà magó
Ítem per eura per lo dia de Sant Joan
Ítem per la cantoria de las conpletas de Corpos y
Sant Joan
Ítem per una clavilla de fero
Ítem per 200 claus de ganixet
Ítem a Ramon Bioscha, per posar una bara als astrichadós
Ítem per los contadors de vias
Ítem per aguda de cost de fer sobra dorà lastalvi
Ítem a Francisco Masager, per la sera se lia presa per
la luminària
Ítem a Mariano Novell per las cridas
Ítem per los oïdors de comtas, una
Ítem pel notari
Suma lo gastat1
Resta en favor de la lluminària
Restan en ròsach y fora de comta los sagens:
Primo, Francesch Rovira, per lo loger de la casa
Joan Casanovas, per any
Josep Codina, pel ral
Francischo Codina, per 3 anis
Antoni Miquel
Deu Jauma Burul, per un fadrí té en sa chasa, per
dos anis
1. La suma del que s’ha gastat no coincideix amb els sumands,
però l’estat del paper no permet aclarir on rauen les diferències.

2
2
1

2
10
16
8

3

15
15
19
15
7
10
2

3

6
2
15
6

2
12
9
1
1
38
26

4
4

17
9

2
2
2
6
2
8

6
11
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1694, gener, 1 - 1694, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 26r a 27r]

Comta del ques entrat en la lluminària del gloriós
sant Joan, esent cònsols Loís Francolí y Isidro
Burrull, lo any 1694
Primo dels cònsols pasats 26 ll., 9 s. y 1 d., dich
Més de rròsechs vells, dich
Més per 253 draps se són estricats
Més per 8 draps forasters que no són mestres
Més sea cobrat de la cana dels forastés
Més de la cana dels mestres
Més del rreal dels mestres i confrares
Més de Joseph Rrovira del lloguer de la casa de 1694,
sea cobrat
Més de las telas de llana del metalàs
Del loguer de los (dos) del torn
Més de un apranent de Isidro Borrull
Més del sansal de Magí Bergadà
Més a entrat de rrefús de sera
Suma lo entrat

26
2
25
3
2
1
7
1
1

9
16
6
5
11
18

2
1
76

3
18
8
10
8
14

2
2

16
8

3

16
15

Comta del que se a gastat de la lluminària, és lo
següent:
Primo a Rramon Bioscha per (pas....)
Més per lo decret dels senyors oﬁcials
Més per lo Misteri lo Dijous Sant, a Valentí Borrull
Més per adobar la llàntia de Sant Joan
Més a Joseph Novell per la enrramada de Corpus
Més per la tatxa de la sera del dia de Corpus
Més se a pagat a dit Joseph Novell per la anrramada
de Sant Joan
Suma1
1. Les quantitats resulten totalment il·legibles per causa de
l’esvaniment de la tinta.

Per los músichs per la festa de Sant Joan
Per la prèdica lo dia de Sant Joan
Més al Reverent Comunitat, oﬁsi, conpletas y professó
i aniversari
Més per lo diner i candela del aniversari

1

6
6
6

10
5
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Més a Jauma Martí per tocar
Més per eure
Més per la cantòria
Més al escolar (loar) lo Sant Mayor i ensens
Més de platejar 11 dotsenas clavels
Més per los clavels se donaran lo dia de Sant Joan
Més als músichs lo tocar las conpletas de Corpus
Més lo fer fer lo martell i lo enpany
Més per 100 claus de ganxet
Més al fuster lo adobar lo estricador
Més per fer adobar una porta i fer una clau
Més per lo dia del sant als músichs
Més per 3 barras del estricador
Més 16 claus grossos sea gastat
Més al fuster dos dias lo estricador
Més per 5 llatas
Més per 200 claus de ganxet
Més per adobar la clivilla i 4 claus grossos
Més a Barnabé Tarradellas per mans fusté adobar lo
estricador
Més a pagat per adobar las tàpias, 6 corteras de cals
Més de portar la cals i arena, un home i un burro
Més per 18 jornals de mestra y manobres per lo estricador
Més per dos hòmens y dos cavalcaduras per portar
llosas i guix
Més per dos corteras de guix
Més per una cortera de guix i 2 càregas de arrena
Més a Barnabé Tarradellas per un mànech a un masso
y (tascons)
Més a Jaume Capella per dexar las taulas y farramenta
Més per cals
Més a Mariano Novell per las cridas i adobar la clivila
Més per adobar lo Misteri
Més a Francischo Massager per sera
Més als oÿdós de comtas
Més al contador de vias
Més al notari
Suma lo gastat2

3

1
5
1

7
6
6
2
6
17
16
2
7
8
12
9
16
9
18
11
15
4

5
6
6

8

6
1

19
1
18
8

6

6
5
4

4

2
3

6

2
6
18
2
2
1
58

14

3
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2. Atès que les anotacions de la primera part corresponents
a les despeses, així com algunes de les de la segona part dels
comptes, són il·legibles, ens limitem a anotar la quantitat ﬁnal
que donen com a gastada.

Resta en favor de la lluminària

17

18

17
27
8
4
4

18
6
10
10

1695, gener, 1 - 1695, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 27r a 28r]

Compta del que ha entrat a la luminària del gloriós sant Juan, sen cònsols Pau Matosas y Valentí
Burull, en lo any de 1695
Primo a entrat dels cònsols vels
Ítem per 273 draps y mig
Ítem se a plagat del ral dels mestres
Ítem se a cobrat de Fransech Robira, del logé de la casa
Ítem se a cobrat de Pera Pereda
Ítem se a cobrat del torn
Ítem se a cobrat de un ﬁl de Jaume Puix
Ítem se a cobrat de Fransischo Bargadà
Ítem se a cobrat de les minves de la sera de la ﬁla
de Lluís Francolí
Ítem se ha cobrat de la cana
Ítem més a entrat de la cana
Ítem més a entrat de Pau Matosas, del seu salari
Total1

2

18
10
10
6

7
4
78

3
11
2

1. La suma dels diners no coincideix perquè el marge dret
del full està esborrat per causa de la humitat.

Compta del que se a gastat de la luminària
Primo, per lo decret dels oﬁsials
Més per 200 claus y una clavila
Més per la anremade de Corpus, tocà y manxar
Més a Fransischo Masegé per las minves de las axas
de Corpus
Més Fransech Novel, per lo anremade de Corpus
Més per la taxa de la sera
Més per leura, lo dia de Sant Juan
Més per 10 dotsenas de clavels pleteats
Més per los músics, Corpus y Sant Juan

6

8
16
3
1
2

1

2
9
10
6
14
6

1
4
3
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Més per la prèdicha
Més per lo aufertori, diné y candela
Més per 26 clavels
Més a Jaume Martí, per tocà y tefatans
Més per lo manxà
Més a Fransech Novel, per enramà lo dia de Sant Juan
Més a la Reverent Comunitat, completas, auﬁsi, profasó
Més per la cantòria
Més na Bordela, per 50 teulas
Més per fer adobar la premsa
Més a Fèlix Bioscha, per adobar lo estricadó
Més per contadors de vias
Més per los musichs lo dia de Sant Juan
Més a Mariano Novel, per les crides
Més a Fransischo Masegé per las minves de las axas
de Corpus
Suma lo gastat
Suma lo antrat
Resta en favor de la lluminària

1

3
3
2

8
18
12
7
2
10
7
6
10
15
12

8
9

2
9
4
16
40
78
37

4
19
2
2

6
11
3
4

37
5

4

3

1696, abril, 23 - 1697 maig, 12
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 28v a 29r]

Comta del que anntrat a la luminària del gloriós
sant Joan, esén cònsols Fèlis Miquel y Joseph
Montané, comensant als 23 de abril del ani 1696 y
diﬁnint a 12 de maix ani 1697
Primo, a antrat de Pau Matosas, clavari, dels dinés
que romangeren lani pasat1
Ítem de Francisco Bargadà, per lo sansal
Ítem de la viudad Prats, per lo sansal del torn
Ítem a antrat de Joseph Rigolfes, per traura la luminària a sa sogra
Ítem a antrat de la chana
Ítem se a aplagat del ral
Ítem per dos sents y quaranta draps, a raó de dos
sous y nou
Ítem per un drap de Francischo Mateu, taxidó
Ítem per un ﬁl de Baltasà Sendra, per un drap
Ítem per quatra draps de lani pasat

9

6
7

6
19
4

33
8
6
13

6
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Ítem a antrat de Pera Tarida, del logé de la chasa
Suma lo antrat

6
97

2
12

6
3

1. La quantitat no es correspon amb el romanent de l’any
anterior.

Comta del que se a gastat per dita luminària, és
lo segent:
Primo per lo decret dels oﬁsials
Ítem a la Ravarent Comonitat, per la festa del gloriós
Sant Joan
Ítem als músichs
Ítem per la prèdicha
Ítem a mosèn Joan Luch, per la cantòria
Ítem a Jauma Martí
Ítem a Fransech Novel, per lanramada
Ítem a Sabrià March, per eura
Ítem per la taxa de la sera
Ítem per laufartori, diné y candela
Ítem per adops dels astrichadós y claus
Ítem per dos sens claus de ganxet
Ítem per traginar argila per lantrada dels estrichadós
Ítem a Fèlis Bioscha, per duas baras y adops del astricadó
Ítem a Mariano Novel, per las cridas
Ítem a Francisco Masagé, per sera
Ítem a Tomàs Farré, per serra
Ítem a Pau Matosas, com a rasaptor, per fer dorar
lo rataula
Suma lo gastat
Resta en favor de la lluminària

8
3
3
1
3

2

8
6
8
6
6
10
6
10
12
14
16
9

7
6

1
11
2

4
10
7

6

41
74
22

17
18
13

7
8

4

4

1698, gener, 1 - 1698, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 29v a 30r]

Comta del que a entrat a la lluminària del gloriós
sant Joan, esent cònsols Agustí Mas y Jaume
Nadal, lo any 1698
Primo, entrat de Pau Matosas, clavari
Ítem per dos sents 24 draps y mitg se an estricats, a
raó 3 s. 3 cada un, dels quals draps se a de cobrar
21 plom darrer, valen

15

35
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Ítem se a aplagat dal real dels mestres
Ítem a entrat de la cana
Ítem del censal de Francisco Bargedà
Ítem de la viuda Miquel, per dos enyadas del torn
Ítem an entrat de Maria Prats, per una enyada del torn
Total
Comta del que se a gastat per dita lluminària
Primo a la Ravarent Comunitat
Ítem a mosèn Joan Lluc
Ítem als músichs
Ítem a Joseph Rosic per minvas de sera
Ítem a Jaume Martí, per tocar y ansens
Ítem per la prèdica
Ítem a Francesch Novell, per enremar
Ítem per lo aniversari
Ítem a Pera Tarrida, per las guardas dels estricadós
Ítem per a crobar 12 barras
Ítem per adobar los estricadós, a Fèlix Biosca
Ítem a Pau Solé, per mil y sent claus de ganxet
Ítem a Jaume Pujol, per 24 llates
Ítem a Pera Farré, per 9 cayrats
Ítem a mestre March, per tres cayrats
Ítem a Jaume Nadal, per 4 pals
Ítem a Pau Solé, per claus que a fets per lo estricadó
Ítem a Francisco Masaguer, per sera
Ítem a Tomàs Farré, per sera
Ítem a Jaume Martí, per tocar
Ítem a Fransech Novell, per enremar
Ítem a mosèn Joan Lluc, per la cantòria
Ítem a mosèn Salvador Trullàs, per la festa de Sant Joan
Ítem als músics per las conpletas de Corpus y Sant Joan
Ítem per la oferta del aniversari
Ítem a Jaume Martí, per tocar y tafetans
Ítem al Arnau
Ítem per la prèdica
Suma lo gastat
Suma lo entrat1
Resta en favor de la lluminària
1. Hi ha una diferència d’un sou en la suma del que ha
entrat la lluminària respecte del total del full corresponent a les
entrades.

7
11
7
75
78
3
3
2

1

1
5
4
3
1
1
8
6

3
4
4

1
61
78
16

11
11
10
18
9
3
2
6
16
12
10
8
14
5
8
13
14
10
6
7
7
8
15
13

4

9

6

5
10
6
5

6

10
7
1
8
7
2
14

9
4
7

MONTSERRAT DURAN PUJOL

770

1699, gener, 1 - 1699, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 30v a 31v]

Comta del que a entrat a la lluminària del gloriós
sant Joan, esent cònsols Joan Amigó y Anton Puix,
lo any 1699
Primo, per 244 draps se an estrichats a raó 3 s. 3 drap
Ítem se a cobrat del ral dels mestras y no mestras
Ítem se a plagat de la cana
Ítem de Francisco Sendra, per un drap a estrichat
Ítem de Francisco Mateu, per un drap a estrichat
Ítem de Bartomeu Vacharisas, per duas pessas a estrichadas
Ítem per dos draps forastés, per la part tochant a la
confraria
Ítem de Maria Prats, per la sansal del torn
Ítem a entrat de Pau Matosas, clavari, los dinés li
antragaran los cònsols pasats, que són1
Ítem a entrat de Joseph Muntané
Ítem a entrat de Francisco Bargadà, per lo sensal
Suma lo entrat

39
6
7

16
5
77

13
19
3
8
8
6

6

5
9

6

15
10

7
6

18

1

1. Hi ha una diferència d’un sou respecte del total resultant
en l’exercici anterior.

Comte del que se a gastat per la lluminària del
gloriós sant Joan, lo any 1699
Primo, per lo decret dels oﬁsials
Ítem per un jornal de un oma per traure terra de la tàpia
Ítem per 12 quarteras cals, a raó 3 s. 6 dinés cortera
Ítem a Ramon Argullol, per amarà la cals
Ítem a Pau Caballera, per 200 claus de ganxet
Ítem per duas barrinas
Ítem a Valentí Burrull, per adobar lo Misteri
Ítem a Pera Tarrida per un dia i mitx de arrancà pedra
Ítem a Pau Matosas, per un dia de traginà pedra tres
matxos y dos òmans
Ítem a Fransischo Mateu, per sinch dias de fer la
paret del astricadó, a raó de 7 s. 6
Ítem a Juan Mateu, per sinch dias a servit de manobre, a raó de 6 s. 6

2

8
6
2
5
16
1
6
9

2

2

1

17

6

1

12

6
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Ítem a Pera Tarrida, per sinch dias a servit de manobre, a raó de 6 s.
Ítem an Barnadà de la Val, per 6 corters de cals ab pols
Ítem a Joseph Giralt, per traginà cals y pe<d>ra
Ítem a Ramon Furmigó, per traginà arena
Ítem a Anton Puig, per traginar arena, cals i pedra
Ítem a Jauma Puiol, per una llata per lastricadó
Ítem a Jauma Biosca per adobà lastricadó
Ítem per 4 dotsenas de claus per adobar lo estricador
Ítem per una missa ses salabrada a Sant Maurisi
Ítem per una cortera de guix al Niel
Ítem per la prèdica del dia de Sant Juan
Ítem a Pera Tarrida, per portar eura
Ítem als músichs per tocar per las cunpletas de Corpus
y Sant Juan, in feren vení un de Capalladas
Ítem a la Ravarent Comunitat
Ítem a mosèn Juan Lluch, per la cantòria
Ítem a Jauma Martí, per tocà y ensens
Ítem al manxadó
Ítem a Fransech Nuvell, per la enrramada de Corpus
Ítem per lo diné ques dóna al ofertori
Ítem a Mariano Nuvell, per las cridas
Ítem a Fransischo Masagué, per la sera se li a presa
ab la tatxa dels consellés
Ítem a Tomàs Farré, per sera se li a presa
Ítem se a pagat a Pau Matossas, 16 ll. 15 s. 7 dinés,
per tantas ne avia pagadas a Jauma Tiana per a daurà
lo retaula del gloriós Sant Joan, diem
Ítem a mosèn Bartomeu Costa
Ítem a Pau Matosas, 1 ll. 7 s. 3, per tantas se lin devian per cunplimen de acabà de pagà al dauradó, diem
Ítem a na Bordella, teulas per adobar la taulada
Ítem se a pagat a Pau Matosas, 10 ll., per tantas se
li devian per duas pensions de 5 ll. lo any, per tantas
lin fa dita lluminària, diem
Suma lo gastat1
Lo antrat
Resta per la lluminària2
1. Segons els sumands, el total hauria de ser 74 ll. 13 s. 10 d.
2. Afegit, y de ditas se a pagat a Pera Tarida 10 s. 6 que li han romàs
a deura dels draps estricats, restan 2 ll. 16 s. 3 d.

1
1
1

1

3
4
2

10
12
14
12
16
8
2
14
4
5
8
5

10
16
7
1
8
7
4

6

6

6
6

19
1

6

16
1

15
1

7

1
1

7

3
6

11
18
6

4
1
9

10
74
77
3
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Dic jo, Pau Matosas, mayor de dias, que confesa aver
rabut de Joan Amigó y Anton Puix, com a cònsols de
dita luminària, la suma y cantitat de deu liuras, dic
10 ll., las quals són per duas pansions me fan de sinc
liuras, y ditas pagan per lo any de 1698, 1699. Y per
ser lo ver fas la present rabuda de mà mia, vuy als
22 de novembra de lani 1699. Pau Matosas

1

1700, gener, 1 - 1700, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 32r-v]

Comta del que a entrat a la lluminària del gloriós
sant Joan, esent cònçols Isidro Borull y Fransech
Sancta Susanna, en lo any 1700, és lo segent:
Primo, per 274 draps se són estrichats a raó 3 s. 3
dinés, dich
Ítem se ha cobrat del ral dels mestras y no mestras
Ítem se ha plegat de la cana
Ítem del logé de la casa
Ítem de ròsechs del aniversari, de Sagimon Borull
Ítem de ròsech de Jauma Nadal
Ítem de Maria Prats, del sansal del torn
Total1

41
6
5
6
4

64

4

6

16
15
10
9
13

6

1. D’acord amb els sumands en el total hi ha la diferència
d’un sou.

Comte del que se a gastat en la lluminària del gloriós sant Joan, en lo ani 1700, és lo segén:
Primo a Fransisco Nadal, per andadó
Ítem a Fransisco Mateu, per 5 jornals de obra
Ítem a Lluýs Sansó per treginà cals y arena
Ítem per 4 quarteras cals
Ítem per 12 quarteras de gix
Ítem a Pera Rovira, per manobre
Ítem per amarà la cals y un parmodó
Ítem per 100 claus
Ítem pel decret dels oﬁsials
Ítem a Ramon Biosca, per adobà unas baras
Ítem per hoﬁsi del dia de Sant Joan
Ítem per la tatxa de la sera de Corpus
Ítem als músichs per Sant Joan y Corpus

1
1

2
1

4
2
3

17
14
12
2
10
4
8
8
5
11
10
12

6

6
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Ítem a Jauma Martí y ensens y manxadó
Ítem a Fransech Novel, per la enramada de Corpus
y Sant Joan
Ítem per claus dels estricadós
Ítem a Ramon Biosca per adobà lo estricador
Ítem a Pera Terida, per netegà los pals
Ítem a Mariano Novel, per las cridas
Ítem a mosèn Joan Lluch, per la cantòria
Ítem per gasto de la bandera y la asta
Ítem per eura y una bara pels estricadors
Ítem al notari
Ítem per la prèdica del dia de Sant Joan
Ítem pel diné y candela del dia del aniversari
Ítem a Barnavé Taradelas, per adobà lo aniversari
Ítem a Fransisco Masagé, per sera que li avem presa,
2 ll. 6 s. y 22 ll. que li avem donades dels ròsechs de
Agustí Mas y de Jauma Nadal, que tot junt són
Ítem a Pera Terida, pel penjà los draps
Total
En favor de la lluminària1

13

3
2
1
1
1

18
11
5
4
4
6
3
9
8
9
2

6
6

6

24
6
63

6
17
10
15

6
3

3

11

3

39

6
8
5

6

1. Aquest total no coincideix amb el total entrat per la
confraria durant aquest exercici.

1701, gener, 1 - 1701, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[3: fol. 33r a 34v]

Comte del que ha entrat a la lluminària del
gloriós sant Juan Batista, sen cònsols Tomàs
Esteva y Joseph Ciurana, en lo any 1701
Primo del quevari Pau Matosas, dels dinés que tenia
dels cònsolls pesàs
Ítem per 242 draps se són estricats, a raó de 3 s. 3
dinés per drap, valan
Ítem de un drap de Fransech Mateu, texidó
Ítem per 2 draps estricats Fransech Susana a Capeladas
Ítem 3 ploms que restat deuen del pesén any, que és
un plom Jauma Nadal, y un plom Joseph Susiats, y
un plom Xebrià March, que són 9 s. 9 d.1
Ítem del llogé de la casa dels estricadós, de Pera Terida

6

6
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Ítem de tení la tisera ha de casa
Ítem de Fransico Bergadà, per un ﬁll que no està
apanen que puga tebalar
Ítem de la cana
Ítem del real dels mestras y que no són mestras
Ítem de ròchsets de Joseph Codina, y draps y cana
y confraria
Ítem de ròcsech de Joseph Montané
Ítem de ròcsech de Xebià March
Ítem de Jauma Mulló, de ròcsech
Ítem de Fransech Ortinas, de ròsech
Ítem de Jeroni Pugadas, de cana del ani pesat
Ítem de Fransisco Bargadà, per la pensió del ani 1701
i 1700, a donat deu lliuras, dich
Total

1

8

2
5
7

6

1
1
1

10
79

10
13
1
3
2

9
3
6
3

16

1. Aquesta quantitat no està comptabilitzada.

Comte del que ses gestat en la lluminària del
gloriós sant Juan Batista, en lo any 1701
Primo, a la Reveren Comunitat
Ítem a mosèn Juan Luch, per la cantòria
Ítem als mosichs
Ítem a Jauma Martí, pel tocà
Ítem a Fransech Novel, per peteà 14 dotsenas de cavels
Ítem per cavels pel dia de Sant Joan
Ítem a Pera Terida, pel pengar 242 draps y 3 mitgs ploms
Ítem a Fransech Novel, per la enremada de Corpus
Ítem a Fransech Novel, per la enremada del dia de
Sant Joan
Ítem per heura pel dia de Sant Juan
Ítem per la prèdica del dia de Sant Juan
Ítem a Joseph Tululó, per adobà lo Sant Juan de la bandera
Ítem a Fransech Novel, per hadobà lo Misteri
Ítem a Mariano Novel, per la tacxa de la sera de la
ochtava de Corpus
Ítem a Jauma Martí, per tocà la ochtava de Corpus
Ítem pel aniversari, de diné y candela
Ítem a Mariano Novel, per fer las cridas
Ítem a mosèn Bartomeu Costa, notari
Ítem a Hesinto Solà, per adobà los estricadós y lo
Misteri, y una cana pels estricadós

4
3
3

7
6
6
7

1
6

13
2
8

1

10
6
8
10
6

2

10
6
11
4

1
17

9
6

LLIBRE

775

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

Ítem per 250 claus de ganxet
Ítem per dotsa claus ternals
suma parcial
Ítem a Fansisco Masagé, per sera que li em pesa lo
pesén ani
Ítem de resta de Jauma Nedal y Agustí Mas, quan
eran cònsols, hem pegat a Fansisco Masagé
Ítem a Tomàs Faré, he pagat de resta de Jauma Nedal
y Agustí Mas, de resta de sera
Ítem comta del que costa la paret:
Primo, Fansisco Mateu, a tebelat 8 dias y mitg, a raó
de 6 s. lo gornal
Ítem lo manobre, 8 dias y mitg, a raó de 5 s. lo gornal, valan
Ítem a Pera Terida, de un dia y mitg
Ítem per portà arena
Ítem a Pere Terida, per unas pedras que li pengéram
per adob<ar> la tàpia
Ítem per portà aygua, al Pera Terida
Ítem a Fransech Bartolí, per 13 quarteras de cals y
de port
Ítem per teginà pedra ab 3 animals, 3 dias y mitg, valan
Ítem per amarà la cals
Ítem al Pau Matosas, per la pensió del sensal del ani
1700 y 1701, li em donat deu lliuras, dich
Ítem de 3 draps que restan de ròscsech
Suma lo gastat1
Suma lo entrat2
Resta en favor de la lluminària
1. D’acord amb els sumands hi ha una diferència d’una lliura.
2. La quantitat que indiquen com a entrada no coincideix amb
el que hi ha anotat al full d’entrades.

Dic jo, Pau Matosas, magor de dias de Igolada, que
confeso aver dells cònsolls dels paraires del gloriós
sant Joan, la suma y cantitat de deu lliuras, y ditas
són per duas pansions per lo any de 1700, y per lo
any 1701, y la dita pansió és de sinc liuras lo any, y
per ser lo mes fas la present rabuda, vuy als 12 de
fabré de lany 1702. Pau Matosas, perayre.

28

17
1
17

16

13

6
8
5

5
5

17

2

11

6

2

2
7
18

6
6

4
2
2
3

6
10
5

10
79
80
1

6
0
4
3

6
5
3
10
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1702, gener, 1 - 1702, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 35r a 36r]

Comta del que a entrat a la confraria eo
lluminària instituïda y fundada per Nostra Senyor
Déu Jesucrist, sots la ynvocació del gloriós sant
Joan Baptista, esent cònsols Fèlis Novell y Hyeroni
Pugadas, lo any 1702
Primo, a entrat dels cònsols pasats
Ítem per 234 draps y mitg
Ítem per 8 draps se van estrichà després de aver aplegat los cònsols
Ítem se a cobrat de la cana
Ítem se a cobrat del ral dels mestras y no mestras
Ítem per un aprenent de Lluís Francolí
Ítem se a cobrat de Mariano Novell y Sagimon Borrull,
per lo llogé de la frisera
Ítem a entrat de Pera Tarrida, del llogé de la casa
dels estricadós
Suma lo entrat
Comta del que se ha gastat dit any de 1702
Primo, a Francesch Novell, per anramà lo Misteri
Ítem per la tatxa de la sera
Ítem als músichs per lo dia de Sant Joan
Ítem al organista per la cantòria
Ítem per la prèdicha lo dia de Sant Joan
Ítem per clavells y ferna plataià
Ítem a Francesch Novell, per la anramada de Corpos
y Sant Joan
Ítem per lo ofertori, diné y candela
Ítem per eura y ginesta
Ítem a la Reverent Comunitat, per la festa de Sant Joan
Ítem a Jauma Martí, per tochà y tafatans
Ítem per lo decret dels oﬁsials
Ítem a Pera Tarrida, per netaià los pals
Ítem als cònsols de Capalladas, per aver donada una
súplica a Barsalona per lo dels albarans, com consta
ab un <pa>per seu
Ítem a Yasinto Solà, fuster, per los adops fets tot lany
als estricadós

1
38

3
1

1
1

1
2
6

6
17
6
5

9

1

8

6
57

6

11

2
2
3
1
1

6
10
16
6
8
19

9

4

18
13
9
16
14
8
2

2

17

1

17

6
6

6
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Ítem a Joan Biosca, fusté, per un taulell als estricadós
Ítem a Tomàs Farré, per sera
Ítem a Francisco Massagé, per sarilla pel Corpos
Ítem a Joan Aguilera de Oranias, per tres cairats
Ítem se a pagat a Pera Tarrida, per los draps a pengats
Ítem de om per los estricadós
Ítem a mosèn Bartomeu Costa, notari
Ítem per 350 claus de ganxet
Ítem a Pau Matosas, per lo tancat
Suma lo gastat
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Resta

1
15
1

4
13

6
1
1
1
5
57
56
57

3
4

6
6
6

9
11
9
2

30

9

1

18
6
13
10
10

6

6

1

Dic jo, Pau Matosas, major de dias, que tinc rabut de
Fèlix Novel y Geroni Pugadas, cònsols de dita luminària,
sinc liuras, dic 5 ll., y ditas són de una pensió paguen
tots anys, y dita pensió cau en lo mes novembra, y
pagan lo any de 1702, y per ser lo ver, fai la present
rabuda de mà mia, vuy als 11 de novembre de lany
1703. Pau Matosas.

1703, gener, 1 - 1703, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 36v a 37v]

Comta del que ha entrat en la confraria eo
lluminària instituïda y fundada per Nostra Senyor
Déu Jesucrist, sots a invocassió del gloriós sant
Joan Batista, esent cònçols Agustí Mas y Sabrià
March, en lo any 1703
Primo a entrat per 221 draps y mig, a raó 2 s. 9 drap
Ítem a entrat de Francisco Bargadà, de ròsech de 1702
de la pensió del censal
Ítem a entrat de un etsàmit de Agustí March
Ítem a entrat de Damià Font, del llogué de la casa
Ítem a entrat del ral dels mestres y confrares
Ítem a entrat de la cana
Ítem a entrat de Fruchtuós Sansot, del exsamen
Ítem a entat de Francesch Puix, per lo exsamen
Ítem a entrat de Pera Bargadà, per lo exsamen

5
3
12
6
3
1
1
3
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Ítem a entrat de Francisco Bargadà, per la penció del
censal de 1703
Ítem a entrat del llogué de la frisera
Ítem a entrat de Francisco Castells, apranent de Sagimon Borrull
Ítem a entrat dels ròsechs vells
Total
Comta del que se a gastat dit any 1703
Primo, se a gastat per lo dia de Sant Joan, a la Ravarent Comunitat
Ítem al organista per las completas de Corpus y festa
de Sant Joan
Ítem als músichs
Ítem per la prèdica
Ítem per lo ofertori, diné y candela
Ítem a Jauma Martí, per Sant Joan y Corpus
Ítem a Francesch Novell, per anremà lo dia de Sant
Joan y Corpus
Ítem a Joseph Davern
Ítem per eura y ginesta
Ítem per enramà lo Misteri, dos anys
Ítem se a gastat per compra de la fusta per pali y
barras, tallaferro y posts
Ítem a Anton Puig, per fer adobar lo llibra
Ítem a Joseph Mateu, per sera
Ítem a Tomàs Farré, per sera
Ítem per 50 teulas
Ítem a Joan Subirà y Pau Solé, per claus
Ítem per lo decret dels oﬁsials
Ítem als músichs per Sant Joan Degollasi
Ítem a Isidro Nuel, per adobar la bandera
Ítem al notari Bartomeu Costa
Ítem a Yasinto Solà, per adobar los estricadós
Ítem per 300 claus de ganxet
Ítem per la tatxa de la vila
Ítem a Felis Biosca, per acabà de pagà la custòdia
Ítem a Pau Matosas, per la penció de 1703
Ítem a Mariano Novell, per las cridas
Suma
Suma lo entrat
Suma lo gastat

5
1

8

1
75

5
13
13

10
5

4

14

6

3
2
1

6
16
8
11
12

6

13
2
9
12
12
1
8
7

1
1
2
11
5
69
75
69

10
18
2
15
9
8
8
10
8

9

6

1
18
10
7
4
13
13
13

3
5
3
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Resta en favor de la lluminària
Nota que Damià Font de aquí lo dia de sant Francesch
deurà 7 ll. 2 s.

6

0

2

2
11
6
6

12

3

16

2
6

25
2

5
17
14

1
56

8
12

4
1
4

10
8
6

Dic jo, Joan Matoses, magor de dias, que confeso aver
rebut de Agostí Mas y Sebrià Marc, cònsols de dita
luminària dels paraires, la suma y cantitat de sinch
lliuras, dic 5 ll., y ditas són de un sansal que fan tots
ans y cau a 15 novembre, y per ser ver fas la prasent,
rabuda y pagan per lo ani de 1703, vuy als 18 de maix
de lani 1704. Pau Matosas, magor de dias.

1704, gener, 1 - 1704, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 38r a 39r]

Comta del que a entrat a la confraria eo luminària
del gloriós sant Joan, instituïda y fundada per
Nostre Senyor Jesucrist, essent cònsols Anton Puig
y Joseph Cendra, en lo any 1704
Primo, a entrat de ròssechs
Ítem a entrat de Damià Font, del llogué de la casa
Ítem de resta dels cònsols passats
Ítem del ral dels mestras
Ítem de un apranantatje de Jauma Simon, apranent
a cassa de Joseph Turaló
Ítem per comta de 188 draps, a raó de 2 s. 9 drap
Ítem se a cobrat de la cana
Ítem se a cobrat de Sagimon Burrull y Mariano Novell,
per lo llogué de la frisera
Suma
Comta del que se a gastat dit any de 1704
Primo, a la Reverent Comunitat, per la festivitat de
Sant Juan y lo aniversari
Ítem per la prèdica de Sant Joan
Ítem als músichs y baxonista
Ítem a Fransesch Novell, per la enrramada de Corpus
y Sant Juan
Ítem a Jauma Martí, per tocà y tafatans
Ítem per la sera y ginesta per lo dia de Sant Juan
Ítem per enrramà lo Misteri

18
7
9
6

11
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Ítem al senyor Tomàs Farré, per la cera se a gastada,
y la tatxa de la sera
Ítem a Jauma Massagué, per las minvas de las atxas
de la enrramada de Corpus
Ítem a Bartomeu Costa, per lo acta de la Botiga de
Comanda, y lo escrit del llibra y la procura de feu a
Sagimon Burrull
Ítem a Sagimon Burrull, per lo gasto de la procura se li féu
Ítem al Grau de Manresa, per 200 claus de ganxet
Ítem a Fransischo Burrull, per adobar lo estricadó y
fer 6 barras novas, y per los claus han agut manaster
Ítem per lo decret dels oﬁsials
Ítem per un pare al doctor Lluís Massart
Ítem a Fransischo Elias, per adobar los estricadós, 2 dias
Ítem a Geroni Vila, per ajudar al mestra, 2 dias
Ítem al Lleonart, per 3 corteras y mitja de guix, a raó
de 3 s. 3 cortera
Ítem se a gastat per la cals y arena
Ítem a Mariano Novell, per las cridas
Ítem a Joseph Torras, per una llata per los astricadós
Ítem se a donat al doctor Bartomeu Costa
Suma lo gastat1

13

7
17

3
2

10
8
12

1

5
8
4

6

1
12
11
9
4
1

8
6

1

5

1
45

6

1. El total gastat hauria d’ésser, segons els sumands, de
38 ll. 14 s. 2 d.

Resta en favor de la lluminària2
2. No coincideix amb les quantitats que donen com a
entrades y gastades.

Resta de cobrà la pensió de Magí Bargadà, la qual
cau als 31 de agost, y deu la de 1704.
Ítem se cobrarà un apranantatje de un ﬁll del damun
dit Bargadà, y apranent a casa seva.
Ítem se cobrarà altra apranantatje de un ﬁll de Niel,
a casa de Fransesch Susagna.
Ítem se cobrarà de Damià Font, 6 ll. del llogué de la
casa dels astricadós, las quals cauan lo dia de Sant
Fransesch, mes pròxim vinent.
Dic jo, Pau Matosas, magor de dias, que tincs rabut
dels cònsols dels Pera Anton Pux y Joseph Cendra, la
suma y cantitat de sinc liuras, dic 5 ll., y estas for me
fan tots anis de pansió, y pagan per lo ani de 1704, y
per ser lo ver fas la present rabud, vuy als 24 de maix
de lani 1705. Pau Matosas, magor de dias.

13

15

6
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Dic jo, lo baig ﬁrmat, que quonfesa aver rebut de
Jauma Nadal y Joseph Toralló, cònçols, sinch lliuras,
dich 5 ll., y ditas són per tant men fa la lluminària
tots anys, y pagan per lo any 1705, y per fer lo ver,
ﬁrme la present rebuda, vuy als 29 de maig del any
1706. Pau Matosas

1705, maig, 24 - 1706, maig, 30
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 39v a 40r]

Comta del que ha entrat en la luminària del
gloriós sant Joan, comensant als 24 de mag del
any 1705, diﬁnint als 30 de mag del any 1706,
esent cònsols Jaume Nadal y Joseph Toralló
Primo, resta del any pasat
Ítem per 154 draps y myg, a raó de 2 s., val
Ítem per Joseph Montané, per quatre draps estricats
a Capellades
Ítem pels reals dels mestras se han plegat
Ítem de la cana se ha plegat
Ítem per lo etsàmit de Jasinto Estruch
Ítem se ha cobrat de Joseph Bargadà, del sensal del
any 1704 y 1705
Ítem per lo aprenentage del ﬁll del Bargadà
Ítem se ha cobrat de Maria Prats, per lo sansal del torn
Ítem se ha cobrat de la frisera
Ítem se ha cobrat de Damià Font, del logé de la casa
Ítem se ha cobrat de minvats de 2 atxes
Suma lo entrat
Comta del que sa gastat per la lluminària del any
1706
Primo, per la Ravarent Comunitat, de la festa de Sant
Joan
Ítem per los músichs
Ítem per la tatxa de la sera de Corpos
Ítem a Jauma Martí, per tocà y tafatans
Ítem a Francesch Novel, per la enramada de Corpos
y Sant Joan
Ítem per la prèdica

13
21

15
4

5
2
1

11
9
12
10

6
3

10
5
1
1
2
60

4
2
2

1

8
7
2

10
4
10
14
18
8

9
6
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Ítem per cera de la festa de Sant Joan
Ítem per lo aufertori del aniversari
Ítem per lo decret dels oﬁsials
Ítem a Joseph Borràs del Sayó, per sinch reuras que
li avem comprats
Ítem per lo gasto y gornals dels sarradós
Ítem per talà sinc reuras
Ítem al manxadó, Corpos y Sant Joan
Ítem per escurà lo pou dels astricadós
Ítem per un sèrcol de galeda
Ítem per claus dels estricadós
Ítem per tres ga(li)nas par la salvaguarda dels estricadós
Ítem per clavels, per la completas de Corpos
Ítem per claus de ganxet per lo estricadó
Ítem a Felis Biosca, per adobar los estricadós
Ítem a Sagimon Burrul per una post y una llata
Ítem per quatra cants de (rest) per la (poy)
Ítem a Tomàs Faré, per la sera
Ítem a Pau Matosas, per lo sensal de la pensió de 1705
Ítem a Jauma, pagat per los barons
Ítem al notari
Ítem a Mariano Novell, per las cridas
Total
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Resta en favor de la lluminària

9
9
8
2
6

1

2

15
5
3
1

16
11
10
1
5
1
11
5
3
16
19
6
4
5

5

10
6
6
1
6
6

6

19

55
60
55
4

4
9
2
9
12

10
6
10
8

4

12

9

1706, maig, 30 - 1707, juny, 2
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 40v a 41v]

Compta del que a entrat en la confraria del gloriós
sant Juan o en la lluminària, comensant als 30 de
maig del any 1706 y diﬁnint als 2 de jun de 1707,
essent cònsols Felis Novell y Joseph Estruch
Primo dels cònsols del any passat
Més per 170 draps y mitx a estricats Joseph Mateu,
a 2 s. 7 drap

22

6
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Més per 30 draps a estricats Fransesch Novell, a 2
s. 9 drap
Més per 2 draps estricà Joseph Montané a Capalladas
Més de Damià Font del llogué de la casa
Més de Francischo Barguadà del sensal 1706
Més de un apranent de Fransesch Santa Susagna
Més del ral de la cana
Més del ral dels mestras y no mestras
Més de la frisera
Més dels rals del ròsech del any passat
Més de Lluýs Burrull per estricà mitx drap
Suma lo entrat
Memorial del que se a guastat en lo tras dit any
de 1706 a compliment del que correm de 1707
Primo a Jauma Nadal per lo ferro de las clavillas
Més per lo decret dels oﬁsials
Més per la cantòria de Corpus y Sant Juan
Més per als músichs, Corpus y Sant Juan
Més per la prèdica de Sant Juan
Més per duas atxas a mosèn Bartomeu Costa
Més a Jauma Martí per lo tocà y ensens per Corpus
Més al manxadó
Més per minvas de duas atxas
Més a Fransesch Novell per la enrramada de Corpus
y Sant Juan
Més a Jauma Martí per la festa de Sant Juan
Més al manxadó
Més per clavells y platayà
Més al senyor Tomàs Farré per un lliura serilla
Més per eura
Més per lo ome y candela del ofertori
Més a la Reverent Comunitat
Més al Trencaminet per adobar la bandera
Més al senyor batlla per la dieta de anar als estricadós
Més a Valantí Burrull per enrramà lo Misteri
Més per lo portà lasta y bastons a Monserrat
Més per la tatxa de la vila
Més als músichs per Sant Joan de Guollasi
Més per una brida y un adop a la porta dels estricadós

4

2
5

6
6

5
8
18
8
10
3
13

8
11

4
8
6
16
8
4
5
1
8

4

6
5
3
6
1

54

3
2
1
4

1

4

2

18
6
1
5
13
6
7
6
3
8
6
8
10
6
4

6

6

6
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Més al Joseph Grau de Manresa per dos millés de claus
Més per adobar los estricadós a Fèlis Biosca y altras
Més per las cridas
Més al notari
Més a Pau Matosas per lo sensal
Més a Fransischo Massagué per cera
Suma lo guastat
Falta a paguar a conpliment del que se a guastat
Dich jo, Pau Matosas, que tinch rebut de Fèlix Novell
y Joseph Estruch, cònsols lo any present y corrent de
la confraria de Sant Joan, sinch lliures, y ditas me
paga per la penció deguda en lo any 1706, que dita
confraria me fa y presta. Y per ser lo ver, fas la present
rebuda de mà aliena de Barthomeu Costa, notari, vuy
als 2 de juny de 1707.
Pau Matosas y per dit Costa, notari.
Dic jo, Pau Matosas, maior de dias, confeso aver rebut de Isidro Burul y Sagimon Burul, cònsols de la
lluminària del gloriós Sant Joan, confeso aver rebut
5, dich sinch lliuras, ditas són per lo sensal quem
fan tots anys, y dita pansió cau a quinsa de novembra, y pagan per lo any de 1707, y per ser ver, fas la
prasent rabuda, vui als 7 de juny del any 1708. Pau
Matosas, maior.
Dic jo, Pau Matosas, maior de dias, confesso aver
rebut de Joan Amigó y Joseph Mateu, la suma y cantitat de cinch lliuras, dich 5 ll., las quals són per un
sansal quens fan cada any y pagan per lo any 1708,
y dit sansal fa la luminària de Sant Joan, y per ser
la veritat, fas la present rebuda, jo Pera Roca, a 20
de juriol del any 1709.

1707, gener, 1? - 1707, desembre, 31?
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 42r-v]

Conta del que a antrat en la confraria de Sant
Joan, en lo 1707, sent cònsols Isidro Borrull i
Sagimon Borrull

6
7
1
5
11
57
2

14
4

7

15
3
9

9
2
3
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Per los draps de cana, i lo farraga que comprà Ramon
Argullol
Per los fems que comprà Fransesch Borrull
Per la mitya enada de la casa
Més per la frisera
Més tinch rabut de la capa del Demià
Més per los rals dels mestras
Més per sen i deu ploms
Suma lo antrat1
Resta en favor de la lluminària

3
8
4
1
1
6
17
37
3

8
10
8
14
13
17
11
6

4

1. La suma del que s’ha entrat hauria d’ésser de 43 ll. 10 s.

Lo gastat del dit an de 1707 és lo seguent:
Per clavels i pletegar
Més per la prèdiqa de Sant Joan
Més per los mosiqs per la enremada de Corpos
Més per la cura del anremada
Més lo organista per la enremada
Més per ensens i manxà lorga
Més per la enremada de Sant Joan
Més per lo toqà a Yauma Martí
Més per replegà los fems del astriqadó
Més al Barnebé, per quatre yornals i mitx
Més per qlaus per adobà lo astriqadó
Més per tres sens qlaus de ganxet
Més per quatra llatas
Més per anremà lo Misteri
Més per adobà la bandera
Més al Fransisco Masagué, per lo que se li devia del
ani pasat
Més al Felis Biosqa, per adobà lo astriqadó
Més tinch pagat al sañor Tomàs Farré, per la taxa de la sera
Més a Joseph Mateu del Raqó
Més al sañor Tomàs Farré, per la sera
Més a Mariano Novell, per las qridas
Més tinch pagat a Joseph Mateu del raqó
Tota la suma1
1. Segons el sumands, hi ha una diferència de 2 ll. de més.

1

1

1
2

2
2
13
1
34

9
14
12
5
4
2
8
4
3
2
11
18
7
6
18
19
18
10
4
4
13
11

6

2

8
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1708 - 1709
Comptes de la confraria del gremi de paraires.
[2: fol. 43v a 44r]

Comta del que a entrat a la lluminària del gloriós
sant Joan, esent cònsols Joan Amigó y Joseph
Mateu, lani 1708 y diﬁnint lani 1709
Primo a entrat dels cònsols pasats
Ítem se a cobrat de Jacinto Balastó, del logué de la casa
Ítem se a cobrat de la cana
Ítem se a cobrat del ral dels mestras
Ítem se a cobrat de Mariano Novel y Sagimon Burul,
y són per tanir la frisera a lastrichadó
Ítem se a cobrat per 118 ploms y mix que a entragats
Joseph Mateu al clavari, que per la part tocant a la
luminària munta
Suma lo entrat
Comta del que se a gastat per dita lluminària, és
lo sagent:
Primo per los clavels de las conpletas de Corpos
Ítem a Gauma Martí, per tochar a las conpletas de
Corpos y ensens
Ítem per la tatxa de la sera del ochtava de Corpos
Ítem als obrés per la anramada de Corpos
Ítem per los clavels se donaran lo dia de Sant Joan,
y ferlos plateià
Ítem als mosichs per a sonar a las conpletas de Corpos
y a las de Sant Joan, y lo dia de Sant Joan
Ítem a Gauma Martí, per a tochà la festivitat de Sant Joan
Ítem per lo diné se dóna al aniversari
Ítem per la prèdica de Sant Joan
Ítem per las conpletas de Sant Joan y la profasó y
aniversari
Ítem a 3 de agost per a posà una salvaguarda als
astricadós
Ítem a Fellis Biosca, per adobà los astricadós
Ítem a Joseph Mateu per 16 claus dobblenchs y dotsa
de dinals
Ítem a Lorens Tarida, per un clau gros
Ítem a Francisco Bartrolí, per claus y adobar lo Misteri
y ferlo portà a la vila

3
3
2
8

14

1

8
2

10

1

8

15
33

6
19

1

2

2

2

5
10
10
19

9

5

1

5
5
8

4

3

6

3

18
8
3
1

8

1

10
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Valantí Borul, per anramà lo Misteri
Mariano Novell, per las cridas
Tomàs Farré, per la sera se li a presa
mosèn Bartomeu Costa, per son salari
Suma lo gastat
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Resta en favor de la lluminària

6
4
18

12
1
29
33
29
4

7

9
19
9
9

11
1

4

9

1

13

16

5
4
7

1
6

10
2
18
14

1

8

29

16
14

5

2
1
3

16
8
15

9

11

1709 - 1710

Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 44v a 45r]

Comta del que és entrat en la lluminària del
gloriós sant Joan, esén cònsols Joseph Montané y
Agustí March, començant en lo any 1709, diﬁnint
en lo any 1710
Primo, a entrat dels cònsols pasats
Ítem a entrat de sent y set ploms se an estricats, a
raó de 2 s. 7 plom
Ítem a entrat de quatre draps a estricat Joseph Montané a Capelladas
Ítem per un drap a estricat Isidro Borrull a Capellades
Ítem a entrat de la cana
Ítem a entrat dels rals dels mestras y no mestras
Ítem a entrat de la frisera tenen Sagimon Borrull y
Mariano Novell
Ítem se a cobrat del lloguer de la casa, so és del endererit del any 1708, que devia una lliura, sen a cobrat
setse sous, y deu lo lloguer de 15 de marts del any
1709, ﬁns a la ocasió present, lo qual lloguer li féu
Joan Amigó a Joan Baleito
Total
Compta del que se a gastat ab dita lluminària ab
dit tems, és lo sagüent:
Primo, per los músichs de las completas de Corpus y
dia de Sant Joan
Ítem per la prèdica
Ítem a la Reverent Comoditat
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Ítem per lo aniversari y dinés y candela, y tocar a las
diades de las festas, a Jauma Martí
Ítem per la tatxa del Corpus
Ítem per clavels lo dia de Sant Joan
Ítem per lo decret dels oﬁsials
Ítem per enramar lo Misteri, a Valentí Borrull
Ítem per ferlo portà y rafresch
Ítem a Tomàs Ferrer, per sera se li a presa
Ítem a Jauma Masaguer, per lo refús de las taxes del
dia de Corpus
Ítem a mosèn Bartomeu Costa
Ítem sera per las coranta oras
Ítem als obrés, per la diada de Corpus
Total

2

10
3
1
1
29

18
10
13
8
6
11
11

3

3
6
10
16

1710 - 1711
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 45v a 46r]

Comta del que a entrat en la lluminària del
gloriós sant Joan, esent cònsols Joseph Ciurana
y Joachim Torelló, començant en lo any 1710,
diﬁnint en lo any 1711
Primo, a entrat de setanta y set ploms i mitg se an
estricats, a raó de 2 sous 7 plom
Ítem a entrat de un drap a estricat Isidro Borrull a
Capelladas
Ítem per un drap a estricat Joseph Torelló a Capelladas
Ítem per un drap a estricat Joseph Montané a Capelladas
Ítem a antrat de la cana
Ítem a entrat dels reals dels mestras y no mestras
Ítem a entrat de mosèn Jeroni Oms, per traure la
lluminària per Joseph Elias
Ítem a entrat de Mariano Novell y Sagimon Borrull,
per la frisera
Ítem a entrat de Joseph Sariera del real del any 1710
Ítem se a cobrat de Yesinto Baleiro, pel llogé de la
casa, a bon comta
Total1
1. D’acord amb els sumands, hi ha una diferència de
2 sous de menys en el total.

10

2
6

2
3
2
2
16
16

3
7
7

8
1

1
22

8
2

16

7
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Resta de ròsech Valentí Borul, per 4 draps a estricats
de Sanmartí, 13 s. 7 d., y més lo real de la lluminària,
que tot gun és: 15 s. 7 d.
Compta del que se a gastat ab dita lluminària, és
lo segent:
Primo, als músichs, per la diada de Sant Joan y completas
Ítem al mestra de capela, per las conpletas de la vigília
de Sant Joan y lan demà al ofertori
Ítem al manxadó
Ítem a Jauma Martí, per tocar las diadas de Sant Joan
Ítem per la prèdica, lo dia de Sant Joan
Ítem per la tatxa de la sera del ochtava de Corpos
Ítem per lo diné y candela se donà al niversari
Ítem a la Reverent Comonditat
Ítem al senyor Thomàs Ferrer, per sera se li a presa
Ítem pel decret dels oﬁsials
Ítem el senyor dochtó Joan Padró, per un pare per
la confraria
Ítem a Isidro Baral, pel llogué de mitg ani del lloger
de la casa de na Prats pel retorsador
Ítem a Jeroni Pasqual, per fer un dia tàpias als estricadós
Ítem a Joachim Torelló, per manobre
Ítem a Fruchtós Samsot, per manobre
Ítem a Joseph Mateu del racó, per escombrà la casa
dels estricadors y portar la taula per quan se agi de
tení Consell
Ítem a mosèn Barthomeu Costa
Ítem a Joseph Saroca, per adobà un payn
Ítem a Joaquim Torralló, per desà las baras y portar
teulas als estricadós
Ítem a Mariano Novell per las cridas
Total

1712, gener, 1 - 1712, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 46v]

2
2

1
2
3
5

16
1
7
8
10
12
7
17
8

6

4
4
9
7
7

2
1
5

26

2
6
8

6
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Lo any 1712
Comta del que ha entrat essent cònsols Sagimon
Burrull y Joan Novell, ab differents partides
Lo que se ha gastat és
Resta cobradó Sagimon Borrull
Al entrat se ha cobrat de Isidro Borrull, prior, una
lliura setse sous del que li sobrà de la basina essent
prior de Sant Joan.

28
29

13
2
–9

1714, gener, 1 - 1714, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 47r-v]

Compta del que ha entrat a la confraria de Sant
Joan, essent cònsuls Joseph Turalló y Geroni
Trullàs, lo any 1714
Primo, ha entrat de quatre draps forasters
Ítem a entrat de Miquel Novell y Anthoni Esteva, de
canà 4 draps
Ítem a entrat de Fructuós Samsot, de canà un drap
Ítem a entrat de un ram que presentaren un capità
Ítem a entrat de traura la lluminària
Ítem a entrat de dos exàmens
Ítem a entrat de 48 ploms
Ítem a entrat de la penció de sensal del Bargadà
Ítem a entrat de Joseph Toralló, de estricà
Ítem a entrat de Isidro Borrull, de estricà
Ítem a entrat de Joseph Montané, de estricà
Ítem a entrat de Anthoni Esteva, de estricà
Ítem a entrat de Jacinto Estruch, de estricà
Ítem a entrat de Lluís Francolí, de estricà
Ítem a sobrat de las caritats de las vestas
Ítem se ha cobrat de Joseph Estruch, dels draps que
ha estricats a Capellades
Ítem se ha cobrat del draps de Francisco Sendra
Ítem a entrat de Magí Urtinas, de un drap
Ítem a entrat del ral dels mestres
Suma lo entrat

8

4
7
5
1
1
1

8
2
7
4
10
16

1

12
8
2
14
13
6
19

5
33

13
6
2
14
5

3
6

6

3
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Comta del que se ha gastat en dit any 1714
Primo, se ha gastat per una salvaguarda
Ítem se ha gastat per tornar los estricadós
Ítem se ha gastat per lo decret dels oﬁsials
Ítem se ha gastat per los músichs de la festa de Sant
Joan y la octava de Corpus
Ítem per los ramellets de la octava de Corpus
Ítem per lo aniversari se celebra lo endemà de Sant
Joan
Ítem se ha gastat per tocar las campanas
Ítem se ha gastat per enremar la octava de Corpus
Ítem se ha gastat per adobar las portas del estricadó
Ítem se ha gastat per una porta se comprà
Ítem se ha gastat per una clau y adobar lo pany
Ítem per la prèdica de Sant Joan
Ítem per la sera se ha presa a Thomàs Ferrer
Ítem per la tatxa de la obra de la iglésia
Ítem se ha pagat al notari de la confraria
Ítem se ha pagat a Agustí March
Suma lo gastat1
Suma lo entrat
Queda en favor de la confraria

1
13
8
2

16
6

4
1

6
10
8
16
8
6
8
11
10

1
1
12
2
1
32
33

8
14
5
11

10
8
1

14
15
19

9

16

4

2

1. D’acord amb els sumands, el total hauria d’ésser de 31 ll.
14 s.

Ha entrat de las caritats de las vestas
Se ha gastat ab quatre vestas
Queda en favor de la confraria la dita

1715, gener, 1 - 1715, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada
[3: fol. 48r-v]

Comta del que a entrat a la confraria de Sant
Joan, esent cònsols Francesch Susanna y Pera
Bergadà, lo any 1715
Primo, a entrat del clavari
Ítem a entrat de Joseph Sendra, dels fems y llenya
que avia als estricadós

3
3
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Ítem de Pera Bergadà, de la penció del sensal fa a la
confraria, que quedà a daure als cònsols passats
Ítem de dit Pera Bergadà, per los fems dels estricadors
Ítem de Pera Bergadà, per la penció del sensal, a bon
comte
Ítem a entrat de 20 draps y mitx se an estricat
Ítem a entrat de la cana
Ítem a entrat dels rals dels mestras
Entrat
Gastat
Resta en favor de la confraria
Comta del que se a gastat en dit any de 1715
Primo, per los músichs a las conpletas de la octava
del Corpus
Ítem a Joseph Devern, per manxar
Ítem a Barthomeu Jordi, per tocar a dites conpletas
Ítem per la cantòria per ditas
Ítem a Jacinto Solà, per la enrramada
Ítem per la prèdica lo dia de Sant Joan
Ítem als músichs per lo die de Sant Joan y a las conpletas
Ítem a Barthomeu Jordi, per tocar las canpanas lo
die de Sant Joan
Ítem per lo diné y candela del aniversari
Ítem lo aniversari, a la Reverent Comunitat
Ítem per lo decret dels ofﬁcials
Ítem per la tatxa de lobra
Ítem a Jaume Masaguer, per sera
Ítem a Vidal de Garrigosa, per fusta per los stricadors
Ítem a Sagimon Burrull, per pagar fusta per dits estricadors
Ítem a Agustí March
Ítem per escurar lo pou dels estricadors y tràurerne
barres de dit pou
Ítem per un dia de llaurar y fer una crida
Ítem al notari de la confraria
Suma lo gastat

2
3

10
10

3
4
1
5
33
33

10
2
6
1
17
11
5

1
1
2

3
2
10
2

10
2

16
1
5
8
8
8

5
6
19
8
10
18

4
6

4
8
1
1
33

5
6
11

10
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1716, gener, 1 - 1716, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 51r-v]

Comta del que se a gastat lan 1716, sen cònsols
Sagimon Burull y Yuseph Lebi
Per los mosichs a las completas de Sant Juan
A Bartomeu Jordi, per tocar
A dochtor Fèlix Mateu, per lo niversari
Més per la prèdica per lo dia de Sant Juan
Més al senyor Prospo, per adobà los ra(bi)ns y enremà
Més per la tatxa de la sera a Agustí March, per lan
que era cònsols Yuseph Astruch
Més per la taxa de la sera, entra onsa llatas que tania
lobra, an valgut 1 ll 8 s., tinch pagat
Més per duas pansions que tinch pagat al senyor
rechtor de Munvui
Ítem a la viuda Matosas, per una pansió
Ítem per los pals, al retorsadó
Ítem a mosan Costa, per antragar lo sindicat, i una
lliura li donà la confraria
Per clavels
Més per sera al senyor Tomàs Farré
Més per fer una porta al astricadó
Més per cuatra lliures se deurian al Sagimon, de resta
de fer lastricadó
Total
Comta del antrat sen cònsols Sagimon Borrull y
Yuseph Lebi, 1716
Per sen curanta sis ploms
Per llogué de la casa del astricadó
Tinch rabut de Yuseph Turalló, per la pansió a pagada
a la Matossas dels dinés del basí
De Athne Maria Putx y Yuseph Muntané
Dels draps de cana
Los draps astricats fora
Dels rals se an aplegats
Total

2
3
1

3
12
3
8
17

2

10

1

2

5
5
3

12

2

10

9
1

8
14
18
16

4
44

2
16

29
3

4
2

5
2
2
5
48

19
7
3
14
9

6

6
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Los draps que se astricaran a Capelladas al tems que
no taníam astricadó así, són los sagüens:
Yuseph Sendra
Miquel Novell
Antoni Asteva
Yuseph Turalló
Yuseph Mas
Sagimon Borrull
Yuseph Muntané
Frutuós Samsot
Lluís Franqulí
La viudad Siurana
Yuseph Astruch
Fransesch Hortinas
Agustí Anglès
Yasinto Astruch

8
6
12
2
6
3
1
1
10
3
1

1717, gener, 1 - 1717, desembre, 31
Comptes del gremi de la confraria de paraires d’Igualada.
[2: fol. 52r-v]

Comta del que ha entrat en la confraria del
gloriós sant Joan, esent cònsols Joseph Montané y
Miquel Novell, en lo any 1717
Primo, a entrat dels cònsols pasats de resta de son
consolat, tres lliuras tretse sous, dich
Ítem a entrat de Joseph Toralló, clavari, de noranta
set ploms dels draps se són estricats fora la villa
Ítem Joseph Estruch, un a Esperaguera
Ítem Frutuós Samsot, un a Capellades
Ítem Joan Novell, per sinch draps se són estricats a
Capellades
Ítem per un drap a estricat Joseph Montané a Sant Pera
Ítem entrat de cana de Joan Novell, de un drap a canat
Ítem Joseph Toralló, per dos draps canats
Ítem per dos draps canà Joseph Montané
Ítem per deu pesas y mitxa a feta Anna Maria Puig
Ítem Pera Bergadà, per un drap y mitg a estricat a
Capellades

3

13

19

8
4
4

1

1

4
2
4
4
1
6
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Ítem lo ròsech se a cobrat de Joseph Mas
Ítem lo ral del mestra del any pasat
Ítem per un drap estricà lo any pasat a Capellades
Ítem per ròsech que davia
Ítem per compta del retorsedó de Capellades
Ítem de Pera Bergadà, del sensal avem cobrat 6 lliuras y mitja
Ítem de Fransech Susanna, de dos draps y mitg de
estricà a Capellades
Ítem a entrat de Miquel Novell, de canà tres draps
Ítem de tres draps forastés a entrat
Ítem del ral dels mestras
Total
Comta del que se és gastat en la lluminària del
gloriós Sant Joan, esén cònsols dits Montané y
Novell, dit any
Primo, per lo dia de Sant Joan y las completas del
Corpus, als músichs
Ítem per tocar
Ítem per manxà
Ítem per la enramada
Ítem per las completas y aniversari, a mosèn Pera Malcior
Ítem per la prèdica del gloriós Sant Joan
Ítem per la cantòria del dia de Sant Joan y del dia
de Corpus
Ítem per Sant Joan Degullasió, per tocar los músichs
a la profesó
Ítem per sera se a presa al senyor Tomàs Farer
Ítem avem pagat a Mariàngela Matosas, per duas pensions, deu lliuras
Ítem per escurà lo pou y lo rest
Ítem per lo salari del notari y papé sallat
Total
Són cobradós1

1
3

2
2
4
2

6

10

5
43

10
6
6
5
17

2

3
1

16
10
2
10
11
8

4

4

18

8
4

10
1
1
44
3

6
2
1
6

Resta del ròsech del lloguer de la casa Borrumbau

3

10

Lo altra estedant resta a d<e>ura una lliura diset sous
y de Sagimon ha dit pagaria per dits llogatés

1

17

1. Aquesta quantitat no coincideix amb la diferència entre
el que s’ha entrat i el que s’ha gastat.
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Josep Toralló deu tres ploms de estricà a Capellades,
y perquè la confraria li deu diu se vol recabalà
<...dra> deu sinch ploms de estricà a Capellades, y
per <...>3 li deu se vol recabalà

12

2

1

2. El text resulta il·legible per causa de l’estrip que té el
full de paper. 3. Íd.

1720, gener, 1 - 1720, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 53r a 54r]

Comte del que és entrat a la confraria del gloriós
san Joan, sen cònsols Joseph Estruch y Lluýs
Franculí, en lo any 1720
Primo, tinch rebut de Joan Balaitó, per la darrere
mitga aniada de la cassa dels astricadós, de 1718
Ítem tinch rebut de Joseph Gil, retorsedó, per la derera
mitga aniada de la cassa dels astricadós, del ani 1718
Ítem tinch rebut de Joseph Mas, de la basina de Sant
Joan
Ítem tinch rebut de tres confrares, per la cantúria
Ítem tinch rebut de Pere Bargadà, la pensió de 1718
Ítem tinch rebut de Joan Balaito, per la primere mitge
aniada de 1719
Ítem tinch rebut de Jauma Aubach, per lo agsàmit
Ítem tinch rebut de Perre Bargadà, la pensió de 1719
Ítem tinch rebut de Joseph Turulló, dels comtes que
avem pasats dels ploms
Ítem tinch rebut de Franciso Burrul, per lo assàmit
Ítem tinch rebut dels rals de mestres
Ítem tinch rebut dels draps de cana
Ítem tinch rebut de Joseph Montané, de un drap estricat a Capalades
Ítem tinch rebut de mi, Joseph Estruch, per dos draps
estricats a Esperegere, y per tres draps de cana
Total
Comte del que se és gastat de la confraria del
gloriós sant Joan, sent cònsuls Joseph Estruch y
Lluýs Franculí, en lo any 1720

3
7
2

4
3

5
3
3
5

1
4
2

13
10
10
5
4

38

14
3
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Primo se és gastat per donà diné y candela lo andemà
de Sant Joan
Ítem a donat per serre al senyor Tomàs Farer, com
consta ab rebuda
Ítem as pagat per lo auﬁsi y aniversari y profasó
Ítem a donat a Anton Jordi, per tochà las campanas
las completes de Corpus
Ítem per la tacha del obra de la sere de Corpus1
Ítem a donat als músichs del die de Corpus y lo die
de Sant Joan
Ítem a donat per la cantúria al senyor mestre
Ítem a donat al senyor rectó de Munvuy, per una pensió
Ítem a donat per la prèdicha lo dia de Sant Joan
Ítem a pagar a la viuda Matosas, una pensió de sensal
Ítem de adops del torn ab diferens partits
Ítem as pagat a Pau Gaudie y son ﬁll, per adobar la cassa
Ítem a pagat a Fèlix Taradeles, per treginar arena
Ítem a Magí Ortinas, per dos dies de serví de manobre
Ítem a Bisbal, per 7 corteres de gix
Ítem a Farré dit lo Nassari, per una dotsena de puntets
Ítem per quotre cavalets, per adobarlos
Ítem per una corda dels torns, al Solà
Ítem per los demés gastos de la corda
Ítem as donat a Joseph Sendre, per pagar la lana de ﬁlla
Ítem per mitx cortà de olii
Ítem a Batiste Murt, per una roba de llana
Ítem a Llasinto Solà, a pagat de una llata per la lar del
foch y una ﬁnestra per la cuyna y adobà lo astricadó
Ítem a Joan Dardet a pagat per claus de clavà al astricadó
Ítem a mosèn Bartomeu Costa
Ítem per treginar las lates per fer lo astricadó
Ítem per cutó y papé y tachas per adobar lo Misteri
Total
Cobrat
Queda a déurer
1. La quantitat anotada està ratllada.

8
12
4

10
4

11
6

5

2
2
2
1
5
1
1

1

8
15
8

10
3
9
8
3
4
9
4

6
6

2
4
1

11
15
14
8

1

47
38
–9

14
7
19
3
16

5
4
7
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1721, gener, 1 - 1721, desembre, 31
Comptes de la confraria de paraires d’Igualada.
[2: fol. 55r a 56r]

Comta del que ses antrat a la confraria del gloriós
sant Joan en lo any 1721, esén cònsols Fransés
Santa Susana, Jaume Obach
Primo per la casa dels astricadós, Joseph Gil, retorsadó per lo1
Ítem per un asam de Fransischo Tovella
Ítem e cobrat de Joseph Torralló , clavari, per 117 ploms
Ítem per la mi(ga) anada de Joan Balletó
Ítem per la miga anada de Franses Borrull
Ítem a cobrat dels talls de la cana
Ítem per los talls dels mestras
Ítem per lo pranantaga Joan Barral
Lo rabut

14
3
23
2
4
1
4
53

8
10
18
13
5
14

1. 1721, ratllat.

Resta cobradó dels comtas Fransech Santa Susana,
cònsul lo any 1721
Los dits 8 sous 1 diner Fransech Susanna los a cobrats sent cònsulls Pere Bargadà y Francisco Borrull,
en lo any 1721

8

1

5

7

6

1
3
3
1

5
16
5
8
13
12

Vuy, als 13 de jener de 1721, yo Fransesch Susanna
y logade la cassa del gloriós Sant Joan a Franciscu
Burrull, a raó de 8 ll. lo ani, y tinc rebut la primere
mitga aniade, comansant als 13 de jener de 1721 que
y anporte 4 ll.
Comta del que sa gastat per la confraria del
gloriós sant Joan lo any 1721, esan cònsols
Fransischo Santa Susana y Jauma Obach
Primo per lanternas y cordas y ferros y gastos que y
agué al torrn de retorsa
Ítem per ratorsa la tella del drap a fet Joseph Estruch
per Sant Joan
Ítem per lo a faltat a pagar per lo toldat ﬁu la confraria
Ítem per la cantòria per Corpos y Sant Joan
Ítem per la prèdicha lo dia de Sant Joan
Ítem per gastos y papé de color per lo Misteri
Ítem per tochà a conpletas lo dia de Corpos y Sant Joan
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Ítem per los músichs, la octava de Corpos y Sant Joan
Ítem per lo diné y candela per lo ineversari
Ítem per lo ineversari lo andamà de Sant Joan y profasó
Ítem per tres pansions de sensal del senyor rector de
Monbui, y són per lo any 1718 y 1719 y 1720
Ítem per anà a serchà ginesta y eura per lo die de
Sant Joan
Ítem per mix full de papé sellat
Ítem per una pansió de sensal dels (dos) ﬁlls Mateu
a la Reverent Comoditat, per lo any 1720
Ítem a mosèn Bartomeu Costa, notari
Ítem al senyor Balla, per la asistència del Consell
Ítem per sera a Tomàs Farré
Suma lo gastat

2
4

8
7
5

8

5

5
1
14
54

6
2

3

12

8

12
16
2

3
1

1722, gener, 1 - 1722, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 57r a 58r]

Comte del que es antrat en la confraria del
gloriós sant Joan en lo any 1722, sent cònsols Pere
Bargadà y Francisco Burrull, en dit ani de 1722
Primo habem rebut de Joseph Gili, retorsedó, la darere
mitga aniada de 1721
Ítem tinch rebut del retorsedó ab ver comte de la
primera mitga aniada que comensa als 7 de jener de
1722, ha raó de 12 ll. lo ani
Ítem tinch rebut de la cassa vella dels astricadós, del
taxidor, de llogué de 12 de juriol de 1722
Ítem tinch rebut dels rals de la confraria dels mestres
y fadrins
Ítem avem rebut de dos aprenents de cassa Segimon Burrul
Ítem de dos aprenents de Francisco Burrul
Ítem avem rebut de Joseph Torulló, de un aprenent
Ítem avem rebut de Miquel Novell, de un aprenent
Ítem avem rebut de Aulagé Gudó, per un aprenent
Ítem avem rebut de Jauma Aubach, de un aprenent
Ítem avem rebut dels draps an estricats a Capelades,
15 ploms
Ítem avem rebut de la cassa

7

5

12

8
4

3
3

11
6

16
10
10
5
5
5
5

7
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Ítem avem rebut de un mestrage de Tomàs Muntané
Ítem avem rebut del clavari Joseph Toralló, de 137
ploms y mitx
Ítem avem rebut la pensió de Pere Bargadà que fa a
la confraria de
Ítem avem rebut altre pensió de Pere Bargadà que fa
a la confraria, y dites duas pensions a pegades per lo
ani 1720 y 1721
Suma
Comte del que avem gastat per la confraria del
gloriós sant Joan, sen cònsols Pere Bargadà y
Francisco Borull, en lo ani 1722, és lo segent:
Primo per clavells lo dia de Corpus y lo die de Sant Joan
Ítem per las completes y profassó, lo die de Sant Joan
Ítem per lo aniversari, hy diné y candella lo andamà
de Sant Joan
Ítem per dos puntets del torn
Ítem per una clau per la porta de sota de la messa
de Sant Joan
Ítem per lo tocador de las campanas
Ítem per la prèdica del dia de Sant Joan
Ítem per la cantòria
Ítem per los músichs
Ítem per sere de la iniversari
Ítem per la ginesta de la anremada del dia de Sant Joan
Ítem per lo senyor batlla
Ítem per lo senyor Bartomeu Costa
Ítem per traginar los pals del astricador
Ítem per fer lo astricador y un torn a Joseph Torolló
Ítem per claus a Joseph Estruch
Ítem per claus per lo astricador nou
Ítem per una pua y adobar un peu de adebaneres
Ítem per los serradós
Ítem per adobar lo astricadó vell
Ítem per una pensió a la Matoses, se a pegada per
lo ani 1717
Ítem per fer la crida, al Agustí
Ítem una pensió se a pegada a la Matoses per lo ani 1718
Ítem se a pegat la pensió del senyor doctor Fellis
Mateu, y pagan per 1721

1

10

27

10

5

5
72

15

10
19

4

1

6
5

2

3
12
8
16
8
10
6
4

2

2

1
2
2
2
1
1
2
10
6
1
2
1

7

7
6
3
4

5
6
5
5

12
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Ítem se és gastat ab sere a casa del senyor Tomàs
Farré, com consta en rebuda del senyor Tomàs Farré
Ítem per un full de pepé sellat
Suma
Entrat
Pagat
Resta1

15
72
72
72

11
2
6

7
3
6

15
6
10

6
6

1. La diferència entre el que s’ha cobrat i el que s’ha gastat
no coincideix.

1723, gener, 1 - 1723, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 59r a 60v]

Comte del que és antrat en la confraria del gloriós
sant Joan, sent cònsuls Joseph Mas y Francesch
Ortinas, en lo ani 1723, és lo segent:
Primo és antrat del clavari, Miquel Novel, de 215 ploms
Ítem és antrat del assàmit de Joan Barral
Ítem és antrat del assàmit de Ramon Mateu
Ítem és antrat del assamen de Joan Batista Serra
Ítem és antrat de la cassa vella dels astricadós, an
pegat ﬁns lo die 23 de juriol de 1723
Ítem és antrat de Pau Badia, retorsedor del loger de
la cassa nova, y a pegat per un ani y mitx, pasats
comtes ﬁns lo ani de 1723 als 7 de juriol
Ítem avem rebut a 12 de maig de Perra Bargadà, a
bon comte de la pensió de 1722
Ítem és antrat de una lata de Sant Joan, de Francisco
Sisteró
Ítem és antrat dels rals de mestres
Ítem és antrat del rals de la cana dels mestres de la
villa y forestés
Ítem és antrat del aprenantaga del Fermín Barral
Ítem és antrat del aprenantaga de Jauma Aulivé, estan
a cassa de Joseph Mas
Ítem és antrat del Falip de Sant Cantí, del aprentaga,
estan a casa de dit Mas
Ítem és antrat dels ploms que an estricats a Capelades
Suma

43
3
1
3

10

8

13

8

2

10

5

3
10

3

17
5
5

1
83

5
4
17
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Comte del que se és gastat en la confraria del
gloriós Sant Joan, sen cònsuls Joseph Mas y
Francesch Ortinas, en lo ani 1723, és lo segent:
Primo se és gastat per 260 teulas al taxidor de Òdena
Ítem en lo mestre de cassas, Pau Alla, per quatre dies
y mitx
Ítem per gix al Piere
Ítem per manobres, de fer lo fornet y demés obres
Ítem per treginar manobre, dos dies a Francesch Pasqual
Ítem per una càrega de teulisos per fer lo fornet
Ítem per quatre corteres de cals
Ítem per la ginesta del die de Sant Joan
Ítem per lo manxà del orga, a Joseph Devern
Ítem per la prèdicha del die de Sant Joan
Ítem per la taxa de la serra de la vitada de Corpus
Ítem per la taxa de la serra del ani de Francesch Susannas
Ítem al senyor rector de Munvuy, y 2 ll. 15 s. per lo
aniversari y los restans diset sous, són a bon comte
del ani 1722
Ítem al senyor Felis Mateu, per una pensió de 1722
Ítem per paper selat
Ítem per duas frontises y claus per la ﬁnestre que
dóna al fornet
Ítem per vuit corteres de cals
Ítem per la crida de Sant Joan Degolasió
Ítem per duas cridas del agust dels benitaires
Ítem al doctor Masegué, per salari del agust
Ítem per un veure que los cònsuls pasats prengeren
Ítem per la festa de Sant Joan y profasó
Ítem per lo niversari y tochà y diné y candella
Ítem per los músichs del die de Corpus y Sant Joan
Ítem per la cantòria de Corpus y lo die de Sant Joan
Ítem per tres bigas al Vilasecha de Munvui
Ítem per 6 quarteres de gisx per adobar las tàpias
Ítem per 4 dies del mestre de cassas Miquel Rigolfes
Ítem per 8 jornals de servir de manobre
suma parcial
Ítem per gastos del tornt de retorse, de un ani y mix
Ítem per los ploms que se son rescabalats diferens mestres
Ítem per lo selari a mosèn Bartomeu Costa, notari

2

8

2
2
2

5
18
8
16
2
16
6
2
8
10
10

1
2
2

3
5

1

1
1
2
2
2
4
2

12
12
9

4

6

8

7
14
1
2
6
2
15
6
4

7

17
2
2
51
9
5
1

8
6
19
8

1
11
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Ítem per lo senyor batlla, per selari del agust dels
benetaires y per lo consell
Ítem per serra a cassa del senyor Tomàs Farré, com
conste en rebude
Ítem per averse pagat Joan Novel, del que devia la
confraria a dit
Ítem se és gastat a Lluýs Francolí, per 6 dies y mitx
de treballà lo matxo y lo mosso per fer lo fornet, y
arena y pedra per las tàpias
Total

2
85

12
17

Entrat
Pagat
Resta debitor la confraria als cònsuls

83
85
–2

17
17

1

4

14

4

10

3

10
10
10

1724, gener, 1 - 1724, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 61r a 62v]

Comte del que és antrat en la confraria de lo
gloriós sant Joan, sent cònsols Joseph Llevi y
Francisco Puix en lo ani 1724, és lo segent:
Primo, és antrat del clavari Miquel Novel, 205 ploms
Ítem és antrat del assàmit que feu Joan Barral lo ani
1723, a bon comte
Ítem és antrat del lloger de la cassa vella, de Joseph
Panadès y Francisco Sisteller, los quals an pegat ﬁns
als 23 de juriol de 1724
Ítem és antrat per 6 ploms de Capellades
Ítem és antrat dels ròcechs del ani 1723, per mans
de Joseph Mas
Ítem és antrat de Pera Bargadà, duas liures y deu
sous, los quals paga a compliment de la penssió del
ani 1722 als 10 de juni de 1724
Ítem és antrat del aprenentaga de Agustí Carol, estan
en cassa Sagimon
Ítem és antrat del aprenentaga de Joan Mollas de
Manressa, en cassa Toralló
Ítem és antrat de Miquel Miquel, del aprenentage, de
cassa en Estruch

41
14

8
1

4
10

2

10
5
5
5

8
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Ítem és antrat de Pau Badia, retorsedor, sis lliures,
las quals paga per la primera mitga aniade que té
comansada a 11 de juriol de 1723
Ítem és antrat dels rals de cana dels mestres y dels forestés
Ítem és antrat dels rals dels mestres
Suma
Comte dels ròcechs que està devent la confraria
de Sant Joan, és lo segent:1
Ítem se deu a Joseph Estruch de quant van fer los
estricadós
Se és rescabalat per 10 ploms se astricà a Capalades
en lo ani 1716
Abonat a Joseph Estruch en lo ani 1725
Ítem se deu a Joseph Sendra, que va bastraura en lo
ani 1718 per fer los astricadós, pasats tots comtes ﬁn
lo ani 1724 quant traieren cònsuls
Comte del que se és gastat en la confraria del
gloriós Sant Joan, sent cònsuls Joseph Llevy y
Francisco Puix, en lo ani 1724, és lo segent:
Primo se a pegat a mossèn Bartomeu Costa, per lo
salari del achte del Trenitaris del agus y peper sellat
Ítem se pagat per serra a Mariano Malveí, com conste
en rebuda
Ítem per los músichs lo die de Corpus y lo die de
Sant Joan
Ítem per adornar lo altar de la anremade de Corpus
a mosèn Fellis
Ítem per lo tocar de las campanas, al Joseph Jordi
Ítem per la ginestre del die de Sant Joan
Ítem per las conpletes del dia de Sant Joan
Ítem per lo niversari, lo andemà de Sant Joan
Ítem per diner y candella del niversari, lo andemà
de Sant Joan
Ítem per la missa del niversari
Ítem per gastos del torn y claus
Ítem per dos cridas, Agustí March
Ítem per la cantòria del dia de Sant Joan
Ítem per la prèdicha del dia de Sant Joan
Ítem per la taxxa de la sera del obra

6
7
5
73

7
1
1

5

12

8

–2
–6

4

2

3

11

16

2

6

1

10
12
9
10
18

1

3
1
2

1
6
7
2
3
8
10

3

9

6
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Ítem per adobar un barró y dos claus
Ítem al Sollà, per adobar los astricadós
Ítem al senyor doctor Fèllis Mateu, per la pensió de 1723
Ítem per dobar la caxxa del scriven del Misteri y vestit
Ítem per gastos de la cassa y parets del astricadó,
teules, cals y gix, manobre y mestre, com conste en
diferens pertit
Ítem per 250 claus per lo astricadó, al Vellés de Manrressa
Ítem avem pagat a Joseph Mas, lo reste que ly devia
la confraria sent cònsul en lo ani 1722
Ítem am pagat a Segimon Borrul, per 22 ploms de
la doblla que dexà
Ítem té rebut Joseph Sendre, del que ly deu la confraria
Ítem té rebut Miquel Novel, del que ly deu la confraria
Ítem se pagat la pensió a la Matossas, per lo ani 1721
suma parcial
Ítem se pagat al senyor doctor Joan Padró, per un parer
y de un rètol quens a donat per respondre a la caussa
Ítem per sellari del notari, a Bartomeu Costa
Ítem per selari del senyor batlla, sen Toni Joan Rocha
Ítem per un full de papé sellat
Ítem té rebut Joseph Toralló, del que ly deu la confraria
Ítem té rebut Miquel Novell, lo compliment del que
va bestraure en lo ani 1718
Ítem se pagat a Jacinto Estruch, per tot lo comte que
bastregé en lo ani 1720, pasats tots comtes
Ítem té rebut Joseph Astruch, a conpliment del que
va bastraure en lo ani 1720
Suma lo gastat

2
66

6
6

11

Suma lo antrat
Suma lo gastat
Reste en favor de la confraria

73
66
6

1
6
14

8
11
9

1. Pràcticament tot el contingut del full està ratllat,
probablement per indicar que el comte està liquidat. Transcric
només la part que no està ratllada, que correspon a la part
ﬁnal del foli.

1725, gener, 1 - 1725, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 63r a 64r]

5
2

2
16
12
11

6

17

9
6

4

2
4
3
2
5
59

9

10
8

11

8

14
1

1

12
2
6

3

8
7
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Comte del que és entrat en la confraria del gloriós
sant Joan, sent cònssuls Joseph Sendra y Miquel
Mestre, en lo ani 1725, és lo següent:
Primo és antrat del clavari, Miquel Novell, la reste
del ani 1724
Ítem és antrat de un drap que deu Francesch Murat,
per ser lo primé
Ítem és antrat de Francisco Sisterré, per lo lloguer
de la cassa vella dels astricadós, deu lliures, los quals
paga ﬁns als 13 de juriol de 1725
Ítem és antrat de Pau Badia, retorsedó, 6 ll., los quals
paga per la aniade qa caba als 9 de juriol del ani 1724,
que és lo compliment de dit ani
Ítem és antrat del clavari Miquel Novel, de 160 ploms
Ítem és antrat de Pera Bargadà, sinch lliures, los quals
paga per lo ani 1723 als 27 de maig de 1725
Ítem és antrat dels rals de mestres
Ítem és antrat dels ralls de la cana, mestres y forastés
Ítem és antrat del aprenentage de Pau Matossas
Ítem és antrat del aprenentage de Llorens Formossa,
de Sant Sadurní
Ítem és antrat més de sinch draps de cana
Ítem és antrat de Pau Badia, retorssedó, vuit lliures
vuit sous y nou dinés, los quals paga a bon comte de
la aniade que fa als 7 de juriol de 1725, dich
Ítem és antrat de Joseph Estruch, un plom y lo ral
de mestre
Suma
Ítem és antrat de la cana mestres forestés y de la villa
Suma1

6

14

9

16

10

6
32
5
3
3

10
14
5
5
10

8

8

9

73
77
3
80

6
9
9
9

6
6
6

2

4

10

2

8

2

10

1. En la suma total falta comptabilitzar 9 sous i 6 diners
de la darrera partida, però sí que sembla que hi ha sumades les
3 ll. corresponents al mateix concepte.

Comte del que se és gastat en la confraria del
gloriós sant Joan, sent cònssuls Joseph Sendra y
Miquel Mestre, en lo ani 1725, és lo següent:
Primo, per las conpletes y professó, lo dia de Sant Joan
Ítem per los mússichs, lo die de la anremada de Corpus y lo die de la conpletes de Sant Joan, y lo auﬁsi
Ítem per lo niversari y diné y candella, lo andemà
de Sant Joan

LLIBRE

807

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

Ítem per la cantòria del dia de Corpus y lo die de
Sant Joan
Ítem per lo tocar la ochtava de Corpus y lo die de
Sant Joan y lo niversari, a Anton Jordi
Ítem a Joseph Devern, per manxar las conpletes de Corpus
Ítem per anar serchà la ginestre a Santa Creu del
Orde, per las anremades
Ítem per tres arsiras per adobar la bandera, a Joseph
Simon
Ítem a Joan Messegué, per una (arsira) per adobar
la bandera
Ítem per mans de sastre y seda a Isidro Novel
Ítem per la taxa de la sera del obra
Ítem per fer la anremada de Corpus a mosèn Fellis
Ítem per dos clavillas de ferro que se trencaren als
estrichadós
Ítem per dos cridas lo die de Sant Joan y la altra de
un conssel, Agustí March
Ítem per una pensió al doctor Fellis Mateu, en rebude
del ani 1724
Ítem sa pegat al senyor rector de Munvui, quotre lliures cinsse sous, assò és 2 ll. per lo compliment de la
pensió de 1722, y 2 ll. 15 s. per la pensió del ani 1723,
als 15 de novembre de 1724, són en rebut al llibre
Ítem per la prèdicha del die de Sant Joan de juni
Ítem se pegat per la penssió a Mariàngela Matossas,
del ani 1722, conte en rebude
Ítem se pegat per lo gasto del torn de la derere mitga
aniade, per dos cordes y un cavellet y 24 grivells per
lo tornt
Ítem se gastat per los gastos del torn ﬁns als 22 de
maig pasats, tots comtes dels gastos de dit ani
Ítem se pagat ha Miquel Novel, lo deute que li devia
la confraria de quan van fer los estricadós a compliment de tot és
Ítem se pagat a Joseph Torralló, lo deute que ly devia
la confraria de quant van fer los astricadós, a compliment de tot és
Ítem se és gastat ab sera en diferens pertis, conste
en rebudes

4

11
12
1
9

3

10

1
2

16
10
10
4
2

5

12

4
1

15
8

8

5

1

15
11

2

8

1

6

21

17

9

3
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Ítem se pagat a Joseph Sendra, lo deute que bastragué
per fer los astricadós, a diﬁnisió de tot
Ítem se pagat a Jeroni Trullàs, per quatre portadores
de calls se li devian
Ítem se pagat per gastos dels astricadós a Joan Bioscha,
y per claus y una post per dobar la porta
Ítem per sellari del notari, a mosèn Bartomeu Coste
Ítem per lo selari del senyor batlla, Antoni Joan Rocha
Suma
Ítem se és pagat en bon comte de Joseph Estruch, de
quant van fer los estricadós
Suma

74

12
3

6

74

6
9

6

Suma lo gastat
Suma lo antrat
Reste en favor de dita confraria

74
80
6

9
9

6
6

4
8
2
1

2

1726, gener, 1 - 1726, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 64v a 65v]

Comt del que és antrat en la confraria del gloriós
sant Joan, sent cònssuls Joseph Astruch y Nicolau
Pogades, en lo ani 1726, és lo següent:
Primo, és antrat del clavari Miquel Novel, la reste
del ani 1725
Ítem és antrat de Francisco Sisteré, per lo lloguer de
la cassa vella dels astricadós, deu lliures, les quals
paga per la aniade que cau als 13 de juriol de 1726
Ítem és antrat la pensió de Pera Bargadà, y paga per
lo ani 1724
Ítem és antrat del clavari Miquel Novel, per 152 ploms
y mitx
Ítem és antrat dels rals de mestres
Ítem és antrat dels rals dels ròcechs
Ítem és antrat dels rals de cana dels mestres y forestés
Ítem és antrat de Pau Badia, retorssedó, del lloguer
de la cassa nova del astricador, 15 ll. 11 s. 3, assò és
3 ll. 11 s. 3 dinés ha conpliment de la aniade que fa
als 7 de juriol de 1725, y las restans 12 ll. paga per
lo ani que cau al 17 de juriol de 17

6

10
5
30
5
4

10
13
18
16

15

11

3
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Ítem per un drap que astricat a Capellades Fruitós Semsot
Ítem és antrat per lo aprenent de Francisco Borrul,
Joseph Comas de Calaf
Ítem és antrat del rals de mestres ha més del sobre dit
Suma
Ítem és antrat de Segimon Borrul, per 3 draps de
cana y un ral de mestre
Suma lo antrat
Comte del que se és gastat en la confraria del
gloriós Sant Joan, sent cònssuls Joseph Astruch y
Nicolau Pogades, en lo ani 1726, és lo següent:
Primo, per los músichs lo die de Corpus y lo die de
Sant Joan
Ítem per lo niverssari lo andemà de Sant Joan
Ítem ha Anton Jordi, per tochà lo die de Sant Joan
y Corpus
Ítem ha Joseph Devern, per manxar lo die de Corpus
y Sant Joan
Ítem per las conpletes, lo die de Sant Joan de juni
Ítem per la profassó del die de Sant Joan de juni
Ítem per la ginestre de las anrremades, ha Joseph Codina
Ítem per lo diné y candelé del niverssari, lo andemà
de Sant Joan
Ítem per la taxcha de la sera de Corpus, al senyor
Joan Cuiner
Ítem ha Joseph Soler, per la cantòria de Corpus y
Sant Joan, y lo vilansico
Ítem per lo anrema, ha mosèn Fellis, lo die de la
anrremade de Corpus
Ítem per dos dotssenas de claus, ha Toni Farré
Ítem se pagat la pensió al señor doctor Fellis Mateu,
per lo ani 1725, conste en rebude
Ítem se pagat la pensió ha Mariàngela Matosses, per
lo ani 1723, conste en rebuda
Ítem se pagat al Taxidó de Òdena, per 32 corteres de
cals, a raó de 1 s. 6 d. quartera
Ítem se pagat per lo port de dites 32 quarteras de
cals, a un sou quartera
Ítem se pegat per la prèdicha del die de Sant Joan
Ítem se pagat la resta que ly devia la confraria a Joseph Estruch, a conpliment de tot

4

79

5
6
3

3

79

8
11

3

2
1

4
18

6

10

1

2
18
13
9
17

2

10

4

11
6
6

5

12

5
4
1
1
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Ítem se pegat per la sera que an gastada, conste en rebude
Ítem se pagat per dos soldats que me donaren a discrisió que me faltavan los dinés a cobrà de Segimon
Burrul del ganansial
Ítem se pagat a mestre Jeroni Sollà, per fer las tàpias
dels astricadós
Ítem per deu corteres de cals al Bosch de Munvui, ha
tres sous quartera, val
Ítem per lo port de dites 10 quarteres de cals
Ítem per sis corteres de gix a Jassinto Marssal
Ítem per treginà la pedre y la arena per 10 dies y
mitx un parel de matxos, ha raó de 16 s. lo jornal,
valent en diferens
Ítem se pagat ha Marcho Codina, per dos dies de
arenha y pedre y aida de càrega
Ítem se pagat ha Joan Bioscha, fusté, per adobar lo
astricadó
Ítem per lo selari, a mosèn Bartomeu Costa, notari
Ítem per lo selari al senyor batlla, Tomàs Farré
Suma parcial
Ítem se pegat per gastos del torn ﬁns als 10 de juni
de 1726
Ítem per dos cridas, a Joseph Conti
Suma lo gastat
Suma lo antrat
Suma lo gastat
Reste en favor de la confraria

12

12

6

4
9

10

1

10
10
18

8

8
8
6

1
12
1

8

75

2
3

8

79
75
4

11
3
7

3
8
7

4

7

7

73
2

1727, gener, 1 - 1727, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 66r a 67r]

Comte del entrat en la confraria del gloriós sant
Joan, sent cònssuls Lluís Francolí y Lluís Mas, en
lo ani 1727, és lo següent:
Primo, és antrat la reste del clavari, Miquel Novel,
del ani 1726
Ítem és antrat de Francisco Sisteré, del lloguer de la
cassa vella dels astricadós, 10 ll., los quals paga per
lo ani que cumple als 13 de juriol 1727

10
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Ítem és antrat per 7 messos de la cassa nova, de Pau
Badia, y sen anà
Ítem és antrat de Banet Batlla, de Aspereguere, del
llogué de la cassa nova, que comenssa als 6 de mars
del ani 1727, a raó de 12 ll. lo ani, a bon comte
Ítem és antrat del assàmit de Pau Cocha
Ítem és antrat del assàmit de Jasinto Barnolla
Ítem és antrat la pensió de Pera Bargadà, y paga per
lo ani 1725
Ítem és antrat del aprenentage de Joseph Baltassà de
Sant Pera de Riu de Billas
Ítem és antrat del aprenentage de Magí Aumasché,
del Aspelt
Ítem és antrat de Joseph Mas, per un drap estricat
a Capellades
Ítem és antrat per 183 ploms
Ítem és antrat per los rals de mestres y gargats y
fadrins y furastés
Ítem és antrat dels ralls de cana dels mestres
Ítem és antrat dels rals de cana de forastés
Suma
Comte del que se és gastat en la confraria del
gloriós sant Joan, sent cònsuls Lluís Francolí y
Lluís Mas, en lo ani 1727, és lo següent:
Primo, per tres fulls de pepé sellat per posar lo consel
del ani 1725, y per escriura lo consell del ani 1726, y
per lo consel del ani 1727
Ítem se pegat al senyor rector de Monvui, la pensió
de 1724 y 1725, conste en rebude
Ítem se pagat a Joseph Llansó, per portar la ginestre
de las anramadas de Sant Joan
Ítem se pagat per los mússichs, per Corpus y Sant
Joan, del tochà
Ítem se pagat per la profassó del dia de Sant Joan de juni
Ítem se pagat ha Anton Jordi, per tochà lo die de Corpus las conpletes y Sant Joan, y lo tochà del naversari
Ítem se pagat la taxa de la sera ha Isidro Segura del
obra, conste en rebude
Ítem per lo niversari, diné y candela lo andemà de
Sant Joan
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2

10

2
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Ítem se pagat per la prèdicha de Sant Joan de juni
Ítem se pagat per la cantúria del die de Corpus y
Sant Joan
Ítem se pagat per un millè de claus de ganxet al Grau
de Manresa
Ítem se pagat per dos reures al Barnades de la Vall,
y per sercarllos, tot junt
Ítem se pagat la pensió al senyor doctor Fellis Mateu,
del ani 1726, conste en rebude
Ítem se pagat per 20 quarteras de cals al Joan de
Oranias, y lo portalla
Ítem se pagat per un manobre de una jova que féu
un dia mestre Rigolfes de jova y gix, conste en rebuda
Ítem se pagat per dos dotsenas de llanternas que faltavan al torn
Ítem se pegat a Joseph Sebaté, per sis fulls de pepé
per lo Misteri
Ítem se pegat per roba per vestir lo rebí del Misteri
a cassa Joan Albanès, conste en rebude
Ítem se pegat a Pera Pascol, per dos golfos y puas y
claus per lo astricadó y torn
Ítem se pagat per dos dies un parell de matxos per
portar pedra
Ítem se pegat per sera a Jauma Massegué, conste en
rebude
Ítem se pegat a Joan Bioscha, per una porta y adobar
lo astricadó
Ítem se pegat ha Francisco Arguiol, per 11 portadores
de cals se ly devia de andererit
Ítem se pegat ha Joan Massegué, per 7 portadores de
cals se li devia de andererit
Ítem per un amformadó y un remendo de un portet
per adobar lo tornt
Ítem per una corda per lo torn
Ítem se pegat ha Mariàngela Matossas, la pensió de
1724 y 1725, conste en rebude
Ítem se pegat ha Joseph Sendra, per 183 ploms de
astrichà
Ítem se pegat ha Joseph Contí, per cridar tres cridas
Ítem se pegat per lo selari a mosèn Bartomeu Costa

1
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3

3
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16
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16
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Ítem se pegat per lo selari al senyor batlle
Ítem se pegat a bon comte de la pensió a Mariàngela
Matossas, de 1726
Suma1

12
1
84

3

2

13
3
10
10

7
2
5

1. Segons els sumands, el total hauria de ser de 83 ll.
13 s. 2 d.

Suma lo entrat
Lo gastat suma
Queda a favor de la confraria
Resta devent Miquel Rigolfas, per lo examen
Resta devent Joseph Cudina, per lo examen
Resta devent Banet Batlle, per lo lloguer de la primera
mitga anyada, que comensa als 6 de mars de 1727,
de la casa
Thomàs Montaner, per un drap que va astricà a Capellades

85
84
1
1
3

4
4

1728, gener, 1 - 1728, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 67v a 68v]

Comte del que és entrat en la confraria del gloriós
sant Juan, sen cònsuls Joseph Toralló y Tomàs
Dalmasas, en lo any 1728, és lo segent:
Primo és entrat per 190 ploms i mitg1
Ítem és entrat per los rals de mestres, agargats, fadrins y furastés
Ítem és entrat per don Francisco Sistaré, per lo lluger
de la casa vella dels astricadós, 1728
Ítem és entrat de Banet Batlla, retursedó, per lo lluger
de la casa nova dels astricadós
Ítem és entrat de Pera Bargadà, per una pensió, 1726
Ítem és entrat dels rals de cana de la vila y furastés
Ítem és entrat de Joseph Estruch, de 3 draps estricats
a Capallades
Ítem és entrat de la aprenentatga de Diego Candaló
dels Prats
Ítem és entrat de la aprenentatga de Joseph Simon
Ítem és entrat de la aprenentatga de Felis Casals, de Olot

39

13

5
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10
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5

13
10
5
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Ítem és entrat de Joseph Siurana, de un drap estricat
a Capalladas
Ítem és entrat de Tumàs Muntané, de un drap estricat
a Capallades, y per un del any pasat
Ítem és entrat de Jasintu Asuch, de estricà a Capallades
Ítem és entrat de Francisco Borull, de 15 draps de cana
Suma2

3

72

6

7
5
10
2

1. Escrit a sobre, Per los dinés que entragà Joan Novell y los
ploms. 2. El total de la suma hauria de ser de 72 ll. 3 s.

Comte del gastat en dita confraria dit any
Primo, se a pagat a Isidru Sagura, de la cera se a
gastat en dit any
Ítem se a pagat per dos cridas
Ítem se a pagat per a en ramar <a> Mosèn Felis Nuell,
la vuytada de Corpus
Ítem se a pagat per lo campané, per la vuytada de
Corpus y Sant Juan
Ítem se a pagat per lo manxadó, vuytada de Corpus
y Sant Juan
Ítem se a pagat per als músichs, vuytada de Corpus
y Sant Juan
Ítem se a pagat per las cumpletas y profasó per lo
dia de Sant Juan
Ítem se a pagat per un papé sallat
Ítem se a pagat al argunista, vuytada de Corpus y
Sant Juan
Ítem se a pagat per la prèdica de Sant Juan
Ítem se a pagat per un salse per lo retursedó
Ítem se a pagat per 4 puntets per lo retursedó
Ítem se a pagat per un serra per lo retursedó
Ítem se a pagat per 12 canes per lo retursedó
Ítem se a pagat per un corda per lu torn
Ítem se a pagat per 12 fulls de papé dorat per lo Misteri
Ítem se a pagat per la tatxa de la sera del obra
Ítem se apagat per una pensió a la Comunitat, per lo
any 1727, consta en rebuda
Ítem se a pagat a Mariàngela Matosas, una pensió
per lo any 1726. Consta en rebuda
Ítem se a pagat a Joseph Llansó, per la ginestra de
Sant Juan
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Ítem se a pagat al senyor Bartomeu Costa, per sun salari
Ítem se a pagat al senyor batlla, per la dieta
Ítem se a pagat al Millet, per traginà pedra y arena
per la tàpia del astricadó, per sinch gurnals y mitg
suma
Ítem se a pagat a Dumingu Baxeras, mestra de casa
Ítem se a pagat al turné, per adobar lo torn
Ítem se a pagat al clavari per 190 ploms y mitg
Ítem se a pagat per lo diné y candela y aniversari per
lo andemà de Sant Juan
Ítem se a pagat a mosèn Pau Solà, reverent de Munbuy,
per la pensió del any 1726, consta en rabuda
Ítem se a pagat al clavari, no li recorda per què
Ítem se a pagat a Juan Biosca, per adubar lo astricadó
Suma
Se troba haver entrat ab tot gènero de recibo
Y haver gastat
Resta a favor de la confraria
Las quals entrega Joseph Turalló a Joan Novell, clavari
elegit die 18 de maig 1728
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13

2
8
14

13
38

14
16

1729, gener, 1 - 1729, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 69r-v]

Comta del que és antrat en la confraria del
gloriós sant Joan, sent cònssuls Francisco Borrul
y Joseph Siurana, en lo any 1729, és lo següent:
Primo és antrat la reste del clavari Joan Novell, del
ani 1728
Ítem és antrat del clavari per 194 ploms en lo ani 1729
Ítem és antrat de Pera Bargadà, sinch lliuras, per la
pensió y paga per lo ani 1727
Ítem és antrat de Pera Riera, per lo essàmit, a bon comte
Ítem és antrat del rals de mestre y rals de fadrins
Ítem és antrat dels rals de cana dels forastés
Ítem és antrat per 10 draps se són astricat a Capallades
Ítem és antrat per 16 draps y mitx de cana dels mestres
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Ítem és antrat de Francisco Sisteré, per lo llogué de
la vella, y paga per lo any 1729
Ítem és antrat de Banet Batlla, retorsedó, 7 ll. 16 s.,
y paga assò és 6 ll. ha conpliment del ani 1728, y
los restans 1 ll. 16 s., a bon comte del ani 1729, són
Ítem és antrat del assàmit de Miquel Rigolfes, del
ani 1727
Ítem és antrat dels rals de ròsech del ani 1728
Ítem de Joseph Sabater, y Geroni Poncelles, y de Joan
Badia, aprenents
Suma lo entrat
Comta del que se és gastat en la confraria del
gloriós sant Joan, sent cònssuls Francisco Borrull y
Joseph Siurana, en lo ani 1729, és lo següent:
Primo, se ha pagat al senyor batlle per la acistència
Ítem se pagat a Anton Jordi, per lo tochà lo die de
Corpus y Sant Joan
Ítem se pagat a Gil Puix per la taxxa del obra de la isglésia
Ítem se pegat per los músichs, del dia de Corpus y
Sant Joan
Ítem se pegat per las conpletas y profassó y niversari
y diné y candella
Ítem se pagat per portà la ginestre a Joseph Llanssó
Ítem se pagat per manxà lo dia de Corpus y Sant Joan
Ítem se pagat per la cantòria de la ochtava de Corpus
y Sant Joan
Ítem se pagat per lo sermó del dia de Sant Joan
Ítem se pagat en diferens gastos per lo torn, com
conste en rebuda
Ítem se pagat per gasto del astricadó a Joan Bioscha
y altres diferens
Ítem se pagat en diferens gastos per obras de la cassa
vella y nova
Ítem se pagat al senyor doctor Fellis Mateu, la pensió
del ani 1728
Ítem se pagat per sera a Joseph Farré, com conste
en rebuda
Ítem se pagat per la antrada del retorsedó a la villa
Ítem se pagat a Joseph Sendra, per 194 ploms se són
astricats
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Ítem sa pagat a Pere Coca, per la penció del any 1727,
per tenir rebut del any 1726 una lliura a bon compte
Suma
Se ha trobat haver entrat ab tot gènero de recibo
Y se ha gastat
Queda a favor de la confraria
Las quals quedan en mà de Joan Novell, y per haverse
olvidat de pagar a Joseph Felip alguns ferros que ha
fet per los estricadós, li han donat una lliura y un
sou, y sols queda en mà de dit Novell, deu lliuras y
diset sous y set dinés.
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1
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1730, gener, 1 -1730, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 70r a 72v]

Compta del que ha entrat a Joseph Estruch y
Jacintho Barnola, parayres, cònsuls de la confraria
del gloriós sant Joan, en lo any 1730, que és com
se segueix:
Primo ha entrat a Joseph Estruch, dels dinés havien
quedat del any passat1
Ítem del any present, per sis denas menos un plom
Ítem de Pere Riera, per lo examen
Ítem de Pere Castells, per lo examen
Ítem de Pere Maspulet, per lo examen
Ítem de Matheu Sistaré, texidor, per lo llogué de la casa
Ítem per 38 ploms de la munició vella de Joseph Toralló, parayre
Ítem de Sagimon Borrull, de dinés que tenia de la
confraria, y de ploms de la munició vella
Ítem de Francisco Borrull, per llogué de la casa dels
estricadós, y ploms de la munició vella
Ítem de Nicolau Amigó, per lo examen
Ítem de Pere Bergadà, per las pencions del any 1728
y 1729
Ítem de Matheu Bruguera, texidor, per lo llogué de
la casa, de la mitja anyada comensada a 1 de janer
Ítem per lo ral dels mestres y fadrins
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Ítem los dinés que han donat y dexat per la bandera
són los següents:
Primo Joseph Siurana, 2 ll., Lluís Mas, 1 ll., Geroni
Trullàs, 14 s., Francesch Susanna, 2 ll., Pere Maspulet, 1 ll., Ramon Montlló, 7 s., Francisco Tovella,
14 s., Joseph Sendra, 16 s. 8, Joseph Mas, 1 ll., Miquel Rigolfas, 1 ll. 5 s., Joan Novell, 1 ll. 8 s., Nicolau
Pujades, 7 s., Fructuós Samsot, 1 ll., Miquel Mestre,
7 s., Joseph Calsina, encepador, 2 s., Joseph Mas menor, 1 ll., Francisco Puig, 14 s., Lluís Francolí, 1 ll.
8 s., Jacintho Estruch, 7 s., Joan Batista Ceré, 14 s.,
Pere Riera, 14 s., Pau Coca, 5 ll., Jacintho Barnola,
14 s., que tots junts suman
Ítem Joseph Codina, a pagat del que devia del examen
Ítem a pagat Thomàs Montaner, del que devia
Ítem dels rals de cana, mestres y forasters
Suma2

25
3
1
135

6
9
1
1

1

1. D’acord amb els comptes de l’any anterior, la quantitat
rebuda hauria de ser de 10 ll. 17 s. 6 diners. 2. Segons els
sumands, el total hauria de ser de 136 ll. 1 s. 1 d.

Compta del que han gastat dits cònsols per dita
confraria
Primo, se ha pagat a Jaume Massagué, candeler de
cera, per 22 ll. 4 roves de sera, a raó de 10 s. rova, val
Ítem ha pagat per la tatxa de la obra
Ítem per dos dotsenas y mitja de canons
Ítem per tocar las campanas
Ítem als músichs
Ítem per la ginesta
Ítem al manxadó, per Corpus
Ítem per lo aniversari
Ítem per las completas y professó
Ítem per la prèdica
Ítem al organista, per la cantúria
Ítem a mosèn Fèlix, per la enrremada
Ítem per quatre quarteras de cals, a raó 3 sous quartera y ports
Ítem per adobar las tàpias dels estricadós
Ítem al manobre
Ítem per guix

11
2

2

2
2
1
4

5
10
10
12
8
9
2

8
11
10
16

1
10
5

4
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Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

per la pedra y arena
a Francisco Bou, per lo port de la fusta
a Maurici Belil, torné, per rodets
per vint grivells
suma
Ítem per fer serrar la fusta y compra
Ítem per 1.500 claus de ganxet
Ítem per enrremar lo Misteri
Ítem per un propi per anar a Barcelona a cercà lo domàs
Ítem per fer los clots als estricadós
Ítem se ha pagat a Pau Coca, per la penció del any 1728
Ítem al serradó, per quatre posts
Ítem per la caxa per posar la bandera
Ítem per frontissas y mans de dita caxa
Ítem per claus
Ítem per minvas de atxas per lo Dijous Sant y per
quan tragueren lo Sant Christo
Ítem a Miquel Rigolfas per fer las parets del estricadó
Ítem se ha pagat a Joseph Cendra per los ploms vells
de la munició
Ítem per los ploms de aquest any
Ítem se ha pagat a un fadrí de Aulot, per una encomienda li donà lo cònsul Barnola, y estigué tres dias,
y nos han obligat per justícia donarli
Ítem se ha pagat a Joseph Baró, per lo treball de ser
notari de la confraria
Ítem a Joseph Cuní, per tres cridas
Ítem se ha pagat a Miquel Barral, per fer dos cortinas
per posar a Sant Joan, de la bandera vella
Ítem per dos fulls de paper vermell ﬁ, per enrremar
lo Misteri
Suma

2
1

66

Compta del que se gastat per fer la bandera
Lo domàs lo ha pagat Joseph Toralló y Francisco Borrull y Sagimon Borrull, parayre, primo se ha pagat
per <...> canas de domàs, a raó <...> la cana, 97 ll.
Ítem per 2 ll. de seda carmesina
Ítem de 2 ll. de seda blanca

22
14

34
5
5
1
5
1
1
1

1
12
4
13
10
14
4
10
5

2
6

2

4
1
1

6

3
2

3
7

1

1

1
3
7
3
13

16

6

820

MONTSERRAT DURAN PUJOL

Ítem a Francisco Mestre, pasamaner, per mans del
serrell, cordons y altres coses que tingueren manaster
per la bandera
Ítem a Miquel Barral, per las mans de fer la bandera
Ítem a Francisco Matheu, texidor, per tela vermella
Ítem al corretgé, per compondre lo boyrach
Ítem a Ramon Balthesar, argenter, per la sivella del
boyrach
Ítem a Antich Tiana, per compondre a Sant Joan del
cap de la bandera y la asta
Ítem se ha pagat a Joan Biosca, fuster, per adobar los
estricadós, y gastos del torn
Ítem a Ramon Brisqas, ferrer, per 4 dotsenas claus
Ítem al senyor batlle, per la acistència al Concell
Suma
Suma tot junt, lo que ha pagat Joseph Estruch y Jacintho Barnola, cònsuls. Per lo atràs escrit
suma anterior
Total

15
3

5

10
7
3

6

3

2
7

71

18
12
9

6

66
71
138

13
9
2

6
6

135
138
3

1
2
1

1
6
5

6
2

18

7

De las noranta set lliuras de la bandera, ne ha pagat
Sagimon Borrull
Se li passa en compta per los ploms
Se li té de pagar

32
8
23

6
7
19

8
8

Francisco Borrull ne ha pagat
Se li passa en compta per los ploms
Se li té de pagar

32
10
21

6
12
14

8
7
1

Joseph Toralló ne ha pagat
Se li passa en compta
Se li té de pagar

32
5
26

6
19
7

8

Sumen los comptas del any 1730
Ha entrat en mà dels cònsuls
Sa pagat
Restan cobradors
Després de haver fet lo compte se ha cobrat del ﬁllastre de Banet Batlle, per lo llogué de la casa nova que
té, comensada la mitja anyada als 6 de mars de 1730
Queda a favor de la confraria

8
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Las 2 ll. 18 s. 7 que havian de pagar los cònsuls, se
han passades en compta que Francisco Borrull havia
de pagar alguns partits del que tenian carregat los
cònsuls, y se li ha carregat en desquiti dels dinés que
havia dexat per la bandera, y axís no ha quedat ningun diner en favor de la confraria, per que los ploms
importaven 7 ll. 7 sous, y se li carregan 10 ll. 7 sous.
Del que queda a deura dels dinés que han dexat per
la bandera són los següents:
Lluís Mas
Geroni Trullàs
Francesch Sussanna
Pere Maspulet
Ramon Monlló
Francisco Tovella
Joseph Mas
Miquel Rigolfas
Fructuós Samsot
Pau Coca
Jacintho Barnola
Per las ànimas del botons dels cordons de la bandera,
que costaren 2 ll., y per altres treballs se havian pagat
al germà del cònsul Barnola, y guix 7 s. 6 d., que no
són al tras escrit compte, té de cobrar Joseph Estruch
Se és pagat ha Joseph Estruch, en lo ani 1731 lo
compte sobre dit, que són 2 ll. 7 s. 6.

1
1
1

7
14
1
1
1
5

8

14

2

1731, gener, 1 - 1731, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 73r a 74r]

Comte del antrat en la confraria del gloriós sant
Joan, sen cònssuls Sagimon Borrull y Francischo
Tovella, en lo ani 1731, és lo següent:
Primo, és antrat de Mateu Brugueras, texidor, de la
cassa vella dels estricadós, 5 ll., y dites paga ﬁns als
13 de jener del ani 1731, dich

14
12

5

7

6
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Ítem és antrat de Mateu Brugueres, texidor, per lo
loguer de la casa vella, ha bon comte de la mitga
aniada té comensada als 13 de jener del ani 1731
Ítem és antrat del retorsedor Benet Batlla, de la cassa nova dels astricadós, ha conpliment ﬁns als 7 de
mars de 1731
Ítem és antrat del lloguer de la cassa nova dels astricadós, de Francisco Puixgener, per la primera miga aniada
té comensada als 12 de mars del ani 1731, 6 ll., dich
Ítem és antrat de Pera Bargadà, la pensió del ani 1730
Ítem és antrat del clavari, Joan Novell, per 47 ploms
Ítem és entrat de Joseph Estruch, de la caritat que té
donada per la bandera
Ítem és antrat per dos draps estricats en Capellades
Ítem és antrat del rals de mestres y fadrins
Ítem és antrat del rals de cana, mestres y forastés
Ítem és antrat dels draps se són fetes de la munassió
y draps de color, per 244 ploms ha 3 s. 6 cischú
Ítem és antrat de Pera Cocha, per 14 ploms
Ítem és antrat de Joseph Mas menor, per 3 ploms
Suma
Comte del gastat en la confraria del gloriós sant
Joan, en lo ani 1731, sent cònsulls Segimon
Borrull y Francisco Tovella, són los següens:
Primo, se pegat per la prèdicha per lo dia de Sant Joan
Ítem se pegat per la taxca de la hobra
Ítem se pegat per los mússichs, conpletes y Sant Joan
Ítem se pegat al senyor Josep Sollé, argunista
Ítem se pegat ha mosèn Francisco Cuiner, per conpletes y profassó
Ítem se pegat per lo aufertori del niversari
Ítem se pegat ha <A>nton Jordi, per lo tochà
Ítem se pegat al manxadó
Ítem se pegat ha Joseph Llansó, per la ginestre
Ítem se pegat ha Joseph Bioscha, fosté, per dobar la
caxa de la bandera
Ítem se pegat per afegir lo llanssol de la bandera
Ítem se pegat al Brunet de Òdena, per dos reures
Ítem se pegat per serrar los dits reures al Moreu

3

15

6

15

6
5
8

5

5
5
1
42
2
93

6

12
7
13
15
14
9
10
16

6

1
3
2
4
3
8

2
1
1
3
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Ítem se pegat per la pensió de 1729 y 1730 de la Reverent Comuditat, al senyor Joseph Farrer, colachtor
Ítem se pegat la pensió a Pera Cocha del ani 1729
Ítem se pegat al senyor Jauma Masegué, per la sera
Ítem se pegat ha Joan Dardet, per claus
Ítem se pegat per lo selari del senyor batlla
Ítem per un full de pepé sellat
Ítem se pegat al torné per llanternas y baginots y
canons y politge per lo torn
Suma

11
5
16

4
8
2
3

5
63

0

6
8

93
63
30

16
0
15

8
4

Suma lo antrat
Suma lo gastat
Reste en favor de la confraria
De la reste de las 30 ll. 15 s. 4 que ceden en favor
de la confraria, se són pagades del que tenian bastret
per la bandera, és lo següent:
Primo, se és rescabalat Francisco Borrull, dels ploms
Ítem dóna de caritat
suma
Se li reste ha deure, pasats tots comtes de las
21 ll. 14 s. que tenia bastretes la comfraria

5
5
11

17
12
9

6
5
11

10

5

1

Se rescaballa Joseph Torelló de las 26 ll. 7 s. 8 se li
devia la confraria, són de un partit
Y dóna de caritat de altre partit
suma
Y se li reste a deure ha dit Toralló, la confraria

11
7
18
8

3

4

3
4

4
4

Se rescabala Sagimon Borrull de las 23 ll. 19 s. 8 que
tenia bestretas per la bandera
Dóna de caritat
suma
Se li queda devent a dit Sagimon Borrull

13
5
19
4

14
12
6
13

4

De las trenta lliuras que quedaven dels comptes, dich
30 ll. 15 s. 4 d. en favor de la confraria, se han distribuhit als ques devia, so és, se ha pagat a Francisco Borrull 5 ll. 17 s. 6 d., a Joseph Toralló, perayre,
11 ll. 3 s. 4 d., y ha Sagimon Borrull, perayre, 13 ll.
14 s. 6.1
1. Segons les anotacions, el que s’ha pagat a Sagimon
Borrull són 13 ll. 14 s. 4 d.

4
4
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Comte del que queda a deura la confraria
Primo, se deu a Joan Biosca, fuster, de treballs al
torn y estricadós
Ítem a Joseph Felip, ferrer, de claus y ferramenta que
ha fet per los estricadós

9

10

3

2

58

4

1

5

6

1732, gener, 1 - 1732, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 74v a 75v]

Comte del antrat en la confraria del gloriós sant
Joan, sen cònsuls Lluís Francolí y Joseph Mas
menor, en lo ani 1732, és lo següent:
Primo, és antrat del clavari Joan Novell, 291 ploms
Ítem és antrat de Mateu Brugeras, lo conpliment de la
derera mitja aniada, que comenssa als 13 de jené de 1731
Ítem és antrat de Mateu Brugueras, 10 ll., los quals
paga ﬁns als 13 de juriol del ani 1732, dich
Ítem és antrat de Francisco Puixgené, per lo lloguer
de la cassa nova, 12 ll., y paga per la derera mitga
aniada del ani 1731, sis lliures, y las restans sis lliures,
per la primera mitja aniade té comensade als 12 de
mars del ani 1732, dich
Ítem és antrat del examen de Agustí Carol
Ítem és antrat de la pensió de Pera Bargadà, y paga
per lo ani 1731
Ítem és antrat per la reste del Segimon Borull, de
Francesch Susanas
Ítem és antrat del aprenentage de Joseph Gavarró
Ítem és antrat per 4 draps de Joan Novell, estrichà
Capellades
Ítem és antrat de Joseph Sendre, 2 draps de astrichà
Capelades
Ítem és antrat de Pera Bargadà, 1 drap estrichà Capellades
Ítem és antrat del rals de mestres y fadrins
Suma

10

12
3
5
11
5
14

6
98

7
3
13
2

6
6
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Comte del gastat en la confraria del gloriós sant
Joan, sent cònsuls Lluís Francolí y Joseph Mas
menor, en lo ani 1732, és lo següent:
Primo, se és pagat ha Francisco Borrull, la reste que
li devia la confraria
Ítem se és pagat a Joseph Toralló, la reste que li devia
la confraria
Ítem se és pagat ha Segimon Borrull, la reste que li
devia la confraria
Ítem se és pagat ha Joan Bioscha, la reste que li devia
la confraria
Ítem se és pagat a Joseph Falip, la reste que li devia
la confraria
Ítem se és pagat a Ramon Busché, la reste que li
devia la confraria
Ítem se és pagat a Jauma Masegué, per la sera conste
en rebude
Ítem se és pagat a Jasinto Sollà, per los candeleros del obra
Ítem se pagat la taxa de la villa, conste en rebude
Ítem se pagat ha Joseph Sendre, per clavar 291 draps
Ítem se pagat per los mússichs, Corpus y conpletes
y Sant Joan
Ítem se pagat al senyor Joseph Soler, argoniste, per
la cantòria
Ítem se pagat per las conpletes y profassó y niversari
y diné y candella
Ítem se pagat ha Anton Jordi, per lo tochar
Ítem se pagat per lo manxador
Ítem se pagat a Joseph Llansó, per la ginestre
Ítem se pagat per la taxa del hobra
Ítem se pagat per un dia de hobra en las cassas, mestre
y manobre y teulas y gix
Ítem se pagat per port de las lloses ha Joan Martí
Ítem se pagat per una imatge de sant Joan
Ítem se pagat a Pau Cocha, la pensió ha bon comte
del ani 1730
Ítem se pagat per sis ﬂorers per lo Misteri ha Francisco Arguiol

10

4

1

8

4

4

4

13

4

9

10
13

3

2

6

15
3
8
7

1
12

3

5

6

2

10

4

11

4
13
3
10
3
1

3

14
18
5
14
15

6
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Ítem se pegat per la prèdicha
suma
Ítem se pagat per selari del notari
Ítem se pagat per salari del senyor batlla
Ítem se pegat per dos fulls de pepé sellat
Ítem se pegat ha Joseph Contí, per dos cridas
Ítem se pegat ha Joan Bioscha, per trebal dels astricadós y del torn, ha conpliment de tot
Suma
Resumen
Ha entrat ab tot gènero de recibo
Y haver gastat
Se queda devent a Ramon Busquer, ferrer, per lo treball ha fet als estricadós, com consta ab lo compte
que dit Busqué ha fet, 14 s. (són pagats)
Comte del ròssech que deuen lo ani 17321
Francisco Farré
Jeroni Trullàs
Pau Francolí
Francesch Biosca
doctor Joan Santa Susanas
Magí Aumasché, fadrí

1
94
1

8
7
12
4
2

6

1
98

16
2

6
6

98
98

2
2

6
6

–2
–2
2
–2
–2
2

1. Les quantitats indicades no diuen si és tracta de lliures
o de sous. Quan al costat de la quantitat hi constava el signe
menys ho hem fet constar.

1733, gener, 1 - 1733, desembre, 31
Comptes del gremi de la confraria de paraires d’Igualada.
[2: fol. 76v a 78r]

Compta del que ha entrat a la confraria del
gloriós Sant Joan, esent cònsols Joseph Siurana y
Pau Coca, en lo any 1733, és lo següent:
Primo, ha entrat de la casa nova dels estricadós
Ítem del llogué de la casa vella, per mans de Matheu
Brugueras
Ítem de dita casa, per mans de Joseph Comas, comensant lo primer de juny del present any 1733

6

12
8
5

15
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Ítem del censal que fa tots anys Pera Bergadà, y paga
per lo any 1732
Ítem per lo examen de Joseph Lladó
Ítem per dos apranents
Ítem per lo valor de 250 ploms
Ítem del ral dels mestres
Suma
Compta del que se ha gastat a la confraria del
gloriós sant Joan, ésent cònsols Joseph Ciurana y
Pau Coca, en lo any 1733, és lo següent:
Primo, se ha pagat al manxadó del orga
Ítem se ha pagat per las dos diadas de Sant Joan, ço
és conpletas, profesons, aniversari y diné y candela
Ítem se ha pagat a Joseph Llansó, per ginesta de las
dos diadas de Sant Joan
Ítem se ha pagat per vantalls, de dos anys
Ítem se ha pagat als músichs, per dos anys
Ítem se ha pagat a Jasinto Solà, per la tatxa del obra
Ítem se ha pagat a Anton Jordi, per tocar las canpanas
en las diadas acustumadas
Ítem se ha pagat al organista
Ítem se ha pagat a Gervasi Briansó, per aiudar a ensendra per las diadas de Sant Joan y Corpus
Ítem se ha pagat per un full de papé sellat
Ítem se ha pagat a Jauma Farer, còurer, per una cortina al ospital, 14 anellas
Ítem se ha pagat a Joan Alvanés, per tela se conprà
per unas cortinas al ospital, ﬁl y veta, que junt són
suma
Ítem se ha pagat a Francisco Jornet, sastra, per las
mans de fer las cortinas
Ítem se ha pagat a Batista Mur, per una vesta de bucaram
Ítem se ha pagat a Gaspar Argullol, per 4 poms que
servexan al Misteri
Ítem se ha pagat a Anthoni Joan Roca, síndich dels
pares caputxins, per las dos prèdicas de las diadas
de Sant Joan

5
3
10
50
5
89

10
15

5
9

9

1
7
3
2

14
16
10

1
4

6
11
2
2

3

4
4
35

10
9

2

5
2
14

2

16

3
6
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Ítem se ha pagat per 600 claus de ganxet
Ítem se ha pagat a Joseph Cendra, per lo que li toca
per son selari de clavadó
Ítem se ha pagat a Mariàngela Matosas, per lo conpliment de la pensió del any 1730, una lliure vuit sous,
y la pensió del any 1731, que junt són
Ítem se ha pagat a Joseph Turalló, paraira, 7 ll. 10 s.,
a compta de 10 ll. que dit Turalló a pagat al senyor
rector de Monbui, per pencions atrasadas que la confraria deu a dit rector
Ítem se ha pagat a Joan Batista del candalé de Santa
Coloma, per sera se li ha pres, com consta en rebuda
suma
Ítem se ha pagat a Thomàs Farré, per una penció de
sensal a la Reverent Comunitat, per lo any 1731
Ítem se ha pagat per dos dietas al senyor batlla, per
asistir als consells
Ítem se ha pagat al corredor, per 5 cridas
Ítem se ha pagat al notari, per son selari
Ítem se ha pagat per 4 dotsenas de baginots
Suma
Resumen
Ha entrat
Se ha gastat
Resta
Se ha pagat al señor Joseph Ferrer las sobreditas tres
lliuras dotsa sous y deu dinés, y se li resta devent ﬁns
al die present, tres lliuras
Se queda devent a Ramon Busqué, ferrer, dels ferros
se li han pres per lo torn y estricadós
Se queda devent a Joan Biosca, fusté, de fustas a
treballat per lo torn y estricadós
Se queda devent a Joseph Toralló, parayre
Se queda devent als obrers per la tatxa de la obra de
la iglésia, del octava de Corpus
Los dotse sous de la dieta no se han presos, y han
servit per 12 s. que devian a una dona dels estricadós

2

4

6

5

6

8

7

10

13
77

14
8

9
6

5

12

8

1

4
5

1
86

12
2

2

89
86
3

15
2
12

2
10

3
3

12

3
2

3
10

2

10
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1734, gener, 1 - 1734, desembre, 31
Comptes del gremi de la confraria de paraires d’Igualada.
[2: fol. 78v a 79v]

Compte del que ha entrat en poder de Joseph
Estruch, parayre, y de Joan Ceré, abaxador, cònsuls
de la confraria de Sant Joan, en lo any 1734
Primo, de Joseph Puigjaner, per lo lloguer de la casa
vella dels estricadors
12
Més de Joseph Comas, per lo lloguer de la casa nova
de dits estricadors
10
Més de Pere Bergadà, de una penció de censal fa a
dita confraria, pagant per lo any 1733
5
Més del examen de Magí Almesquer
3
Més per tres cents y tretse ploms
62
Més dels rals dels mestres
5
Més de quatre aprenents
1
Més per los rals de cana
1
Més per los ploms dels forasters
101
Suma1

12
7
5
6
12
9

1. En la suma total hi ha una diferència de 7 sous de
més. Sembla que la quantitat ﬁnal anotada ha estat corregida
posteriorment.

Segueix lo que se ha gastat per dita confraria
Primo, per las festas dels Sant Christo, als priors
Més per cascavells y refresch dels que ballaren lo ball
de bestons
Més per los bastons dels que ballaren
Més als obrers per la tatxa de la obra
Més a Joan Biosca, per lo que li devían los cònsols passats
Més a Ramon Busqué, per lo que li devían los cònsols passats
suma
Més se ha pagat a Joan Ornosa, per la penció de la
Comunitat, per lo any 1732
Més se ha pagat per los ventalls
Més per la ginesta del dia de Sant Joan
Més per las completas de Sant Joan
Més per fer tocar las campanas
Més per la professó

11

4

3

6
18
10

2
3
3
23
5
4

1

18
12
7
7
15
8
17

8
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Més per lo aniversari
Més als músichs
Més per quatre cridas
Més a Miquel Rigolfas, mestre de cases, per set jornals
y mitg de treballar a la paret dels estricadors
Més al manòbrer
Més per lo treball de traginar pedra y arena
Més per guix
Més per cals y ports
Més per claus per la porta y dos jornals de un home
per obrir los fonaments de la paret dels estricadós
Més per sinquanta teulas
Més per un memorial de guia dels albarans
Més al clavadó, per 313 ploms y ha hagut en lo discurs del any
Més per la taxta de la obra de 1734
Més se ha pagat al senyor rector de Mon<buy> per
una penció
suma
Més se ha pagat al senyor Joseph Ferrer, per lo que
li devían los cònsuls passats
Més a Jaume Massaguer, per la cera se li ha presa en
lo discurs del any
Més se ha pagat a Ramon Busqué, per claus y ferramenta que ha fet per los estricadors
Més al notari de la confraria
Més al senyor batlle per la acistència
Més per un full de paper sellat
suma
Més se ha pagat al organista per la cantúria
suma
Més és antrat de sera de refús de Lluís Mas
Total
Resumen
Han cobrat los cònsuls ab tot gènero de recivo
Han pagat com consta en lo sobre dit compte
Restan cobradors de la confraria1
1. La correcció dels 7 sous feta en el total dels cobraments,
no queda registrada en el que resta per cobrar.

2
1

2
8
4

3
2
4
1
2

15
6
16
1
1

1

15
10
4

7
2

16
10

2
70

10
5

6
6
10

6

3
22

10

2
1

12

100
1
101
101
101
101

12
2
1
8
9
7
16

3

9
9
7

3
3

3
3
3
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1735, gener, 1 - 1735, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 80r a 81r]

Comta del diner que a entrat en puder de Joseph
Torelló, parayre, y Pera Riera, abaxadó, cònsuls de
la confraria del gloriós sant Juan, en lo any 1735
Primo de Joseph Puix Janer, per lo lloguer de la casa
vella dels estricadós, ﬁns als 14 de mars de 1735
Més de Joseph Comas, per lo lloguer de la casa vella
Més de Pera Bargadà, per una pensió de sensal per
dit any 1734
Més de dos aprenentatjes, Pera Buvé y lo ﬁllastre de
Lluís Mas Cintana
Més per los ploms de Capalladas
Més per dos ploms de forasters
Més per los ploms del any que són 337, suma
Més per los rals de cana
Més per los rals dels mestres
Més del retorsadó dels estricadós, per lo llogué de la casa
Suma
Comta del gastat en dit any
Per 500 claus
Més per 5 dotsenas canons y 10 pulitjas y un pany
Més a Tumàs Faré, per tres lliuras de sera per lo Misteri
Més per la vuitada de Corpus, pel campané y minyons
Més per lus vantalls y purtadó
Més al Llensó, per anar a buscà la ginestra
suma
Més al campané per lo dia de Sant Joan y al aniversari
Més per la prufesó de Sant Juan
Més per las cumpletas
Més per lo aniversari
Més per lus músichs, per la vuitada de Corpus y lo
dia de Sant Juan
Més per lu refús de 10 siris dels pagesos
Més a Tumàs Faré, per sera
Més a Jauma Masagué, per sera
Més a Ramon Busqué, de diferents ferus

6
5

2
7

5

66
6
3
93

10
8
7
8
2
4
8

2
1
4
10
1
1
2
7
2

19
13
6
14
10
3
7
10
12
15
8
2
17
16
13

8
9

5
6
6

9
6
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Més de Juan Biosca, de treballà al estricadó li devían
del any pasat
Més a dit Biosca, per lo que a treballat est any
Més al fusté, per 29 baras per lo estricadó
Més a Pau Coca, per la pensió de 1733 y 34
Més a Juan Arnosa, per tres pensions, 1733 y 34 y 35
Més a Joseph Sendra, per lu que li toca de estricà
Més al notari
Més al senyor batlla, per la dieta
Més per un full de papé sellat
Més per dos cridas
Més al senyor doctor rector de Munbui per las pensions se li devian, y té pagat ﬁns al 13 de juny 1735
Més per la prèdica lo dia de Sant Juan
suma
Més pagat per lo industrial
Suma
Suma lo entrat ab tot gènero de resibo en lo any
1735
Suma lo gastat ab tot gènero de resibo
Resta devent la dita confraria a dit cònsul, Joseph
Torelló, parayra
Més e pagat a la obra de la isglésia, per la taxa de la
sera 2 ll. 10 s., y la caresa de avero asentat así és per
a aver closus lus comtas y averse olvidat de asentaro,
y és ditas
Total

3
3
5
10
16
8
1

6
2
3
18
6
12
2
2

3

1
92
1
94

15
8
18
10
8

5
5

93
94

10
8

5

–18

5

2
3

10
8

5

3
53

2
4

1736, gener, 1 - 1736, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 81v a 83r]

Compta del diner que ha entrat en poder de Lluís
Francolí y Joseph Mas menor, paraires y cònsols de
la confraria del gloriós sant Joan, en lo any 1736
Primo, Joseph Puig Jener, per lo restan del lloguer de
la cassa, a porrata
Ítem per 266 ploms

6
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Ítem ha pagat Pera Bargadà, per la penció de 1735
Ítem ha entrat per lo examen de Joseph Gavarró
Ítem de Joan Sala, retorsador, per lo lloguer de la
casa dels estricadors, 12 ll. 4 s., y ditas són per 11 ll.
per la primera mitja anyada, que comensa a 21 de
setembre 1735, y lo restan 1 ll. 4 s., són a bon comte
de la altre mitja anyada, són
Ítem ha entrat per lo aprenentatja de Francesch Rabasa
Ítem ha entrat per lo aprenentatja de Jacinto Sant Romà
Ítem ha entrat per un plom estricat a Carma, Joseph
Ciurana
Ítem ha entrat dels reals de mestra
Ítem ha entrat per los fadrins
Ítem per dos atxas se han dexadas per refús
Suma
Ítem se ha cobrat per un Consell se tingué y se determinà los mestres restituir cada un 3 s. 1, que puja
Faltan a pagar los 3 s. 1, Jacintho Barnola, Joseph
Cudina y Joan Batista Saré
Comte del gastat en dit any 1736
Primo se ha pagat a Francisco Baxeras, mestre de casas,
per 5 dias de treball a la casa dels estricadors, a 8 s.
Ítem se paga per lo manobra, cals y ports
Ítem se paga a Jacinto Marsal, per guix
Ítem per claus se gastaren per la taulada
Ítem per teulas per dita teulada
Ítem se a pagat per sis dotzenas de canons per lo torn
Ítem se a pagat a Jaume Masaguer, per sera, conste
en rebuda
Ítem se a pagat per resta se devia la confraria a Joseph Torralló
Ítem se a apagat a Bonaventura Soler, per 20 llatas
Ítem per los vantalls per lo dia de Corpos
Ítem lo tocar completas, Corpos y Sant Joan
Ítem se a pagat a Joseph Estruch, per un bascomta
de la confraria tenia ab son consolat
Ítem se a pagat profesó, completas, aniversari, diner
y candela, lo dia de Sant Joan
Ítem se a pagat al manxador

5
3

12

4
5
5
3

6

83

8
12
3

6

1

13

11

5

2
2
3

1

10
16
13
13
8

6

9

3
3
4

8
12
14
12

5
4

11
3

4
6

6
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Ítem se a pagat a Joseph Llansó, per portar la ginesta
Ítem per los mússichs, completas y oﬁci, per lo dia
de Sant Joan
Ítem per la tatxa del obra
Ítem per la prèdica del dia de Sant Joan
Ítem per la cantòria, a Joseph Soler, per lo dia de
Sant Joan
Ítem se a pagat la penció de Pau Coca, per lo any 1735
Ítem se ha pagat a Joseph Sendra, per 266 ploms,
per son treball
suma
Ítem se a gastat per lo torn dels estricadors, per 5
dias del mestre de casas, a 8 s.
Ítem per 5 1/2 dias de manobra
Ítem per guix, argila, anera y sal y ports
Ítem se a pagat a Joseph Ferrer, per la sera, consta
ab rebuda
Ítem se a pagat per lo industrial, per no abastar
Ítem se a pagat al notari, per lo acte del arrendament
de las casas
Ítem per fer tres cridas
Ítem per dos cridas per las casas
Ítem per ordidor, claus y corda per lo torn
Ítem per lo notari
Ítem per lo senyor batlla
Ítem se a pagat a Joan Biosca, fuster, a bon compta
de 3 ll. 6 s. 6, se li devían, 2 ll. 11 s. 3, y se a pagat
Suma
Ítem se resta a déurer a Ramon Busquet, ferrer, per
feina té feta per a dita confraria
Ítem se resta a déurer a Joan Biosca, fuster
Se resta a deura
Suma lo entrat
Suma lo pagat
Ròsechs
Joseph Barbosa, un plom
dit Barbosa
Ramon Matau, per dos anys
Francisco Argullol

10
1
2
1

16
10
8

2
5

19

6
60

13
6

2
1
2

5
4

10
2

15
8

4

10

14
3
2
16
1
12
2
84

11
17

3
5

4

9
3

5

8
14
3

84
84

17
17

5
5

3
2
4
2

6
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Jacintho Estruch
Per lo ganancial de Pera Bargadà
suma

2
3
16

Se resta a deura a Lluís Francolí, per dos fulls de
pepé sellat, 4 s. 6 d., y per mitj jurnal del mestre de
casas 4 s., que tot junt són
A cobrat
Resta a deure la confraria a dit Francolí
No té rebut

8
–2
6
2

6

6
6

Se nota que se a entregat a Joan Sala, retorsador, lo
següent: lo torn guarnit, ab tots los cavallets y puntets y
canons, pulitjas y baguinots y llanternas, y té més tres
putlijas grosas, 19 dotzenas de baginots, quatre torns
de fer baginots, quatre peces de dabaneras y tres bancas, y lo llanterna solera y una serra petita. Comensa
lo lloguer a 21 de setembre de 1735, a 22 ll. lo any.

1737, gener, 1 - 1737, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 84v a 85r]

Compta dels diners que han entrat en poder de
Pera Bargadà y Agustí Carol, de la confraria del
gloriós sant Joan, en lo any 1737
Primo, per lo examen de Joan Balsells
Per lo examen de Joan Paulí, per ser fore de veïnat
Per mà de Joan Sala, retorsador, 20 ll, y ditas paga 9 ll.
16 s. a compliment de 21 de setembre 1736, y las restans
10 ll. 4 s. a bon compta de la primera mitja anyada
té comensada als 21 de setembre 1736, que juntas són
A entrat per una atxa de refús de Lluís Mas
A entrat per una atxa de refús de Joseph Sendra
A entrat de Joseph Jover, per son apranentatja
A entrat de Joan Lafarga, per son apranantatja y a
estat en casa Joseph Mas menor, sis mesos
A entrat la penció de Pera Bargadà, per lo any 1736
A entrat del clavari per 276 ploms se són estricats
A entrat del ròsech de Joseph Gavarró
A entrat dels reals de mestras
Suma

4
6

20
5
5
5
5
5
55
5
96

4
2
5
11

3
3
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Resta en favor dela confraria
Suma lo gastat
Resta en favor dela confraria

96
85
10

11
19
12

6
3
3

Ròsechs
Francisco Tubella
Pau Francolí
Jacinto Estruch
Pera Riera
Francisco Tarradellas

2
2
2
2
2
10

Suma
Compta del gastat per dits cònsols en lo any 1737
Primo se a pagat per una caballera y capsa per lo Misteri
Se a pagat a Llorens Tarrida, per claus y teulas
Se a pagat a Joseph Pasqual, per adobar las tauladas
Se a pagat per fer lo compliment del ganancial
Se a pagat per treballs a Joan Biosca, als estricadors
Se a pagat a Ramon Thomàs, del terme de Monbuy,
per dos reuras y ferlos quadregar
Se a pagat per ports de dits reuras a Anton de la Ramona
Se a pagat al manxador
Se a pagat a Anton Jordi, per tocar
Se a pagat a Joseph Llansó, per portar la ginesta
Se a pagat per los ventalls y ports
Se a pagat la resta se devia a Ramon Busquer, ferrer
Se a pagat a Pau Coca, per la penció de 1736
Se a pagat en la professó del dia de Sant Joan y lo
aniversari, y lo diner y candelas
Se a pagat per lo gasto de claus y enrremar lo Misteri
Se a pagat per la prèdica
Se a pagat per la resta se devia a Joan Biosca, fuster
Se a pagat per la tatxa de la obra de la iglésia
Se a pagat per un full paper sellat
Se a pagat a mosèn Joan Mestre, per la cantòria que
se féu lo dia de Sant Joan, que se trobava en la octava de Corpus, per las completas, oﬁci y cantar lo
vilancic en la plasa
Se a pagat a Joseph Sendra, per clavar 276 draps
Se a pagat per enséndrer las graellas, a Pau Francolí

9
2
4
3
1

2
17

2

4
4
5
4
1
2

3
6

2
12
10
14
8

5
4
8
14
10
2

6
18
9

9

3
3
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Se a pagat al senyor rector de Munbuy, la penció de
1736 y 1737, que són
Se a pagat a Joan Arnosa, colector, la pensió de 1736
y 1737
Se a pagat a Francesch Vilamasana, droguer, per la sera
Se a pagat la resta se devia a Lluís Francolí
Se a pagat al senyor batlla
Se a pagat al notari, per son selari
Se a pagat per dos cridas
Suma

5

10

11
22

5
10
4
12

4
2
6

1
85

2
19

3

1738, gener, 1 - 1738, desembre, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 85r-v]

Memorial dels diners han entrat en la confraria
de <Sant Joan> essent cònsols de ella Francisco
Borrull y A<gustí Mas>pulet, parayres, com també
de lo gastat a ella, és com <se>guix, 1738
Càrrech
Primo nos fem càrrega per aver rebut de Joan Sala,
retorsador, a compliment de la mitja anada té comensada a 21 de setembre de 1736
Ítem rebut del sobredit, a bon compte de la mitja
anada té comensada a 22 de mars de 1737
Ítem rebut de Pere Bergadà, per la penció de 1737
Ítem rebut per 313 ploms y mitg
Ítem rebut del que se ha replegat del real
Ítem rebut del aprenantatje de Francesch Gustems
Ítem rebut per lo que queda a favor de la confraria
en lo any 1737
Suma
Data
Primo, pagat per 300 claus de ganxet a Llorens Tarrida, a 8 s.
Ítem pagat als músichs, per lo any 1737
Ítem pagat al clavador per 313 ploms y mitg
Ítem pagat per tocar las campanas y la enremada
del Corpus

16
6
5
62
5

17

4

14
14
5

10
91

12
18

3
7

1
5
7

4
12
16

9

5
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Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

pagat
pagat
pagat
pagat
pagat
pagat
pagat
pagat

als obrers de la iglésia
per la festa de Sant Juan y lo aniversari
per la ginesta
per lo sermó
per enremar lo Misteri
al batlla
al notari
per paper sellat
suma
Ítem pagat per las cridas
Ítem pagat al nunci per avisar la dotzena
Ítem pagat a Francesch Vilamassana, per sera se ha pres
Ítem pagat a Pau Coca, per la penció de 1737
Ítem pagat a Joseph Massalva, escultor, per lo tabernagla
Ítem pagat per los ventalls
Ítem pagat per la cantúria per la octava de Corpus
y Sant Juan
Ítem pagat a Joan Biosca, fuster, per son treball
Ítem pagat a Ramon Busquer, ferré, per son treball
Ítem pagat per 6 dotzenas de canons a 4 s. 6
Ítem pagat per 6 dotzenas de bavinots, a 4 s.
Ítem pagat per adobar lo pany de la porta dels estricadors
Importa lo gastat
Importa lo cobrat
Resta devent la confraria
Las ditas 18 ll. 1 s. 10 se deuen satisfer:
Primo a Joan Biosca, fuster
Ítem a Francesch Vilamassana
Ròsechs
Francisco Argullol
Llasinto Estruch
Banet Torello, fadrí
Joan Batista Seré
Se ha cobrat un drap de cana de Samsot, y de rals
de mestra sinch sous, que junt és 7 s., los quals se
entregan als cònsols nous.

2
4
1

10
11
10
8
1
12

6

6

1
25

26
5
32
4
5
6
1
1
1

2
13
3
3
9

3

3

7
4
16
1
7
4

10

110
91
18

2
0
18
1

4
5
7
10

6
12
18

1
1

1
1

2
2
2
2

LLIBRE

839

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

1738, gener, 1 - 1738, desembre, 311
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 86r a 87r]

Memorial dels dinés an entrat a la confraria de
Sant Joan, esent cònsols Joseph Estruch y Joseph
Anton Lladó, en lo any 1738
Primo, me entrega Francisco Borrull, de resta del any
1737, ﬁnen lo ani 1739
Ítem del mestratge de Joan Badia
Ítem de Masià Vila
Ítem de Joan Lafarga
Ítem de Joseph Jové
Ítem de Jasinto Casulleres
Ítem de Joan Camps
Ítem per no aver ensenyat la carta de aprenentatga
de Joseph Aguilera de Òdena
Ítem de Joan Sala, retorsedor, 26 ll. 2 s. 8 d., y ditas
paga per compliment del llogué de la cassa y són per
los anys 1735, 1736 y 1737
Ítem de Joan Sala, retorsedor, a bon compta per lo
any 1738
Ítem per lo aprenentatga de Pera Soldavila
Ítem de Joan Pau Arnavat
Ítem de Pere Almasqué
Ítem de Joan Aribau
Ítem de 194 ploms a raó 4 s.
Ítem de 223 ploms, a raó 4 s. 6
Ítem dels rals de mestra
Ítem de Pera Bergadà, la pensió del any 1738
Suma2
1. Els comptes pertanyen segurament a l’any 1739. El
nom dels cònsols es correspon amb els que foren nomenats per
a l’exercici de l’any 1739; també el nom del cònsol que els fa
lliurament del remanent coincideix amb el que ostentava el càrrec
en l’exercici del 1738. 2. El marge dret del full està trencat,
fet que impossibilita localitzar la diferència que hi ha entre els
sumands i la suma total que registren els comptes.

Memorial del que se a pagat a la confraria de
Sant Joan, esent cònsols Joseph Estruch y Joseph
Anton Lladó, en lo any 17383

7
3
5
5
5
5
5
2

26

2

5

5
5
5
5
5
16
3

38
50
6
5
162

9

8

2
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Primo, a Francisco Vila Massana, candalé, de resta
dels cònsols del any 1737
Ítem per las obras se són fetas als estricadós
Ítem per cargols y femelles y cobertores de llauna
per la custòdia
Ítem per la tatxa de la obra
Ítem per claus de ganxet, 200
Ítem a Ramon Bosqué
Ítem per tocar las campanas per Corpus
Ítem per la festa de Sant Joan, aniversari y motets
Ítem per la teya y asentar las graielles
Ítem per la ginesta
Ítem per la prèdica
Ítem per lo ball de bestons
Ítem al organista per Corpus y Sant Joan
Ítem tinch entregat al escultó per la costòdia
Ítem per los vantalls
Ítem a Joan Biosca, fuster, per resta de 1737
Ítem per acabar de pagar lo industrial
Ítem per 600 claus de ganxet
Ítem a Joan Biosca, fuster, per las portes
Ítem a Pau Coca, per la pensió del any 1738
Ítem la pensió de la Reverent Comunitat per 1738
Ítem a Joseph Sendra, per 417 ploms
Ítem per la sera se a presa a Ramon Massagué
suma
Ítem per 250 claus dinals
Ítem per lo alvocat
Ítem per lo nunsi y notari
Ítem per tres cridas y una empara
Ítem tinch pagat a Joseph Anton Lladó, per una pensió
al senyor rector de Monbuy, per lo any 1738
Ítem per diferens gastos del dia de Sant Joan
Ítem al mestra de casses, per adobar los estricadós
Ítem al manobre
Ítem per guix
Ítem per golfos, pany y clau
Ítem a Joseph Ferré, per minvas de atxas
Ítem al senyor batlle, per la dieta
Ítem al notari, per la dieta

12
3
1
2
1

1
5

10
16
8
5

6

1
1
6
5
4
6
8
1
4
5
5
10
22
111

6
17
7
10
8

1
2
1

6

12
14

4
10

3

12
8
11
1

8
6
1
4

7
6
5
2
2

10

15
18
9
15
6
2
12
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Ítem per paper sellat
Suma4

124

6

3

3. Els comptes pertanyen segurament a l’any 1739. El
nom dels cònsols es correspon amb els que foren nomenats per
a l’exercici de l’any 1739; també el nom del cònsol que els fa
lliurament del remanent coincideix amb el que ostentava el càrrec
en l’exercici del 1738. 4. L’estat en què es troba el marge dret
del full impedeix veure l’import dels sous i dels diners i, per tant,
els sumands no es corresponen amb el total.

Entrat
Gastat
A favor de la confraria

162
124
38

9
6
2

2
3
11

38
86
5
1
3
1
5

2
17

11

1739, agost, 10 - 1740, juliol, 30
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 88r a 89r]

Compta dels diners són entrats en la confraria del
gloriós sant Joan, esent cònsols Jacinto Estruch y
Joseph Montaner, comensant als 10 de agost de
1739 ﬁns al 30 de juriol de 1740, és lo següent:
Primo, és entrat per la resta dels cònsols del any 1739
És entrat dels ploms se són estricats, són 386, valan
És entrat per lo exàment de Pera Soldevila
És entrat per lo examen de Joseph Barbosa
És entrat per lo examen de Sebastià Planas
És entrat per lo examen de Joan Puig
És entrat per lo examen de Joseph Aguilera
És entrat per lo aprenentatja de Joseph Barral
És entrat per lo aprenentatja de Isidro Jornet
És entrat per lo aprenentatja de Jaume Solà
És entrat per lo aprenentatja de Agustí Bas
És entrat per lo aprenentatja de Joseph Baxeras
És entrat per lo aprenentatja de Agustí Castelltort
És entrat per la penció de Pera Bargadà, per 1739
És entrat de Joan Sala, retorsador, y paga per lo lloguer de la casa dels estricadors, y té pagat ﬁns als 24
de novembre de 1739, dich
És entrat de diners de la basina de Francesch Sussanas
És entrat de diners de la basina de Joseph Levi

10
10
10
5
5
5
5
5
5

5

17
1
8

7
16

11
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És entrat per un plom
És entrat dels rals dels mestres y fadrins
Entrat
Compte del que se ha gastat de la confraria del
gloriós sant Joan, sent cònsols Jacinto Estruch
y Joseph Montaner, comensant als 10 de agost
de 1739 ﬁns a 30 de juriol de 1740, y és com se
segueix:
Primo, se és pagat per los músichs, per lo any 1739
Se a pagat per mitga condupta al doctor Joseph Massaguer, per lo plet del tabarnagle
Se a pagat per serrar dos socas de reura
Se a pagat lo ganancial del any 1739
Se a pagat per la pensió del censal a la Reverent
Comunitat, de 1739
Se a pagat a Joseph Masalva, escultor, a cumpliment
de fer lo tabernagle
Se a pagat a Pau Coca, per la pensió de 1739
Se a pagat per 8 quarteras cals y ports
Se a pagat a Jaume Massagué, per a sera
Se a pagat per los vantalls, ab tres sous de ports
Se a pagat per gasto de enrramar lo Misteri
Se a pagat a Barthomeu Barnola, per dos palmetòrias
per lo tabarnagla
Se a pagat per 20 pots per fer la caxa del tabarnagle
Se a pagat per la tatxa de la obra de la iglécia
Se a pagat per la festa de Sant Joan y lo aniversari
Se a pagat a Anton Jordi, per lo tocar
Se a pagat per cridas
Se a pagat a Visens Cots, notari, per lo plet del tabarnagle, paper sellat y lo nunci, junt
Se a pagat per tràurer la aygua dels estricadós y diferents gastos, que junt
Se a pagat per portar la ginesta
suma
Se a pagat als músichs per lo any 1740
Se a pagat a Miquel Rialp, remiendo de un pany
Se a pagat per la prèdica del dia de Sant Joan
Se a pagat per la cantòria
Se a pagat als clavadors per son salari

7
182

4
1
9

6

12

2
31

10
14
16

5

12

13
5
1
17
4

17
8
2
14
10

1
2
2
4

10
1
10
4
12
3

5

2

1

6
10
16
12
2
8

107
6
1
6
9

13

6
4

8

6
3

3
6

10
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Se a pagat per paper per posar al llibre
Se a pagat per mitg full de paper sellat
Se a pagat per lo selari al notari
Se a pagat per la dieta al senyor batlle
Se a pagat a Antich Tiana, a bon compte de daurar
lo tabarnagla, del que queda ajustat
Suma
Suma lo entrat
Suma lo pagat
Resta a favor de la confraria

2
1

2

1
12
49
182

6

2

182
182

9
6
3

4
2
2

101

5

A 13 de octubre de 1740 comensa lo lluger de la casa
dels estricadós y torn, Joseph Gili, retursedó, a rahó
de 22 ll. lo any, a 13 de fabré de 1741. Se li ha rellevat, per lo any corrent en avant, 8 ll., y resta aver de
pagar, a rahó de 14 ll. lo any.

1740, juliol, 30 - 1741, agost, 6
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 89v a 90v]

Comta del que ha entrat en la confraria del
gloriós sant Juan, sen cònsols Joseph Torelló y
Juan Balsells, comensant a 30 de juriol de 1740
ﬁns a 6 de agost de 1741
Primo, per 450 ploms a 4 s. 6 d.
Ítem de Juan Sala, retursedó, a compliment dels sinch
anys que a estat a la casa dels estricadós
Ítem per la pensió de Pera Bargadà, y paga per lo
any 1740
Ítem per un plom de Salvadó Casulleras
Ítem per lo echsamen de Juan Olibella
Ítem per sis ploms a més dels 4 s. 6 d., que eran
ploms de 8 s., restan 3 s. 6 d. quiscú, súman
Ítem per la resta de 1740
Ítem per 94 draps partits a 1 s. quiscú
Ítem per 13 ploms a 4 s. 6 d.
Ítem per los rals de mestra y fadrins
Ítem per lo apranentaje de Fèlix Miret
Suma

22
5
16
5
1
2
4
2
5
151

1
16
14
18
12
5
7

6

6
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Comta del que se ha gastat en la confraria del
gloriós sant Juan, sent cònsols Joseph Torelló y
Juan Balsells, comensant a 30 de juriol de 1740 y
ﬁnint a 6 de agost de 1741
Primo se ha pagat a Pau Coca, la pensió de 1740
Ítem se ha pagat per obras se an fetas al estricadó,
tot junt, com consta en rebuda
Ítem se ha pagat al senyor doctor Tarregona, per un
memorial se féu al senyor intendent
Ítem se ha pagat per lo ganansial de 1740
Ítem se ha pagat als areus del senyor rector de Monbuy,
lo any 1738 y 1739
Ítem se ha pagat per portar la ginesta
Ítem se ha pagat per la festa de Sant Juan, completas
y prufesó y aniversari, diné y candela, tot junt
Ítem se ha pagat a Anton Jordi, per tocar las conpletas de Corpus
Ítem se ha pagat a la obra de la iglésia
Ítem se ha pagat al senyor mestre organista
Ítem se ha pagat per la prèdica lo dia de Sant Juan
Ítem se ha pagat a Salbadó Balil, per canons del torn
Ítem se ha pagat a Jauma Canals
Ítem se ha pagat al dit Canals, per adovar tres puntets
Ítem se ha pagat a Tomàs Barral, per 25 llanternas
Ítem se ha pagat per tres cridas al nunsi
Ítem se ha pagat per 200 claus de ganxet
Ítem se ha pagat per 13 ventalls y pors
Ítem se ha pagat al manxadó, per la enrremada de Corpus
Ítem se ha pagat al minyó de Joseph Sendre, per ensendre lo dia de Corpus y Sant Juan
Ítem se ha pagat a Juan Biosca, fusté, per la caixa
del tabernatgle y adops del estricadó
Ítem se ha pagat al senyor Joseph Farré, per sera
suma
Ítem se ha pagat al doctor Jaume Roca, la pensió del
any 1740 y 1741
Ítem se ha pagat a Ramon Busqué
Ítem se ha pagat a Jasinto Estruch, per 450 draps se
són estricats

5
7

19

31

15
16

5

10
15

4

18

2
6
1

4

6

5
10
8
7
14
7
12
3
13
18
1

6
6
4
6

3

6

7
20
101

2

6

19

4

11
1

5
19

4
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11
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Ítem se ha pagat a Antich Tiana, a conpliment de
durà la costòdia
Ítem per mitg full de paper sellat
Ítem per lo selari del nutari
Ítem per la dieta del senyor batlla
Ítem se ha pagat a Jasinto Estruch, per 16 draps se
són estricats
Ítem se ha apagat als músichs
Suma lo gastat
Suma lo entrat
Resta en fabor de Sant Juan
Ítem deu Joseph Gili, retursedó, per los quatra mesos
de lluger de la casa y torn, ﬁns a 13 de fabré de 1741
Ítem deu dit Gili, la mitja anyada que ﬁneix a 12 de
agost de 1741

16

8
1

2

1
12
8
6
150
151

18
7
9

6
6

7

6

8

7

4

114

4
9

1741, agost, 6 - 1742, agost, 5
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 91r a 92r]

Compta del que ha entrat en la comfraria del
gloriós Sant Juan, sen cònsols Francisco Borrull y
Miqulau Amigó, comensat als 6 de agost de 1741
ﬁns als 5 de agost de 1742
Primo, per 508 ploms a 4 s. 6 d. quiscun
Ítem la resta del any 1741
Ítem del exsamen de Juan Albanès, menor
Ítem de tres draps se estricaran lo any 1741, de Juan
Albanès
Ítem de Joseph Gili, retorsedó, per lo llugué de la casa
Ítem dels draps partits a 1 s. quiscun
Ítem de Pera Bergadà, per la pensió de 1741
Ítem de Pau Comas, teixidó, per la primera mitja anyada
de la casa, que comensa al mes de octubre de 1741
Ítem de Jasinto Casulleras, per un drap ha estricat
a Carma
Ítem és entrat de Joseph Brugueres, taixidó, per lo
primer drap ha estricat
Ítem ha entrat de la sera teníam entregada als pariós

6

5
1
16
5
5

4
10
2

5
4
2
1

4

9
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Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

MONTSERRAT DURAN PUJOL
per un apranent de casa Barnola, de Olot
per la apranentatje de Francesc Jurnet
per la apranentatje de Francesch Bergadà
per la apranentatje de Juan Jubé
per la apranentatje de Thomàs Torras
per lo apranentatje de Miquel Prats
per la apranentatje de Joseph Ausmasqué
par la apranentatje de Jeroni Figueras
de rals de mestres y fadrins
Suma

Compta del que se ha gastat en la comfraria
de Sant Joan, sent cònsols Francisco Borrull y
Miqulau Amigó, comensant a 6 de agost de 1741
ﬁns vuy a 5 de agost de 1742
Primo, per dos cridas del any 1741, que se oblidaren
Ítem a Pau Coca, la pensió de 1741
Ítem se ha pagat als músichs a cumpliment per lo
any 1741
Ítem per 14 corteras cals, pors y amarà dita cals
Ítem per 100 claus de ganxet
Ítem a Juan Biosca, fusté
Ítem per lo ganancial de 1741
Ítem per la tatxa de la obra
Ítem per la ginestra
Ítem per la prèdica de Sant Joan
Ítem al senyor mestre organista
Ítem per 13 bantalls
Ítem a Joseph Farré, per la sera
Ítem a Jauma Canals, farré
Ítem a Jaume Canals, farré
Ítem per tres cridas
Ítem per Sant Joan de juny, completas, profesó, anibersari y tocà las campanas
Ítem per los músichs
Ítem per las obras se són fetas als estricadós, ab tot gasto
Ítem per 15 dotsenas baguinots y 12 dotsenas llanternas y sis politjas, a Martí Casanobas, de Tarrasa
Ítem per 508 ploms se ha pagat al clabadó, a 6 dinés
quisqun

6
164

5
5
5
5
5
5
5
5
19
17

3

2
5
1
3
2
2
31
2
1
6
4
23
3
3
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16
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8
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17
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per lo notari
per la dieta del senyor batlle y enà a detení lo
a casa Jaqués
a la viuda de Joseph Biosca, fusté
se ha entregat a Joan fusté Biosca, de 2 ll. 10
li deuhen
Suma
Suma lo entrat en lo any 1742
Suma lo gastat en dit any
Se deu a Juan Biosca, fusté

1

1

18
8

1
164

17

2

164
164
1

17
17
10

3
3

133

4

1742, agost, 6 - 1743, agost, 17
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 92v a 93v]

Compta del que se ha entrat en la confraria de
Sant Joan Batista, sen cònsols Joseph Estruch y
Sagimon Borrull, comensa al dia 6 de agost de
1742 ﬁns dia 17 de agost 1743
Primo, per sinch sens noranta y dos faxas de panyos
se han estricat a 4 s. 6
Per dos draps que estricà Mateu Bruguera, a raó de
vint sous drap
Per deu mesos de lloguer de la casa pagà lo retorsedó,
a cumplimen, vuit lliuras sis sous per lo lloguer de
casa per un any, ﬁns lo dia 18 de abril 1743, pagà
Pau Comas, texidor, deu lliures per lo lloguer de casa
Dóna Manuel Sistalé, texidor, a bon compta, per lo
lloguer de casa a deu lliuras any, y comensa al primer
de abril de 1743, ha donat duas lliures setse sous
Antrega Pera Bargadà, la pensió de sinch lliuras, y
paga per lo any 1742
Per lo examen de Miquel Palet, tres lliuras1
Per lo examen de Joseph Torelló, una lliura deu sous
Per lo examen de Joseph Gili, tres lliuras
Per lo examen de Joseph Sendre, tres lliuras
Per lo examen de Anton Torrellas, tres lliuras
Per lo examen de Isidro Jornet, tres lliuras
Per lo examen de Agustí Bas, tres lliuras

2

8
10

6

2

16

5
3
1
3
3
3
3
3

10
10
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Per dar la llisènsia per treballar en sa casa a Ramon
Millet y no aver estat aprenen, dóna
2
Per los rals de mestres y fadrins, set lliuras nou sous
7
Per deu draps y mitg, partits, de Joseph Torelló
Suma
191

9
10
5

1. Tot i que el text indica que paga 3 lliures, s’anoten 3 ll.
i 10 s., i aquest és el total que es reﬂecteix en la suma ﬁnal.

Compta del que se ha gastat en la confraria de
Sant Joan Batista, asent cònsols Joseph Estruch y
Sagimon Borrull, comensan lo dia 6 de agost de
1742 ﬁns lo dia 17 de agost 1743
Primo, per 594 draps que se han estricat, se pagà a
Joan Puig, clavadó, a raó 6 diners
Se pagà a la Reverent Comunitat onse lliuras sinch sous
y quatre diners, per dos pensions del any 1742 y 1743
Se pagà una pensió al senyor rector de Monvui per
lo any 1741, duas lliuras y quinse sous
Se pagà a Juan Biosa, fuster, per lo que ha treballat
per ﬁnestres y adobar lo estricadó, quatre lliuras setsa
sous, y per adobar lo torn de retòrsa, una lliura un
sou y sis diners
Se ha pagat la resta a Juan Biosca del any 1742
Se pagà la pensió a Pau Coca del any 1742
Se pagà al senyor batlle, per asistir ab un Consell
Ítem se ha pagat per lo ganansial de 1742, trenta y
una lliura setsa sous
Se ha pagat per las obras se han fet als estricadors,
en dos partits, setsa lliuras sis sous y tres
Se ha pagat a Joseph Farré, per sera, diset lliuras, y
al senyor Joseph Riera, catorse lliuras deu sous, junt
Se ha pagat al senyor mestre organista, sis lliuras
Als músichs, set lliuras
Per lobra de la iglésia, vintisinch rals
Per la prèdica del dia de San Joan, una lliura deu sous
suma
Per la ginestre de la anramada, quinse sous
Per tretsa vantalls, quatre lliuras catorse sous
A Masià Canyellas, per quaranta clavillas, a raó de
dos sous y sis diners, sinch lliuras
Al senyor doctor Jauma Roca, per lo astan se li deu
sous

14

17

11

5

2

15

5
1
5

17
10

4

6

12
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16
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6
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Per las cumpletas, niversari, diner y candela, quatre
lliuras tres sous
Se paga per las pots del taulell, fusta y claus, una
lliura onse sous
Per sinch cridas a Joan Faulí
Al senyor don Franciso Padró y Vidal, batlle
Al senyor Francisco Melsió, notari, deu rals
Suma

1
157

4

1

Lo antrat puja
Lo gastat en dit any
Queda a favor

191
157
34

5
4
0

1
11

15
8

3
8

6

59
2
4
2

3

2

17
2
12
16
12
12

5

4

3

1

11
10
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1743, agost, 17 - 1744, agost, 23
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 94r a 95v]

Comta del que se ha gastat en la confraria de
Sant Joan Batista, sent cònsols Joseph Estruch y
Sagimon Borrull, comensant lo dia 17 de agost de
1743 ﬁns lo dia 23 de agost de 1744
Primo, per lo que pagà Joseph Torelló per lo plet en
lo dia 10 de setembre de 1743, quinse lliuras tres sous
Més al senyor Joseph Maheu, notari, advocat y senyor batlle
Més se ha pagat en Barcelona, per lo plet, com consta
ab recivos de diferens, sinquanta nou lliuras tres sous
y dos diners
Més a Joseph Matheu, notari
Més a Joseph Lladó, per paper sellat
Més a Jauma Canals, ferré, per claus y ferramente
Més a Felis Llahonart, per guix
Més per lo ganansial de 1743
Més per la pensió de la Reverent Comunitat de 1744
Més per la ginestre
Més per los mússichs
Més per la prèdica de Sant Joan
Més per duas pesas de bocaram
Més per lo sastre Arnavat, per las quatre vestas
Més per los caragols dels Misteris
suma1

31
5
7
1
7
2
148

6
8

10

14
9

3
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Més per tretsa ventalls y pors
Més per lo senyor mestre argonista, per la cantúria
Més per lobra de la iglésia
Més per tocar las campanas y manxadó
Més per les cumpletas, profesó y niversari
Més al senyor doctor Roca, per comta de Pau Coca
per lo sensal se li fa, y se paga per lo any 1743
Més al senyor rector de Monvui per la pensió de 1742
Més se ha pagat a Pera Costa, escultor, per lo Misteri
Més al senyor Joseph Farré per la sera
Més per mestre de casas, manubre y fustés
Més al senyor Joseph Riera, batlle
Més al senyor Francisco Melsió, notari
Gastat2
Entrat
Resta a deure la confraria als cònsols

4
6
2
4
5
2
39
21
13

16
10
15
6

15
15

249
227
–22

12
10
18
17
0

3
11
4

16
–38

17
17

6
6

–3
35

1
16

6

1. D’acord amb els sumands, hi ha un diferència de 2 sous
de menys. 2. En el total gastat hi ha una diferència, segons els
sumands, de 10 sous de més.

Se deu rellevar del comta dels ploms entrats de Lluís
Francolí, tretsa lliuras setsa sous, que axís com dihem
que la confraria deu vint i duas lliuras y quatre diners,
deu trenta y vuit lliuras diset sous y sis diners, so és
a Sagimon Borrull, trenta sinc
Junt són
Se ha cobrat de Lluís Francolí, tres lliuras y un sou,
los que té rebut de Joseph Anton Lladó
Total
Deu las ditas trenta y sinch lliuras setsa sous y sis
diners la confraria a Sagimon Borrull.
Compta del que ha entrat a la confraria de
San Joan Batista, sen cònsols Joseph Estruch y
Sagimon Borrull, en lo any 1744
Primo, de la resta del any 1742, trenta y quatra lliuras
11 diners
Més set set sens sinquanta nou ploms a 4 s.
Més per don Francisco Serrals
Més de Pau Comas, per mitja anyada, ﬁns a 18 de
octubre de 1743

34
151

5

11
16
12
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Més de Pau Comas, per mitja anyada de llogué de
casa, que comensa a 18 de octubre de 1743, a raó de
9 ll. any, y paga ﬁns a 18 de abril de 1744
Més de Manuel Sistalé, lo compliment del lloguer de
casa, ﬁns al primer de octubre de 1743
Més de Manuel Sistalé, per la primera mitja anyada del
lloguer de la casa, que cau lo primer de abril de 1744
Més per la pensió de Maria Bergadà, viuda, y paga
per lo any 1743
Més per lo examen de Joseph Barral
Més per los rals dels mestres y fadrins
Més de Joseph Valls, per no aver estat aprenén
Més Salvador Mercader, per ser aprenén
Més Jaume Martí, per ser aprenén
Més per Ramon Oranias, per ser aprenén
Més Fransesch Rosich, per ser aprenén
suma
Més Fransesch Bella, part per dexarlo treballar en sa casa
Més per dos tornets de fer baginots comprà Francisco
Borrull
Més per tres docsenas de llanternas que comprà Sagimon
Total

4

10

2

4

5
5
3
8
2

12
5
5
5
5
14

11

1
1
227

16
7
17

11

48
10
6
10
3
78

12

222
2

1744, agost, 23 - 1745, desembre, 8
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 96r a 98r]

Compta del que ha entrat en la confraria del
gloriós Sant Joan Batista, esent cònsols Jasinto
Barnola y Jasinto Casulleras, comensant lo dia
23 de agost de 1744 ﬁns lo dia 8 de desembre de
1745, és lo següent:
Primerament se comensa per lo compta de Sagimon
Borrull:
Primo, astricat dos cens quaranta y tres draps a raó 4 s.
Més té rebut del clavari ab pòlissa dels cònsols
Més té cobradós de cal Josep Torelló, de diné de ram
Més per 2.588 rams, de diné per ram
Més cobrat de Francisco Castells, de examen
Suma

15

8

7

8
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La confraria estava devent a dit Sagimon Borrull, quant
ysqué de cònsols
Més ha pagat per tafatà murat y negra per los vestits
de las ﬁguras del Misteri
Més per mitja conduchta del procuradó y una del
atvocat de fetxe 23 de desembre de 1744, ha pagat
Suma
Resta en favor de la confraria de tot lo compta de
Sagimon Borrull
Més se a cobrat de diner de ram
Més se a cobrat dels 2 rals de tall
Més se a cobrat del torn de astricadó
Més de Pau Comas, de la mitja anada dels astricadors
de 1744
suma
Més de Manuel Cistaré, per la mitja anada de 1744
Més de Masià Borrull, per las pots que li vengueren
Més de Micolau Amigó, per la mitja anada de 1745
Més de Joan Badia, per quatra pots que li vengueren
Més de Joseph Brugueres, per un drap que va astricà
Més de Joan Cartanyà, per lo examen de mestratge
Més de Esteva Neulós, a bon compta del mestratge
Més de Jenís, a bon compta de la mitja anada
Més de Joan Mestra, a bon compta, a pagat
Més de Manuel Cistaré, per la mitja anyada de 1745
Més se a cobrat de Joan Albanès, per quatra draps
que va astricà, 5 ll., y de ditas 5 ll., se an de rellevà
1 ll. 15 s. 6, que ya gut de gastos, restan
Més del examen de Magí Ortines
Més del examen de Joan Aribau
Més del examen de Jaroni Figueras
Més de una pensió de un sensal de la viuda de Pera
Bergadà
Més de Joseph Biosca, per lo examen
Més dels rals de mestras y fadrins
Més se a cobrat dels apranents Joan Gomis y Mariano Bujons y Anton Llansó y Joseph Palet y Joan
Gustems y Joan Vover y Masià Bibó y Joseph Roca,
que juns són vuyt

35

16

6

18

1

10
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4

2
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14
40
10
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11

9

4
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5
2
4
1
1
8
5
1
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4
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Més per buyt cens cinconta y cinch ploms, ha 4 s., valen
Més se a cobrat de Micolau Amigó, per la mitja anyada,
a conpliment de 23 de desembre de 1745
Lo entrat suma tot
Lo gastat suma tot
Resta a favor de la confraria y queda en poder de
Fransesch Susagna, clavari 1745
Compta del que se a gastat en la confraria de
Sant Joan Batista, esent cònsols Jasinto Barnola
y Jasinto Casulleras, comensat lo dia 23 de agost
de 1744 ﬁns lo dia 8 de desembre de 1745, és lo
següent:
Per acabar de fer lo compta al ascoltó de lo Misteri
Més per portar lo Misteri de la Manresana
Més per tornar lo escultor en sa casa
Més per pagar lo Antich, per daurar y pintar lo Misteri
Més per pagar Pera Regordosa per lo sarrell de la
sanefa y altras cosas que se an agut de manaster, com
consta ab comte de dit Regordosa
Més per pagar a Pera Joan San Salvador, passamaner,
sangala y altras cosas que se an agut manaster per lo
Misteri, com consta ab recibo
Més a Joseph Martí, sastra, per fer los vastits de las
ﬁguras del Misteri
Més per 4 coxins, Joseph Mut, per lo Misteri
Més per un bridreu
Més per 4 crossas y un pany y 2 claus, se ha pagat al ferrer
Més per la caballera del Jesús
Més per tela y borras a Fransisco Fàbregas
Més per fusta per fer lo estricadó y ports
Més per a Pera Massarnau y a Joan Biosca, per fer
lo estricador
Més per una crida per Sant Joan de Gollaci
Més unplí una màrfaga al ospital
Més un jornal de treballà al estricadó
Més per hamarà cals
Més 3 cortàs de oli per treballà als estricadós
Més 14 corteras de guix a Felis Llaonart
Més per una crida y encantà les pots

171
4
331
330

2
1

3
4

1

0

11

44
1

10
10
13

5

42

39

4

8

3
1

10

1

13
7

1

2
11
6
16
18
10
1
6
5
5
2
18
2

3

6
6
6

854

MONTSERRAT DURAN PUJOL

Més per portà una biga als estricadós
suma
Més a Joan Dardet, per grilats del estricadó
Més a Pera Fàbragas, per 4 bigas
Més a Miquel Rigolfes, per 3 jornals de mestra de cassas
Més al Podera, per mitg jornal
Més a Francisco Boser, per fer una vesta
Més a Jauma Grau, de Manresa, per 1.000
Més per ventalls y ports
Més a Pera Frexas, per 2 jornals de ell y del manobre,
y 25 teules, tot junt
Més per claus
Més per traginà arena
Més per conpletes y professó y manxadó y niversari
Més per los gastos de la enramada de Corpos y ginestra
Més per los mosichs
Més per la tatxa del obra
Més per tocar las canpanas
Més per lo argonista
Més per la prèdica
Més per fer ploms
Més per un jero se trenquà
Més per claus se han gut de manaster
Més per fer una crida de desanbrassà la borra
Més per pagar a Jauma Canals, per farramenta del estricadó
Més per una clau per lo estricadó
Més a Joseph Torelló y Saldoni Riba, fostés, per la enremada
Més a Miquel Rigolfas, 4 jornals y mitg
Més se a pagat al colechtor de la Comunitat, la penció
que caygué a 23 de mayx de 1744, que són
Més se a pagat altra pensió que caygué 23 mayx de 1745
Més per las cridas de traura cònsols
Més per la cera que se a gastat a dia 23 de agost ﬁns
lo dia 8 de desembre 1745, presa a Joseph Marugat,
candaler
suma1
1. Segons les quantitats anotades, en la suma total hi ha
una diferència de 6 diners de més, segurament per causa del fet
que el marge dret del paper queda menjat pel relligat fent que
la columna dels diners no sigui totalment llegible.
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Més per pagar al Grau de Manresa mil claus, com
consta am pòlissa
Més per pagar a Joan Tomàs, lo port de la cals, com
consta am pòlissa
Més per pagar 12 corteras de cals ha Jauma Cassanovas, consta am pòlissa
Més per pagar ha Joan Tomàs, per 2 dies de treballar
en lo matxo, consta am pòlissa
Més per pagar ha Anton Martí, los jornals de manobra,
con consta am pòlissa
Més per pagar a Fèlix Llaonart, lo guyx, com consta
am pòlissa
Més per pagar ha Francesch Mateu, per tres dias de
traginar arena
Més per pagar ha Anton Grau, lo borràs y ﬁl, consta
am pòlissa
Més per pagar lo ganancial, com consta am pòlissa
Més per pagar a Miquel Rigolfas, los jornals de treballà
als estricadós, com consta am pòlissa
Més a dit Rigolfas, de tres jornals més
Més per saulissos y faginas per fumà als pals y dos
jornals de traura terra
Més per pagar una pòlissa de dia 7 de novembre de
1744 a Sagimon Borrull, per lo se li astava devent
Més per pagar la dieta al senyor batlla
Més per pagar lo notari y un full de papé sellat
Més per pagar ha Joan Biosca, fuster, per acabar de
fer lo astricadó y los remendos de tot lo any, com
consta am recibo
Suma
Vui, als 8 de desembre 1745, quedan en poder de
Fransesch Susagna, clavari, una lliura onse diners,
1 ll. 0 s. 11 d.

1745, desembre, 8 - 1749, gener, 26
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 98v a 101r]
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Comta del que ha entrat en la confraria del
gloriós Sant Joan Batista, essent cònsols Joseph
Anton Lladó y Agustí Carol, comensant lo dia 8
de desembre de 1745 ﬁns buy 26 de jané de 1749,
és lo següent
Primo, lo que queda de resta de 1745
Més per 2.721 ploms a 4 s., valan
Més tinch cobrat de Manuel Sistaré, per lo lluguer de
la casa, 20 ll., y té pagat mitg any del 1747
Més tinch cobrat de Miqulau Amigó, per lo lluguer
de la casa, 20 ll., y paga per lo any 1726 y 1747, y
mitja anyada de 1748
Més per rals de mestres
Més del apranentatje de Narsís Regordosa
Més del mestratje de Ramon Aguilera
Més del mestratje de Francisco Jurnet
Més per dos cortans y mitg de blat que donà un devot
Més del mestratje de Pau Tiana
Més y cobrat de Margarida Bargadà, viuda, deu lliuras,
que són dos pensions, y paga per lo any 1745 y 1746
Suma
Comta del que se ha gastat en la confraria del
gloriós sant Juan, essent cònsols Joseph Anton
Lladó y Agustí Carol, comensant lo dia 8 de desembre de 1745 ﬁns buy a 26 de jané de 1749, és
lo següent
Primo, a Batista Pasqual, per a clavar las estacas a la torra
Més pel ganansial de 1745
Més per los ventalls de dit any
Més per la enramada de Corpus, fusté y difarens gastos
Més per la ginestre a Jaume Solà
Més als músichs
Més al Tapiol, per lo matxo per portà la ginestre, y
al campané per a tocar las campanas per Sant Juan
Més a Joseph Muntané, per las completas de Sant
Juan, aniversari y dinés
Més a 20 de novembre per un consell se tingué
Més a 28 de novembre, als obrés, per la tatxa de lobra
Més per lo ganansial de 1746
Més per 500 claus de ganxet
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Més per nou pollas de índia per los senyors tinent
corregidor, batlle, senyors regidors, notari
Més per tela per las pulanyas dels purtans, tafetà,
beta y dos cordons
Més per la palla de la màrfega del ospital, per lo any 1746
Més al senyor mestre argonista, per lo any 1746
suma
Més per lo clavetayre, per 500 claus de ganxet
Més als músichs, per lo any de 1747
Més al Sendré, per la enramada de Corpus
Més al senyor Joseph Farré, de sera per lo foneral
del Rey
Més per la festa de Sant Juan Batista, completas, profesó y aniversari de 1747
Més per la crida de Sant Juan de Gollasió
Més per la palla de la màrfega del ospital, per lo any 1746
Més al senyor mestre argonista, per lo any de 1747
Més a Juan Cabot, fusté, per llatas y demés per los
estricadós
Més al obrés per la tatxa de lobra 1747
Més al senyor rectó de Monbuy, per la pensió de 1743,
44 y 45
Més a Jaume Canals, farré, per feina feta per los estricadós
Més per lo industrial de 1747
Més per los bentalls de 1747
Més a 11 de juriol de 1747 y pagat al reverent Pera
Estruch, prevere y conlector de la Reverent Comonitat, 10 ll., per la pensió de 13 de maitg de 1745 y 46
Més a 29 de fabré y pagat a dit conlector, 10 ll. 12 s.
8, so és per la pensió de 18 de mars de 1746, 5 ll.
12 s. 8 d., y las restans 5 ll., per la pensió de 23 de
maitg de 1747
suma
Més per 12 quarteras cals y sora
Més per 18 quarteras 9 cortans guix, a 3 s.
Més per 4 jurnals y mitg a Anton Martí
Més a Miquel Sech, per lo mateix
Més al Canós, per dos jurnals del burro
Més al masubé de la senyora Agna Riera, un jurnal
ab dos mulas de treginà pedre
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Més a Isidro Mensa, per dos jurnals de burro
Més per 4 jurnals y mitg al Marquès y son ﬁll, a 16 s.
Més 3 dotsenas llatas
Més 8 bigas
Més 600 teulas
Més per claus
Més per llinda per lo portal
Més y entregat a Antich Tiana y Joseph Torelló, fusters,
per la torra de esténdrer llana y de dits dinés se ha
feta la belustrada de la iglésia, com consta ab àpoga
en poder del senyor Mateu, notari, a 4 janer de 1748
Més per sera se ha gastat en 1746 y 47, presa al senyor Joseph Marrugat
Més per dos siris presos al senyor Joseph Farré
Més per los gastos de la enramada de Corpos y ginesta
per Sant Juan
Més per tocà las campanas
Més per dos panys y claus y adubà un pany a la casa
que està lo Miqulau
suma
Més a 9 de juny de 1748, per los bentalls
Més per las completas y profesó de Sant Juan Batista
y aniversari
Més a 23 juriol 1748, als músichs
Més a 12 de setembre, per 4 golfos per la porta dels
estricadós nova
Més a 27 de novembre, als obrés per la tatxa de la
obra de 1748
Més a 2 de jené de 1749 y pagat a Juan Biosca, fusté,
per trevalls fets als estricadós
Més a 7 de jené, a Jaume Canals, per claus y una
tanca pels estricadós
Més a 7 de jené, per 1.000 claus de ganxet
Més a 16 de jené de 1749, se ha pagat al reverent
mossèn Pera Estruch, conlector de la Reverent Comunitat, la pensió de dos sensals que són 5 ll. 12 s.
8, per la pensió de 18 de mars de 1747 y 5 ll. per la
pensió de 23 de maitg de 1748, són
Més al mestre argonista, per lo any de 1748
Més al Sendré, per la enramada de Corpos y Sant Juan
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Més per la crida de Sant Juan de Gollasió
Més per lo plet dels Trinitaris, se ha pagat al doctor Isidro
Torelló, pasats tots comtas, buy a 26 de jené de 1749
Més al senyor Joseph Farré, per la sera de 1748
suma
Més al senyor Joseph Mateu, notari, per los gastos
fets de la sumària feta a Ramon Mestre
Més las sobre ditas 25 ll. 5 s. 6, se deuen al senyor
Joseph Mateu, notari
Més per la ginesta de la enramada de Sant Juan de 1748
Més per las portas dels estricadós novas y pany
Més per dos cridas, al Faulí
Més per pagar al senyor batlla
Més per pagar al senyor notari y un full de papé sellat
suma
Lo ques deu al senyor Joseph Mateu, notari són1
Suma
Entrat
Restan
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1. Ratllat.

Lo antrat en los tres anys són sis sentas vintiset
lliuras diset sous y onsa diners
Al gastat en dit tems són sis sentas diset lliuras
set sous y set diners
Queda a favor de la confraria deu lliuras deu sous
y quatre diners, gener a vintisís de mil set sens
quaranta y nou.
Se deu cobrar los rals de mestres de 1748.
Joseph Astruch deu vint rals del agregar a Jauma Solà,
que dit los pagà lo any 1744.

1749, gener, 26 - 1750, febrer, 2
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 101v a 102v]

Comte del que entrat en el confraria del gloriós Sant
Juan Batista, esent cònsols Lluís Francolí y Sabastià
Planes, y comensant lo die 26 de janer de 1749 ﬁns
buy die 2 de fabré de 1750, és lo següent:
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Primo, lo que queda de resta del any 1749
Més per 684 ploms, a 4 s. quisqú, valen
Més de Manuel Sistaré, per lo lloguer de la casa 5 ll.
a cumpliment de 1748, y 5 ll. per 1748, són
Més de Micolau Amigó, per lo lloguer de la casa, 4 ll.
per lo cumpliment de 1748, y 8 ll. per 1749
Més de Barthomeu Morera, per lo sensal de Pera Bargadà, 5 ll. per la pensió de 1747, y 5 ll. per la pensió
de 1748, són
Més de rals de mestras y fadrins
Més de entrat de mans del pare rector de la Escola Pia
Més per 216 poms de Sagimont Borrull, a 4 s. quiscú
Més per 5 canas detusó torna Sagimon Borrull
Més per dos ploms de 4 s. quiscú
Entrat
Gastat
Resta
Tinch en mon podé las dites 8 ll. 8 s. 1, Joan La
Farga, parayre.
Tinch rebut per compta de Jaume Solà, per la seva entrade de la cofraria del any 1744. Firmado Juan La Farga
Compte del que gastat en la confraria del gloriós
sant Juan Batista, esent cònsols Lluís Francolí y
Sabastià Planes, y comensant lo die 26 de janer
de 1749 ﬁns buy die 2 de fabré de 1750, en lo
següent:
Primo, per lo industrial de 1748
Més per 43 canas de tusó per la torra, a 5 s. 3 d. cana
Més per 13 vantalls
Més per lo argonista y enremada de Corpus
Més per cals y ports y amarà
Més al Anton Jordi, per tocar lo dia de Sant Juan, aniversari y lo die de Corpus, y al Sendra per son trevall
Més per las cunpletas y profasó, aniversari, diner y
candela de Sant Juan
Més per la ginestra y altre gasto
Més per la tatxa dels músichs
Més al argonista, per las cumpletas, profasó y oﬁci
Més per traginà pedra y arena y altres gastos
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Més per la tatxa de la obra de la iglésia
Més avem pagat a bon compte del preu fet de la torra
a Pera Frexas, mestra de casas
Més a Juan Faulí, per tres cardas
Més a Juan Biosca, fusté
Més a Jaume Canals, farré
Més per la prèdica de Sant Juan
Més per la sera a senyor Joseph Farré
suma
Més a 31 de janer de 1750 se ha pagat a mosèn Pera
Estruch, conlector de la Reverent Comunitat, 10 ll.
12 s. 8, so és 5 ll. 12 s. 8 d. per la pensió de 18 de
mars de 1748, y las restans 5 ll., per la pensió de 23
de matg de 1749, són
Més per dos panys y tancadors per la casa dels estricadós
Més per fusta al areu de Ornias
Més per guis pel marge de la torra
Més per pagar al senyor batlle
Més pel notari y un full de papé sellat
Més per portà y treball de ajuda de càrrega 17 caretadas de tusó a 17 rals la carretada
Suma

2
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1750, febrer, 2 - 1751, febrer, 28
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 102r a 103r]

Compte del que entrat en la confraria del
gloriós sant Juan Batista, esent cònsols Juan Badia
y Joseph Jover, comensant lo dia 2 de fabré del any
1750 ﬁns die 28 de fabré de 1751, és lo següent:
Primo, lo que queda de resta del any 1750
Més de Jaume Solà, per la seva entrada
Més de Manuel Sistaré, per lo lloguer de la casa
Més de Micolau Amigó, per lo lloguer de la casa de
1750
Més de Barthomeu Morera, per la penció del sensal
de 1749
Més dels rals de mestres y fadrins
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Més de Bathomeu Morera, com consta ab recibo dels
senyors regidors, que ho ay de pagar lo senyor Joseph
Farré, clavari, als cònsols parayres
Més per 1.055 ploms, a rahó de 4 s. quisqun
Suma

5
211
265

13

7

Entrat
Gastat
Resta

265
228
37

13
17
1

7
6

31
4
6

16
14

Compte del que se ha gastat en la confraria del
gloriós sant Juan Batista, esent cònsols Juan Badia y
Joseph Juver, comensat lo die 2 de fabré de 1750 ﬁns
lo dia 28 de fabré de 1751, és lo següent:
Primo, per lo industrial de any de 1749
Més per 13 vantalls
Més per lo argonista, per Corpus y Sant Juan
Més al Anton Jordi, per tocar lo die Sant Juan, Corpus
y aniversari y profasó
Més per las conpletas, profasó y aniversari, diné y
candela, lo dia de Sant Juan
Més per la ginestra y altres gastos
Més per la tatxa dels músichs
Més per gastos de la torra y fer una clavaguera
Més per la torra, per pagar lo conpliment del preu
fet de la torra a Pera Frexas
Més per la tatxa de la obra de la iglésia
Més a Juan Faulí, per 3 cridas
Més a Juan Fuster, pels estricadors
Més a Jaume Canals, per claus pels estricadors
Més per la prèdica de Sant Joan
Més per la sera a Juan Juver
Més per la quitació de un sensal y porrata que feya
Sant Joan a la Ravarent Comunitat, que feya Pera
Bargadà a Sant Joan
Més al senyor batlle
Més al notari y un full de papé sellat
suma
Més per la penció al senyor rector de Munvuy, any
1746, a bon compte
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Més se ha pagat a mosèn Pera Estruch, conlector de
la Ravarent Comunitat, 5 ll. 12 s. 8, per la penció
de 18 de mars de 1749
Suma

5
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Los cònsuls de la confraria de Sant Joan del any 1750.
En poder de mi, Joseph Matheu, notari, han lluït y
quitat un censal de preu 100 ll. que tots anys feyan
y prestavan a Pau Coca, parayre, de la present vila
Ita est Josephus Matheu, notari.

1751, febrer, 29 - 1752, març, 6
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 103v a 104r]

Comta del que entrat en la confraria del gloriós sant
Joan Batista, esent cònsols Francisco Tuvella y Joseph
Gavarró, comensant lo die 29 de febré de 1751 ﬁns lo
die <6> de mars de 1752, és lo següent:
Primo, lo que queda de resta del any 1751
Més de Francisco Bargadà, per lo examen
Més per lo lloguer de la cassa de Miqulau Amigó,
del any 1751
Més dels rals de mestres y fadrins
Més per 1.024 ploms a raó de 2 s. quisqun ﬁn lo die
30 de desembre de 1751
Més del Nicàs Retracedo, del lloger de la cassa del
corrent any, conserta a 8 ll. 10 d. any
Més de Josepha Buygas, per lo mitg lloger
suma
Lo que té bestret Joseph Torelló per lo any present
Lo que té bestret Joseph Anton Lledó
Lo que té bestret Joan Badia
Entrat suma
Gastat suma
Resta
Comta del que se ha gastat en la confraria del gloriós
sant Joan Batista, esent cònssols Francisco Tuvella y
Joseph Ga<va>rró, comensant lo die 29 de febré de
1751 ﬁns lo die <6> de mars de 1752, és lo següent:
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Primo, per lo industrial del any 1750
Més per 13 ventalls
Més per lo argonista, per Corpus y Sant Joan
Més per lo Anton Jordi, per tocar lo dia de Sant Joan
y Corpus y aniversari y profesó
Més per 500 claus de ganxet
Més per la tatxa de la obra de la iglésia
Més per las completes, profesó, aniversari, diné y candela, lo die de Sant Joan
Més per la ginestra y altres gastos
Més a Joan Faulí, per cridas
Més a Joan Fuster, pels estricadós, per tots gastos
Més per la prèdica de Sant Joan
Més per la sera al senyor Joseph Ferrer
Més per la tatxa dels músichs
Més per lo industrial del any 1751
Més per un consell del senyor batlla
Més per una pensió al reverent Pera Estruch, colector
de la Comunytat, per lo any de 1750
Més pel senyor rector de Monvuy, per la pensió de
1747 y lo any 1748
Més per la enremada de Corpus, comprès tot gastos
Més per lo gasto del Dijous Sant
Més al senyor balle
Més al notari y un full de papé sellat
Suma
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2
2

3
9

1
102
2

8
12
4

1752, març, 6 - 1755, febrer, 11
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 104v a 105r]

Comta del que ha entrat en la confraria del gloriós
sant Juan Batista, essent cònsuls Joseph Estruch y
Magí Aumasqué, començant lo dia 6 de mars 1752
ﬁns lo dia 11 de febrer 1753, és lo següent:
Primo, lo que queda de resta dels cònsuls passats
Més per 1.026 ploms dels mestres, a 2 s. quiscun
Més per 12 ploms forasters, 8 a 3 s. 6 d., y 4 a 4 s. quiscun

6
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Més per lo logué de la casa que està Micolau Amigó,
que té pagat ﬁns lo dia 24 de mars 1753
Més per lo llogué de la casa que està Jaume Gavarró,
que té pagat ﬁns lo dia 24 de juny de dit any
Més per lo examen de Francisco Sendra
Més per lo examen de Jaume Martí
Més per lo examen de Francisco Jaume, a bon comta
Més per lo aprenentatje de Joseph Barés
Més per los rals de mestres
Més per lo aprenentatje de Juan Aragonès
Suma
Entrat
Eixit
Resta
Francisco Jaume queda a deure a la confraria, per lo
cumpliment de son exàmit, 1 ll. 4 s.
Comta del que se a gastat en la confraria del
gloriós sant Juan Batista, essent cònsuls Joseph
Estruch y Magí Aumasqué, començant lo dia 6
de mars 1752 ﬁns lo dia 11 de febrer 1753, és lo
següent:
Primo, los cònsuls passats quedaren a deure a Joseph
Torelló
Més a Joseph Anton Lladó
Més a Joan Badia
Més per la compra dels roures, serra y traginar
Més per los jornals que a treballat als estricadors, y
fusta que ha posat a las portas del camí ral
Més per cals, ports, amarà y portar arena
Més a Pau Gudies, per los gastos que ha fet ab las
obras, ço és de son treball, manobre, las pedras de
la portalada y altres gastets, com consta ab pòlissa
Més per tot gènero de claus y palla per la màrfega
Més per los músichs
Més per los ventalls
Més per lobra de la iglésia
Més al Cabot, per compondre la enremada y diferens
gastos

8
8
1
3
1
5
134

10
16
5
17
5
17

134
134

17
14
2

5
4
1
7

6
12
5
12

4
3

5
4

9
1
12
4
2

10
9

1

14
10

5
7

6
6
9

3
2
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Més per las enremadas del dia de Sant Juan, per ginestra, músichs y refresch
Més per las completas, professó, prèdica y aniversari
del endemà de Sant Juan
Més al campané major per son treball
Més al senyor mestre organista
Més al senyor Joseph Ferrer, per cera
Més per una pensió a la Reverent Comunitat, de 1751
Més per dos diadas del senyor batlle, y una del agusil
Més al notari, per dos Consells y dos fulls de papé sellat
Més al Faulí, per 4 cridas
Més per una penció al reverent de Monvuy, de 1749
Suma

5

10

6

8
17

6
47
4
1
1
2
134

10
8
16
16
4
15
14

3
6
6

5

1753, febrer, 11 - 1754, febrer, 3
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 105v a 106r]

Comta del que ha entrat en la confraria del
gloriós sant Juan Batista, essent cònsuls Lluís
Francolí y Macià Vila, començant lo dia 11 de
fabrer de 1753 ﬁns lo dia 3 de febrer de 1754, y
és lo següent:
Primo, de la resta dels cònsuls passats
Més per lo cumpliment del examen de Francisco Jaume
Més per lo sobre puitx dels ploms del any 1752
Més per los rals dels fadrins y casats del any 1752
Més per lo examen de Sagimon Tubella
Més per 807 ploms 1/2 se han estricat ab lo discurs
de dit any 1753
Més per los draps que a estricat Sagimon Borrull ab
dit any, a bon comta
Més per 8 draps forastés, a 4 s. cuiscun
Més per lo llogué de la casa que està Micolau Amigó,
y té pagat ﬁns dia 24 de mars 1754
Més per lo llogué de la casa que està Jaume Gavarró,
y té pagat ﬁns lo dia 24 de juny 1754
Més dels rals dels mestres y fadrins
Suma lo entrat

2
4

1
86
6
1

10
10

80

15

20
1

12

7

8
8
5
219

16
9

7
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Suma lo gastat
Resta a favor de Sant Juan
Més a cumpliment dels draps que a estricat Sagimon
Borrull, ab lo discurs de dit any
Més per dos mestres que han pagat lo ral
La resta de Sant Joan que devalla de dalt
Resta a favor de Sant Juan
Comta del que se ha gastat en la confraria del
gloriós sant Juan, essent cònsuls Lluís Francolí y
Macià Vila, començant lo dia 11 de fabrer de 1753
ﬁns lo dia 3 de febrer de 1754, y és lo següent:
Primo, per lo ganancial del any 1752
Més per la torre del portal de la font
Més per trasladà los papés del arcabala
Més per un full de papé sellat per lo acte de la torre
Més per los ventalls
Més per los músichs
Més per la ginestra, a Jaume Morros, per Sant Juan
Més al campané, per tocar las campanas y ensendra
Més per las completas y profesó, prèdica y aniversari
Més per la obra de la iglésia
Més per cals y amarala
Més a Juan Biosca, per adobar los estricadós y ajudà
a la anramada de Corpus y altres gastos
Més per claus de ganxet y claus de adobar los estricadós
Més al senyor mestre organista
Més al senyor Joseph Ferrer, per cera
Més per 6 cridas y un full de papé sellat
Més per adobar un pany de porta
Més per un cobri calse y bosa dels corporals
Més al senyor rector de Monbuy, per las pensions de
1750, 1751, 1752 y 1753
Més a la Reverent Comunitat, per las pensions de
1752 y 1753
Més per lo notari
Més per la dieta del senyor batlla
Suma lo gastat

217
2

9
0

2

14
4

2
4

38
84

4
12
3
6
2

3
2
4
36

18

4
3

3
3

16
4
2
14
3
17
6
10
16

3

6

3
2
4

2

1

8
2
17

3
4
6

7

16

6
1

15

4

12
9

4
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1754, febrer, 3 - 1755, febrer, 9
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 106v a 107r]

Comta del que ha entrat en la confraria del gloriós
sant Juan Batista, esent cònsuls Joseph Torelló y
Ramon Aguilera, comensant lo dia 3 de fabré 1754
ﬁns lo dia 9 de fabré 1755, és lo següent:
Primo, de resta dels cònsuls pasats
Més per 1213 ploms
Més per 8 draps forasters
Més per lo lluguer de la casa que està Nicolau Amigó,
y té pagat ﬁns lo dia 24 de mars 1755
Més per lo lluguer de la casa que està Jauma Gavaró,
y té pagat ﬁns lo dia 24 de juny 1755
Més de Anton Pasqual, apranent
Més de Anton Serra, apranent
Més de Anton Micas, apranent
Més de Joseph Buvé, apranent
Més se a aplegat del rals dels mestres, fadrins y dels
que no són mestres casats, junt
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Resta a favor de la confraria
De Joseph Montaner y Lluís Mas
Total
Comta del que sea gastat en la confraria del
gloriós sant Juan, esent cònsuls Joseph Torelló
y Ramon Aguilera, comensant lo dia 3 de fabré
1754 ﬁns lo dia 9 de fabré 1755, és lo següent:
Primo, per lo ganansial
Més per la sera
Més per los músichs
Més per la obra de la iglésia
Més a Juan Biosca, fuster
Més a Jaume Canals, farré
Més per los ventalls
Més al escolà major y fuster, per la enremada de Corpus
Més per las completas, profesó, capiscols, lo dia de
Sant Juan

4
121
1

18
6
12

3

8
8
5
5
5
5
10
155
133
21
21

38
43
12
2
3
4

2

7
3
13
9
4
13

16
13

3
11
4
4

8

10
3
14
16
12

2

9

6
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Més per tocar las campanas lo dia de Sant Juan
Més per la ginestra
Més al senyor mestre argonista
Més per la prèdica
Més per lo aniversari y ofertori
Més per fer cridà lo jubileu
Més per fer un vestit de tela al Jesús y Barònica del
Misteri
Més per 500 claus de ganxet a 7 s.
Més per fer adubar un pany de porta
Més per una pensió a la Reverent Comunitat, per lo any 1754
Més per una pensió al senyor rector de Munbui, per
lo any 1754
Més per dos cridas
Més per un full de papé sellat
Més per lo notari
Més per la dieta del senyor batlla
Més per fusta se comprà a Joseph Aguilera de Oranias
Suma

1
6
1
1

3
1
3
1

10
17
8
18
1

6

10

5
15
2
7

6
10
8

13
2
2

3

12
4
13

11

1
1
133

1755, febrer, 10 - 1756, febrer, 8
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 107v a 108r]

Comta del que ha entrat en la confraria del gloriós
sant Juan Batista, esent cònsuls Juseph Mas y Juan
Camps, comensan lo dia 10 de fabré de 1755 ﬁns lo
dia 8 de fabré de 1756, és lo següent:
Primo, de resta dels cònsuls pasats
Més per 1197 ploms
Més del examen de Joseph Fàbragas
Més per 8 draps furastés
Més de Pere Juan Balcells, apranet
Més de Anton Mestre, aprenet
Més de Joseph Tores, apranet
Més se aplegat dels rals de mestres y fadrins y dels
que no són mestres casats, junt
Més per lo llugé de la casa que està Miculau Amigó

21
119
3
1

13
14

10
8

12

12
5
5
5

4

870

MONTSERRAT DURAN PUJOL

Més per lo llugé de la casa que està Jauma Gavarró,
y té pagat ﬁns lo dia 24 de juny de 1756
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Resta a favor de la confraria
Comta del que sea gastat en la confraria del gloriós
sant Juan, esent cònsuls Juseph Mas y Juan Camps,
comensan lo dia 10 de fabré del any 1755 ﬁns lo
dia <8> de fabré de 1756, és lo següent:
Primo, per lo ganansial
Més per la sera
Més per los músichs
Més al senyor mestre argonista, y lobra de la iglésia
Més per los ventalls
Més al Jaume Canals, farré
Més a Juan Biosca, fuster
Més al escolà major y fuster, per la enremada de Corpus y una mà de papé
Més per las completas, profesó, capiscols, lo dia de
Sant Juan
Més per tocà las campanas lo dia de Sant Juan y
enrremada
Més per la ginesta
Més per un memorial que va presentà lo Sagimó Burrul
Més al senyor rectó de Munvui, una penció per lo
any 1755
Més per una penció a la Reverent Comunitat, per lo
any 1755
Més per lo aniversari y ofertori
Més per adubà la clavagera de la torra
Més per fer tres cridas
Més un full de papé sellat
Més 8 cortans y mix de oli per la làntia de Sant Juan
Més per lo notari
Més per la dieta del senyor batlla
Més per la prèdica
Més per la cera quens van dixà los pagesos per la
enramada de Corpus
Suma

8
173
152
21

39
55
12
8
4
1

6
6

4
4

10
7

11

10
16
16
7

7

18

8

2

9

6

2
2

14
3
11

6

1

13

3
2

7
4
19
3
2
4

3
6

1

12
7

9

2
152

8
6

4

7
1

8
6
6
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1756, febrer, 8 - 1757, febrer, 6
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 108v a 109r]

Comta del que entrat en la confraria del gloriós
Sant Juan Batista, sent cònsols Juan Badia y
Francesch Nobell, comensant lo dia 8 de fabré de
1756 ﬁns lo dia 6 de fabré de 1757, és lo següent:
Primo, resta dels cònsols pasats
Més per 1.341 ploms, a 2 s., valan
Més per 12 ploms forastés
Més per lo exzamen de Thomàs Barral
Més per lo llogué de la casa de Micolau Amigó
Més per lo llogué de la casa de Jaume Gavarró, y té
pagat ﬁns lo dia 24 de juny de 1757
Més se tragué de 9 pals vells que comprà Joseph Barral
Més de rals de mestras y fadrins y los que no són mestres
Més de 100 claus que vengueren a Joseph Torelló
Suma lo entrat
Suma lo gastat
Faltan
Compte del que se ha gastat en la confraria del
gloriós sant Juan Batista, sent cònsols Juan Badia y
Francesch Novell, comensant dia 8 de fabré de 1756
ﬁns lo dia 6 de fabré de 1757, és lo següent:
Primo, per lo ganancial
Més per la cera que prengué per las festas del Sant Cristo
Més per la cera de la confraria
Més per los gastos del ball de Santa Fe, que se fe
per las festas del Sant Cristo, 11 parells de sabatas,
músich y demés
Més gastat Segimon Borrull, per la capella per ditas
festas: a Joseph Pera Ramon 2 ll. 5 s., per anar un moso
y matxo a Barcelona a buscar lo que era necesari per
la capella, 3 ll. 15 s., per lloguer 6 ll., suman tot junt
Més per 5 cortans de oli quan era lo Sagrament en
la capella
Més per fer obras al estricador
Més per comprar un reura per fer pals y sarrals y pots
Més per 6 corteres de cals, port y amerà

21
134
2
1
8

2
8
10

8
18
10
186
194
–8

7
5
9
4

3
3

39
36
27

10
12
16

8
7

9

12
3
8
9
1

14
8
11
18

8
6
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Més per 600 claus de estricadó
Més per 13 bantalls
Més per la enremada de Sant Juan Batista
Més per la ginestra del dia de Sant Juan
Més per la profesó
Més al mestre argonista
Més per la obra de la iglésia
Més per la prèdica de Sant Juan
Més als músichs de la vila
Més a Juan Badia, fusté, y a Jaume Canals, per los
estri<cadors>
Més per lo aniversari de Sant Juan y al escolà
Més per lo fusté y papé blanch per la enremada de Corpus
Més pel papé sellat y notari
Més pel senyor batlle
Més per dos cridas
Suma

1
4
2
2
1
4
2
1
12

14
16
3
8
13
4
10
8

7
2
1
1

11
7
4
2
12
2
9

194

1757, febrer, 6 - 1758, febrer, 12
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 109v a 110r]

Compta del que entrat en la confraria de Sant
Juan Batista, sen cònsols Sabastià Planas y Jeroni
Pujadas, y comensan lo dia 6 de fabré de 1757 ﬁns
lo dia 12 de fabré de 1758, és lo següent:
Primo, per 1.328 ploms, a 2 s. valan
Més del ecsamen de Anton Canals
Més del ecsamen de Anton Jové
Més del ecsamen de Ramon Mutlló
Més del lloguer de la casa dels estricadós, de Isidro
Jornet, acabant lo dia 24 de mars de 1758
Més de Miculau Amiguó, de 4 pals y trosos de barra
se li bengué
Més de Isidro Jornet, a donat de pals y barras
Més del March, per lloguer de la casa, acaba per Nadal de 1757
Més del ral dels mestras y fadrins y los que no són fadrins
Més per los draps forastés que se an estricat

132
3
1
1

16
10
10

9
12
12
4
10
1

5
8

6
10
9

6
4
8
3
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Suma lo entrat
Suma lo gastat
Faltan
Té de pagar Segimon Borrull, per los ploms
Tinch rebut de Joseph Anton Lladó, de Sebastià Planas, per entragar al senyor Joseph Farré, a comta de
la sera se li deu
Més té rebut dit senyor Ferrer, del Planas
Compta del que sea gastat en la confraria del
gloriós Sant Juan Batista, esént cònsols Sabastià
Planas y Jeroni Pujadas, comensant lo dia 6 de
fabré de 1757 y acaban lo dia 12 de fabré de 1758
Primo, per lo industrial de 1756
Més per mil claus de ganxet
Més per barras a Miquel Fontfragona
Més per 10 llatas se comprà a Pera Pasqual
Més per 13 bantalls
Més per la anramada de Corpus
Més per las completas y profasó y aniversari
Més per la tatxa dels mosichs
Més per la tatxa de la obra de la iglésia
Més per la prèdica per lo dia de Sant Juan
Més per la palla de la màrfega del ospital
Més al campané y treball de anramà
Més del papé sellat
Més per 8 barras se comprà al doctor Jaume Rosa y Pou
Més per 6 barras y ports a Capelladas
Més al Calís, per pals, barras y llatas se li comprà
Més al argonista, per la cantúria de las completas de
Corpus, completas y oﬁci lo dia de Sant Juan
Més a Jaume Canals per claus per los estricadors
Més a Antich Guixà per treballar als estricadors
Més a Juan Badia, se a pagat del que tenia bastret
lo any pasat
Més e pagat a Joseph Anton Lladó, del bastret lo any pasat
Més a Joseph Thorelló, pel bastret del any pasat
Més a Segimon Borrull, pel bastret del any pasat y
fer adobar la torra
Més per papé sellat y notari

164
181
–16
10

13
1
8
6

14
6

3

39
3
1
1
4
1
4
12
2
1

10

2
2
1
11

17
16
7
1
10
8
5
18
2
5
16
2

6
4
18

7

1
2
2

9
5
5

8
1

2
2

5
5

6
10
8
6

9
4

11
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Més per senyor tinén corregidor
Més per tres cridas
Més per la serra
Suma
Joseph Coca, se a de asentà per mestra, dia 31 de
juriol 1758

46
181

12
3
14
1

8
5

1762, maig, 24 - 1765, febrer, 3
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 111v a 114v]

Compta de lo que ha entrat en la confraria del
gloriós Sant Juan Baptista, hesent cònsols Joseph
Torelló y Joseph Jover, des del dia 24 de maig
1762 ﬁns lo dia 3 de fabrer de 1765
De Jaume Martí, per los rams estava devent
De Joan Rigolfas, per lo mateix
De Joseph Fàbregas, per lo mateix
De Macià Vila, per lo mateix
De Francisco Jornet, per lo mateix
De Francisco Novell, per lo mateix
De Ramon Mutlló, per lo mateix
De Bruno Mas, per lo mateix
De Joseph Aguilera, per lo mateix
De Thomàs Barral, per lo mateix
De Joan Lafarga, per lo mateix
De Joseph Gili, per lo mateix
De Lloís Francolí, per lo mateix
De Agustí Bas, per lo mateix
De Anton Canals, per lo mateix
De Joseph Juver, per lo mateix
De Ramon Aguilera, per lo mateix
De Joseph Barnola, per lo mateix
De Manuel Cutillo, per lo lloguer que lo toca del temps
estigué en la casa xica dels estricadors
De Anton Pasqual, per son exsamen
De Domingo Dardet, per son exsamen
De Pere Navarro, per son exsamen
De Bruno Barés, per son exsamen

6
26
9
4
9
2
1
2
1
14
1
2
4
6
17
12
3
2
8
3
8
6

4
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4
10

8
6

5
1
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2
8
16
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8

8
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De Ramon Mutlló
40
De Miquel Escayol, per lo lloguer de 3 mesos de la
casa xica dels estricadors
1
De Nicolau Amigó, per lo loguer de dos anys de la
casa xica dels estricadors, que són 1762 y 1763
16
De dos draps forasters se an estricats
2
De altres quatre draps forasters se an estricat
3
De Joan de Santa Coloma
2
suma
217
Més de 17 draps forasters se an estricat
12
De 4.753 ploms, pagat lo clavador, resta per la confraria 1.257
De sis ploms forasters de Sagimon Borrull
4
Dels rals de mestres y fadrins
25
De Nicolau Amigó, per lo lloguer de la casa gran, lo
dia de Nostra Senyora de mars de 1765, y són
8
De altres 16 ploms, pagat lo clavador, resta per la confraria
4
De Joseph <...> a bon compte del lloguer de la casa
xica dels estricadors, que ne paga 7 ll., y comensà a
15 de setembre 1764, y són
3
juntas suman
1.533
A 2 de fabré 1765 se a cobrat de Francisco Jornet,
dels rams
3
Suman
1.536
Compte del que se a gastat en la confraria del
gloriós sant Joan Baptista, hesent cònsols Joseph
Torelló y Joseph Juvé, des del dia 24 de maig
1762 ﬁns lo dia 3 de fabrer de 1765
1762, a 4 de juny a Joseph Perramon, per mitja conducta
li devian los cònsols Joseph Anton Lladó y Juan Rigolfas
Dit dia, per lo ganancial de 1761
A 11 de juny, als reverents Joseph Camins y Joseph
Carles, per la cantòria dels anys 1759 y 1760
A 29 de juny, per las completas, professó, per lo dia
de Sant Juan, aniversari, ofertori y prèdica
A 30 de dit, per los ventalls de dit any
A 11 de juliol, a Miquel Fontfragona, per dos barras
A 17 de dit, a Joan Biosca, fuster, per adobar los estricadors
Dit dia, a Agustí Busquer, per ferramente per los dits
A 23 de juliol, al reverent Carles, per la cantòria y
orga de 1761 y 1762

2
33

10

11
13
15
11
10

5
6

8

4
2

2
1

2

1

10
5

12
5
4
3
1
9

11
16
18

2

14

5
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A 25 de dit, a Anton Gramunt, per tocar las campanas per las festas de Corpus y Sant Joan, y asistir a
las funcions
suma
A 5 de agost y 9 de setembre, a mosèn Joan Torelló,
per compte del doctor Sagimon Torelló, per lo que tenia
bastret per dita confraria, com consta donà al maig 1762
A 18 de setembre, a mosèn Joan Torelló, per pagar al
senyor rector de Monbuy, buyt pencions del censal que
se li devian per los anys 1755, 1756, 57, 58, 59, 60, 61
y 1762, com consta en resibo al llibre de la confraria
Dit dia, per 600 claus de ganxet
A 5 de novembre, al nunci per una notiﬁcació als texidors
A 12 de novembre, a Vicens Aulet, per la resposta se
féu als texidors de la requesta, y per lo salari del acte
de la relació se féu dels pintes amples y estrets, per
ordre de la Real Junta de Barcelona
A 13 de novembre, a Ramon Tudó, per un hom se li
comprà per fer barras per los estricadors
A 20 de novembre, a Miquel Farré Fontfragona, per
serrar dit hom
A 28 de novembre, als senyors hobrés, per la tatxa de
la cera de la hobra
A 21 de desembre, a Joseph Perramon, per mitja conducta de procurador
Dit dia, per paper sellat per tràurer una còpia de la
resposta féu lo thinent corregidor, quan se requestà
A 24 de desembre, al collector de la Reverent Comunitat, per tres pencions de censal se li devian per
los anys 1760, 1761 y 1762, com consta en resibo al
llibre de la confraria
A 31 de desembre, a mosèn Joan Torelló, per entregar
al doctor Sagimon Torelló per pagar los gastos se van
fer en las causas de la confraria
A 15 de octubre, al senyor Vicens Aulet, per los gastos
de notiﬁcació de la ordre de la Real Junta
1763, a 5 de janer, a Sagimon Gomis, per fer dos
viatges a Barcelona, per la confraria
A Agustí Susanna, que anà per propi a Barcelona de
ordre del senyor batlle Viladés, per la confraria
suma

1
74

14
8

7

103

6

4

13
2

4
5
5

8
12
3

10

2

10

2

10
15

10

6

3

3

80
3

3

3

15

1
321

17
13

6
2
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A 5 de janer, per 800 claus de ganxet
A 20 de janer, a Joan Biosca, per adobar los estricadors
Dit dia, a Jaume Canals, per ferramente per los dits
A 30 de fabrer, al doctor Bergadà, per son salari de
advocat y se desconduyí
A 9 de fabré, a mosèn Joan Torelló, per pagar al senyor Joseph Riera un certiﬁcat que féu dels texidors
feyan paños
A 25 de fabré, a Joseph Torelló, per remetre al doctor
Sagimon, per los gastos corrents
A 6 de maig, se acabà de pagar al senyor Joseph Ferrer, per lo que li quedaren devent los cònsols pasats,
de cera y de 4 anys de la tatxa dels músichs, que són
1759, 1760, 1761 y 1762, com apar en son compte
A 11 de maig, a Joseph Biosca, per adobar los estricadors
A 25 de maig, a Francesch Farré, per lo port de 225 cayrons
A 1 de juny, a Francesch Noguera, per los ventalls
de dit any
A 2 de juny, a Joan Casasnovas, per lo valor de 225 cayrons
A 7 de juny, a Joseph Perramon, per mitja conducta
de procurador
A 17 de juny, a Pau Bertran, mestre de casas, per lo
preu fet a fet als estricadors per pusar los paños mullats
A 18 de juny, per lo ganancial de 1762
A 26 de juny, a Francisco Novell, prior de la confraria,
per pagar la festa del gloriós Sant Juan de dit any
A 28 de juny, al pare superior de Sant Agustí, per la
prèdica de dita festa
Dit dia, a mosèn Anton Riera, administrador de las ànimes, per la enremada de Corpus y la festa de Sant Joan
Dit dia, a Anton Gramunt, per tocar las campanas
per ditas festas, aniversari y asistir en las funcions
A 6 de juliol, al reverent Joseph Carles, per la cantòria
del Corpus y Sant Joan de dit any
A 15 de juliol, a Joseph Juver, per las que ell avia entregat
al doctor Sagimon Torelló, per los gastos de la confraria
Dit dia, a Vicens Aulet, per péndrer una declaració
jurada a Francisco y Sagimon Tubella
A 30 de juliol, al doctor Sagimon Torelló, per gastos
de la confraria
suma1
1. D’acord amb els sumands, hi ha una diferència d’un sou
de més en el total.

3
9
3

14
12

2

10

3

2
100

142
2
1

2

4
1

16
15

2

10

24
33

5

3

19

1

10

6

3

3

3
1

10

4

10

100
3

18

3

50
822

12

2
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A 14 de agost, al Faulí, per dos cridas y anar a buscar
alguns mestres que faltavan
A 3 de novembre, per dos fulls sello quart per pusar
la resposta de una petició donà Ramon Mutlló
Se pagà al senyor Joseph Masalva, per dos amparas féu
dels paños a dit Mutlló, per la dieta del Consell se tingué
per los dits paños, per mitja dieta de anar a casa Joseph
Dalmases, y per lo treball més que féu en ditas cosas
4
Al senyor Agustí Viladés, per lo Consell y paper sellat
1
Al senyor Vicens Aulet, per una còpia de la concòrdia
2
A 27 de novembre, a Joseph Perramon, per mitja dieta
de presentar unas lletras a don Ignasi Castells, alcalde
A 8 de desembre, al doctor Sagimon Torelló, per gastos
per la confraria
80
A 29 de desembre, a Joseph Perrramon, per mitja conducta
2
1764, a 17 de janer, al Faulí, per una crida
A 20 de janer, a dit Perramon, per mitja dieta de la
apelació se féu a dit alcalde de la provisió féu a la
causa de dita confraria
A 30 de juny, al doctor Sagimon, per los treballs fets ﬁns
lo dia 24 de maig 1762, com se resolgué se li entregasen 168
A 29 de juny, se a pagat per los ventalls de dit any
4
A 30 de juny, fer la festa de Sant Joan, de completas,
professó, prèdica, aniversari y ofertori de dit any
6
A 4 de juliol, a Joseph Perramon, per mitja conducta
de procurador
2
A 23 de juliol, al reverent Joseph Carles, per la cantòria de Corpus y Sant Joan de dit any
4
A 31 de juliol, per lo ganancial de any 1763
33
A 3 de juny y 8 de agost, al senyor Joseph Farré, per
cera y per la tatxa dels músichs de 1763, com consta
en son compte
63
A 14 de setembre, als senyors hobrers, per la tatxa de
la cera per la obra, y és per 1764
2
Dit dia, a Anton Gramunt, per tocar las campanas
per las festas de Corpus y Sant Joan y aniversari, y
asistir en ditas funcions en lo any 1764
1
suma
1.201
A 23 de setembre, a Batista Pasqual, mestre de casas,
per las hobras necesàrias fetas als estricadors
8
A 30 de setembre, al Faulí, per aver anat a regonèixer
la casa del Divino

3
4

6

9
4
12

3
6
6

12

10
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12

16
3
10
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10
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A 31 de setembre, Joseph Biosca, per adobar los estricadors
3
A 15 desembre, a Sagimon Gomis, per anar per propi
a Barcelona
1
A 17 de desembre, a Joseph Perramon, per mitja conducta de procurador
2
A 23 de desembre, a Pau Brugueras y Joan Alabat, per
dos viatges feren per propi a Barcelona, y a Thomàs
Noguera, altre propi per Tarrasa
5
A 29 desembre, a Joseph Perramon, per lo treball de
una extracta y copiar dos requisicions ques presentaren
al senyor Carrillo
A 30 de desembre, al senyor Pasqual Ferrer, per la
tatxa dels músichs de 1764
10
1765. A 31 de janer, a mosèn Bonaventura Abat, per
dos conductas de advocat de 1763 y 1764
10
A 1 de fabrer, al senyor Pasqual Farrer, a cumpliment
de tota la cera li a pres la confraria ﬁns dit dia
32
Dit dia, a Pere Regordosa, collector de la Reverent
Comunitat, per dos pencions del any 1763 y 1764
6
Dit dia, a Francisco y Sagimon Tubella, per son treball
de regonèixer los paños de Mutlló y Dalmases
2
Dit dia se a pagat a Joseph Jover, a bon compte del
gasto dels viatges a fet a Barcelona, 17 ll. 2 s., ne
gastà 43 ll. 15 s. (27 febrer, <...> dias a 15 rals lo dia,
y dos duros de consultas), ni resta devent la confraria
17
26 ll. 13 s.1
Dit dia, a Sagimon Borrull, per los viatges fets a Barcelona, per 27 dias a 15 rals lo dia
40
Més dit dia se li abonà a dit Borrull, per lo que se li
restà devent lo dia 24 de maig 1762, a bon compte
44
Dit dia se a pagat al senyor Agustí Viladés, notari,
a compte y cumpliment de tots los treballs que dit
senyor a fet per la confraria ﬁns dit dia
75
A 3 de fabrer, per 2 cridas, al Faulí
Per un full de paper sellat
Al senyor batlle, per la dieta del Consell
Al senyor Agustí Viladés, per son treball en dit Consell
1
suma
1.464
A 3 de fabrer, al senyor rector de Monbuy, per dos
pencions de censal se li deuen per los anys 1763 y 1764
3

19
17

6

10

12

6

7

6

6

4

15

4

2

2

18

2
2
12

3

7

2
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A Nicolau Amigó, clavador, per los sis diners li tocavan
de 37 draps forasters se an estricats
Se a entregat en dit dia a Joseph Torelló, a bon compte
del que se li està devent, y las an partidas ab Joseph
Anton Lladó
67
Suma tot lo gastat
1536
Suma tot lo entrat
1536
Queda pagat
0

18

6

10
2
2
0

5
1
1
0

71

17

8

142

12

4

137

18

11

26

13

102
481

13
15

Compta del que ha entrat en la confraria del gloriós Sant Joan Baptista, essent cònsols Sagimon
Borrull y Joseph Barral, des de 4 fabrer 1765 ﬁns
lo dia 5 de maitg 1767
Primo, per 4.390 ploms, pagat lo clavador, resta per
la confraria
1.207
Per 80 ploms forasters, se han estricat, a rahó de <...>
40
Per lo lloguer de las casas, de tres anys
24
Per <...> parells de estisoras se ha esmolat, ab quatre
partits
Suma
1.271

5

1. Il·legible per causa del cosit del paper que impedeix
veure la totalitat del text escrit.

A Joseph Anton Lladó se li resta devent, del compte
vell, que ne rebaxà 33 ll. 15 s. 3, se li resta devent
A Sagimon Borrull se li devian de dit compte vell 187 ll.
10 s. 3, se li an abonadas en compte 44 ll. 18 s. Se
li resta devent
A Joseph Torelló, se li devian de dit compte vell, 171 ll.
14 s. 2, se li an entregadas a bon compte 33 ll. 15 s.
2. Se li restan devent
A Joseph Jover, se li resta devent, com apar en aquest
compte y en la partida del gastat
Al doctor Sagimon Torelló, se li deu, com apar de son
compte que se presentà
Suma lo que se deu ﬁns lo dia present

1765, febrer, 4 - 1767, maig, 5
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 115r a 116v]
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Compta del que se ha gastat en la confraria del
gloriós sant Joan Baptista, essent cònsols Sagimon
Borrull y Joseph Barral, desde lo dia 4 de febrer
1765 ﬁns lo dia 5 juny 17681
Primo, a Joseph Perrramon, per la conducta de procurador del any 1765
Més per la tatxa de la cera de la obra de la iglésia
suma
Més de Anton Gramunt, per tocar las campanas en
dit any 1765
Més per lo ganancial del any 1764
Més per la festa de Sant Joan del any 1765, y per 5
pesas de hom
Més per los músichs, per la vigília de Sant Joan
Més per la cantòria del any 1765
Més per diferents papers se han treballat per la confraria
Més per lo ganancial del any 1765
Més a Joseph Biosca, fuster, per treballs als estricadors
Més per gastos se han fet en Madrit, consta de recibo
de 29 octubre 1765
Més per diferents gastos als estricadors
Més a Jaume Canals, farré, per feyna als estricadors
Més al Calsina, per coets
Més per los ventalls de 1765
Més per los músichs, per ballar a la plasa
Més a Joseph Perramon, per la conducta de procurador per lo any 1766
Més per feyna als estricadors
Més per la enramada de Corpus, aniversari y altres gastos
Més a Anton Gramunt, per sos treballs de 1766 y 1767
Més per lo ganancial de 1766
suma2
Més al Calís, per pals
Més per gastos se feren a Francisco Masaguer y a altres,
y requestes se presentaren a Feliu Selvas, suma junt
Més per fer una clavaguera als estricadors
Més per los aniversaris de Sant Joan, per los anys
1765 y 1766
Més a Francisco Comas, vehedor en 1766

5
2
7

10
10

1
33

20
5

7
2
6

19
12

6

33
10

11
5
9

3

63
26
1
5
4
5

8
5
17
12

10

11
3
33
262
2

9
1

5
6

5
2
12

6

3
4

18
12

4
28

4

6

6
6

5
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Més a Segimon Borrull, en 1766, per haverse ocupat
en Barcelona per lo gremi, que són vuyt dias a 2 rals
lo dia
Més per adobar la bandera y gastos al Ratera
Més a 5 agost 1766, se ha entregat al doctor Sagimon
Torelló
Més per la primera mola
Més a Joan Pasqual, per treballs als estricadors en 1766
Més al Noguera, per pors de la mola
Més a Jaume Canals, farré, per feyna als estricadors
Més per los ventalls de 1766
Més per las completas y claus
Més per una asta de vandera
Més per diferents papers se han treballat per la confraria
Més a Joseph Biosca, fuster, per diferens feynas a fet
als estricadors
suma
Més a Magí Batifoll, per arrencar un hom
Més a Ramon Gavarró, per anar a Esparaguera, un
propi per portarli los papers al notari, y papé sellat
Més a Joan Pasqual, per feyna als estricadors
Més al notari Fontrodona de Barcelona, per sos treballs
Més per claus y fusta per los estricadors
Més a Joseph Perramon per la conducta de procurador de 1767
Més per la festa de Sant Joan de 1767
Més a Joseph Biosca, per feyna feta als estricadors
Més a 14 febrer 1768, a mosèn Ventura Abat
Més dit dia a Pasqual Farré, per cera
Més a Pere Comins per esparaguera y un jornal a la torra
Més per diferents gastos se han ofert a la confraria
en dits anys
Més al Faulí, per 4 cridas
Més al notari, per son treballs y papé sellat
Més al senyor batlle per sa dieta
Suma3
1. Les entrades cobreixen ﬁns l’any 1767. 2. En el total de
la suma hi ha una diferència d’un sou. 3. Els comptes ﬁnalitzen
aquí: no hi ha suma ﬁnal ni tampoc càlcul del que sobra a la
confraria o del que manca pagar.
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1768, juny, 19 - 1769, octubre, 8
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 117r a 118v]

Compta del que ha entrat en la confraria del
gloriós sant Joan Batista, hesent cònsuls Joan
Badia y Thomàs Barral, desde lo dia 19 de juny
de 1768 ﬁns lo dia 8 de octubre de 1769
Primo, se ha cobrat de deutas atrasats
Més per 1.733 ploms a 2 s.
Més per 414 ploms a 3 s.
Més per lo examen de Ramon Jordana
Més per lo examen de Agustí Susagna
Més per 6 mestras asentats a la comfraria
Més per las esmoladas fetas a la mola
Més cobrat de Francisco Masaguer
Més cobrat de Nicolau Amigó, lo lloguer de la casa
Més per los rals dels mestras
Més se a tret del lloguer de la casa xica
Més se a tret dels pals vells
Suma
Compta del que se ha gastat en la comfraria del
gloriós sant Joan Batista, hessent cònsuls Joan
Badia y Thomàs Barral, desde lo dia 19 de juny
de 1768 ﬁns lo dia 8 de octubre de 1769
Primo, per la festa de Sant Joan, completas, profesó,
trons, prèdica, ginestra, músichs, aniversari, de 1768
Més per lo ganancial de 1767
Més a Pasqual Farrer, a comta de la cera se li devia
Més a Joseph Biosca, per treballar al estricador
Més a Francisco Canals, per feyna feta als estricadors
Més a Agustí Viladés, per los treballs avia fet dels
cònsuls pasats
Més a Nicolau Amigó, per los sisens se li devian dels
cònsuls passats
Més a Joan Badia, del que se li devia dels cònsuls passats
Més a Joan Batista Pasqual, del que se li deixà dels
cònsuls passats
Més per lo buyrach per las pells del altar, per ploms
al organista, 6 s., per los cònsuls pasats, y al Faulí,
per lliurar los pals 3 s., junt

328
173
62
12
6
1
4
4
8
8
2
1
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33
60
1
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6
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6
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8
10
8

6

1
5
18
12

6
6

63
17

15
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Més al Calís, per pals al estricador
Més a Joseph Juvé, del que se li devia dels cònsuls pasats
Més a Thomàs Lleonart, per lo que se lo donà de la bisura
Més al Antich, per daurar lo Sant Joan de la bandera
3 ll. 15 s., y al escoltó per ferlo 2 ll. 8 s. 9, junt
Més a Pera Regordosa, per 4 pensions de sensal de
1765, 66, 67 y 68
suma
Més al senyor rector de Monbuy, per 4 pensions de
1765, 66, 67 y 68
Més a Francisco Canals, per treballs fets al estricador
Més per lo que toca a la comfraria de la rebaxa del
catastro de corregidor
Més al Boter, per 36 pals a 8 s. 6, per 11 barras om
a 10 s. 6, per 9 jornals de manobre per portar llatas,
per guix al Llegana, per 4 jornals de serrar llosas, junt
Més a Joan Batista Pasqual, per plantar lo estricador
y 77 rajolas
Més per 2 mucadors per lo Misteri, y esparaguera
Més per lo dumàs del buyrach y un caragol a Sant
Joan de la bandera
Més a Francisco Canals y Joseph Biosca, per treballs
fets als estricadors
Més per 2.000 claus de estricador
Més per la enrramada de las ànimas 2 ll. 5 s., y 2 ll.
10 s. per la obra de la iglésia, junt
Més per los ventalls, a Miquel Riba
Més a Pasqual Farrer, a comta de la sera se li devia
atrasada
Més per ganansial de 1768
Més al mestra organista, 2 completas y 1 oﬁci
suma
Més als músichs per las pensions de Corpus y Sant Joan
Més per la festa de Sant Joan, al escolà 1 ll. 10 s., y
demés músichs, trons, prèdica, ginestra, aniversari, junt
Més a Joseph Biosca, per treballar al estricador
Més per un pi comprat a Sagimon Borrull, 3 ll., y per
lo estanedó al cam del Martí Roca, 1 ll. 17 s. 6 d., junt
Més per la dieta del senyor batlle, 12 s., per lo notari y
paper sellat, 1 ll. 2 s. 3, per dos cridas al nunsi, 2 s., junt
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6
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Suma lo gastat
Més per tot lo compliment de la sera a Pasqual Farrer
Suma lo gastat

531
81
612

6
7
13

325
30

10

8
3
11

1769, octubre, 8 - 1773, març, 25
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 119r a 120v]

Compte del que ha entrat en lo gremi de perayres y
confraria del gloriós sant Joan Batista, esén cònsuls
Ramon Aguilera y Francisco Jornet, desde lo dia 8 de
octubre de 1769 ﬁns lo dia 25 de mars de 1773
Primo, per 108 denas y mitja de ploms que ce han
entregat al clabari, que fan 3.255 ploms, a 2 s. quisqun
Per 200 ploms de 3 s. quisqun
Per 4 anyades del lloguer de la casa gran dels estricadors, a 8 ll. lo any, y una anyada de la casa petita,
a 5 ll. lo any, puja junt
Per lo que ce ha tret de esmolà las estisoras forasteres
Més ce ha cobrat dels rals dels mestres
Més per 7 mestres asentats a la confraria
Puja lo entrat
Compte de lo que ce ha gastat en lo gremi de
parayres y confraria del gloriós Sant Joan Batista,
esén cònsuls Ramon Aguilera y Francisco Jornet,
desde lo dia 8 de octubre de 1769 ﬁns lo dia 25
de mars de 1773
Primo, pagat a Pasqual Ferrer, per la cera ce li a pres
en lo dit tems
Més per tres ganancials del any 1770, 71 y 72
Més per adobar lo estricador, claus y remendo del pou
Més pagat a Sagimon Borrull menor, lo anar a Barcelona per la bolla
Més a Francisco Canals, ferrer, per claus y xebetas
Més per los bantalls de Corpus y pors
Més per la prèdica y la cera del altar major y músichs
del seguir la vila
Més per espolsar lo retaule de Sant Joan
Més per tres pensions de censal a la Comunitat, per
lo any 69, 70 y 71

37
7
7
1
408

6
14
8
18

120
99
2

5
15
5

26
1
9

12
5
9

7

10
15

10

3

2
1
6
1
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Més a Agustí Viladés, per copiar ordenansas y bulla
de la confraria de Sant Joan, y paper cellat, y anade
de Barcelona de Joseph Jover
Més per 18 llates a 9 s. la una y arrencar claus del
estricadó
Més per adobar la xomaneya dels estricadós
pasa a la següent plana1
Més per los gastos ce han fet en la confraria per lo
fet dels tintorers que volian benir en esta vila
Més al mestre de capella, per dos completas y un oﬁsi
Més per la copbla dels músichs
Més per un anibersari de difuns
Més per la entramada de Corpus, festa de Sant Joan,
aniversari y lo dexà la enrramada de la ànimas
Més a Joan Biosca, fuster, per treballar 8 jornals y
mitg als estricadors
Més per la feyna a fet Francisco Canals al estricador
Més per completas y oﬁsi de Sant Joan y aniversari
Més per la prèdica de Sant Joan, algun tro y lo fusté,
lo fer la enrramada
Més per gastos fets a la cúria del senyor batlle, per
las penas posà al Pla
Més per altre aniversari de Sant Joan y tocà y enrramà lo escolà
Més per los músichs de la nit de Sant Joan, y cermó
Més per regalisar de la informa a sa instància
Més per 600 claus dels estricadors
pasa a la següent plana
Més a Joan Biosca, fuster, per lo que ha treballat als
estricadors
Més per dos llates novas y abaxar lo banch de la mola
Més a Joan Pasqual, mestre de cassas, per mans y
recaptes y manobres, fets a las casses dels estricadors
Més a Miquel Farran, per a trèurer las ordenansas
de la confraria
Més per un full paper cello quart per fer bayador altres
dos dies, y altre de ters per fer la procura al Farran,
y altres dos de quart per lo Consell pasat, un y altre
de trèurer cònsols, juns
Més dos dietas del senyor batlle de dos Consells
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9
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6

27

13

9

7

1

15
4

6
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Més al senyor Agustí Viladés, per fer la procura al
Farran, y dos Consells
Més al nunci per 4 cridas de dos consells
Puja lo gastat
Puja lo entrat
Quedan bonas per Sant Joan
Quals se entregaran als cònsuls nous, més entregarà
Nicolau Amigó, clavador, a dits nous cònsols, 1 ll.
5 s., y esto és per igualar lo lloguer de la casa petita
ab la gran, que ara comensarà, buy dia de totes dos,
que ﬁns buy està pagat.

1
406
408
2

19
4
2
18
16

9
9

1. Hi ha una diferència en el total dels diners del primer
full dels que s’han gastat.

1773, març, 26 - 1774, maig, 29
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2 : fol. 121r a 122v]

Compte del que ha entrat a la confraria del
gloriós sant Joan Batista, comensant lo dia 26
de mars de 1773 ﬁns lo dia 29 de maig de 1774,
esent cònsuls Thomàs Barral y Agustí Bas
Primo, cobrat dels cònsuls pasats
Més de Nicolau Amigó, lo que quedà a déurer
Més mastratge de Nicolau Badia
Lo de Jasinto Riera
Lo de Anton Riera
Lo de Francisco Panadès
De Banet Badia
De Sebastià Biosca
De Anton Miralda
De Joan Vila
De Joseph Ribera
De Lluhís Rosich
De Jaume Canals
De Pere Anton Figueras
De Joan Sendra
De Ramon Riba
De Antoni Sardeñons
De Gahetano Galtés

2
1
3
3
3
12
6
3
12
3
6
12
6
6
3
12
12
6

16
5

9
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De Joseph Font
De Joan Regordosa
De Baltasar Codina
Més per los 5 s. dels aprenantatges
suma
Per esmolar 23 estisoras forasteras
Per los rals dels mestras
Més cobrat per los ploms ce devian vells
Més per 852 ploms de un sou
Més per 667 dits de dos sous
Més per 436 dits de tres sous y 3
Més a pagat Nicolau Amigó, clavador, lo lloguer de
las casas, una añada que caygué a 25 de mars de est
corrent any de 74
Suma lo entrat
Importa lo gastat
Quedan bonas per Sant Joan
Més ce deu a la confraria de ploms vells atrasats de
alguns indibíduos
La qual llista té entregada Nicolau Amigó, clabador.
Lo gastat de dit tems, esent cònsuls los dits
Thomàs Barral y Agustí Bas, és lo següent:
Primo, per una pòlisa a Francisco Canals
Més altre per las funcions de Sant Joan y cermó
Més per lo ganancial
Més per una pòlisa de Miquel Franch, per lo supliment
dels soldats
Més altre per gastos ocasionats del plet
Més altre a Joan Biosca, fusté
Més altre a Joseph Anton Mateu, notari
Més altre al dit
Més altre al dit
Més altre al dit
Més altre a Cosme Olivella, procurador
Més altre a Joseph Anton Mateu, notari
Més altre a Visens Aulet, notari
Més altre a Josep Anton Mateu, notari
Més al Francolí, fuster, per cerrar los pins y adobar
lo estricador

6
6
3
2
129
3
5
277
42
66
70

10
11
9
5
5
12
14
17

13
608
494
114

13
3
10

16

13

1
13
56

6
6

50
4

9

9
9

7

2
17
5
2
5
4
1
4

1
10
16
7
13
17

6

6
9
3

2
11
18

9
3
9

7

4
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Més
Més
Més
Més
Més
Més
Més

a Francisco Canals, farrer
al senyor Viladés, notari
per los bentalls de 1773
per adobar las bestas
per un confrare
per la (pieta) de 5 concells
per un propi
són
Més per 7 fulls de paper cellat
Més per una ﬁrma al asesor
Més per anar los cònsuls a Barcelona, y animals
Més per uns papers ce presentaren als cònsuls
Més per una còpia autèntica treta per Mariano Cuyner
Més per entregà a Joan Camps y Pau Anton Lladó,
procuradors del gremi
Més ce ha entregat al doctor Sagimon Torelló, ab dos partits
Més per la cera ce a pres al senyor Pasqual Ferrer, ﬁns buy
Més per 3 pencions ﬁns buy a la Reverent Comunitat,
que són de 1772, 73 y 74
Més per bantalls de est any de 74
Més per lo port de las llates
Suma lo gastat

6
10

8
2
205
1
16
1

10
16
2
10
3
3
9
11
7
5
10
8
7

5

35
150
61
10
10
2
494

2
2
10
3

114
3
6
3
3
4
3
5

10
5
5
5
5
16
12
18

1774, maig, 29 - 1776, febrer, 28
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 123r a 124r]

Compta del que ha entrat en la comfraria del
gloriós sant Joan Batista, comentsant lo dia 29 de
maig de 1774 ﬁns a 28 de fabrer de 1776, esent
cònsuls Joan Badia y Joan Cartañà
Primo, del que queda dels cònsuls pasats
Més per lo mestratge y aprenentatge de Joan Juver
Més per lo mestratge y aprenentatge de Pera Ribera
Més per lo mestratge y aprenentatge de Magí Aguilera
Més per lo mestratge y aprenentatge de Pera Jornet
Més per 32 estisoras de esmolar, forasteras
Més a altre partit, 24 estisoras
Més de rals dels mestras

8
2
6
6
9
6

10
6
9
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Més per lloguer de la casa a Nicolau Amigó, comensan lo dia 25 de mars de 74 y pagat ﬁns lo dia 25 de
mars de 75
Més se a cobrat de ploms enderrarits
Més an entregat lo que devian lo priors pasats
Més per 2.381 ploms, a 3 s. 3
Entrat
Compta del que se ha gastat en la comfraria del
gloriós sant Joan Batista, esent cònsuls Joan
Badia y Joan Cartañà
Primo, per lo ganancial de 1774
Més per la festa de Sant Joan, completas, proffesó,
prèdica y enrremada de Corpus y aniversari
Més al senyor Francisco Masalva, batlle, y a Cosma
Olivella, per fer plagar de treballar a Francisco Boyer
Més per 6 pensions de sensal al senyor rector de Monbuy
Més per los collets dels portans y cordons, la bosa
dels corporals, y 12 pams de sarrell per la bandera
Més per mans del sastre de fer lo pàlit de Sant Joan
y collets, junt los engradiens
Més a Francisco Canals, per fer claus per lo estricador
Més per lo que costan 5 vestas del Misteri, y mans
del sastre
Més per compòndrer lo quarto de tenir lo Misteri
Més per los bentalls
Més per lo ganancial de 1775
suma
Més per la festa de Sant Joan, tocar las campanes,
obra de la iglésia, y enrramada de ànimas
Més a Cosma Olivella, procurador
Més a Pasqual Farrer, per la cera
Més per dos oms per los estricadors y gastos per los dits
Més per la música de Sant Joan, prèdica y altres gastos
Més per una penció de censal a la Reverent Comunitat
Més a Francisco Canals, per claus per lo estricador
Més de dos pòlisas ﬁrmadas de Pau Anton Lladó y
Joan Camps
Més per lo que costa la roba del pàlit de Sant Joan y
ﬂanxo y galó y collets

13
3
15
386
563

10
10
18
14

37

10

25

6

5
9

4
18

12

6

3

4

2
13

6

16
3
9
37
161
11
5
102
13
12
3
1

3
3

8
14
9
10
13

6
11
4

17
19
9
7
11

6
6
8
1

209
36

5
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Més per la dieta del senyor Agustí Viladés, notari
Més per la dieta del thinent corregidor
Més per paper sellat
Més per lo nunci, per 2 cridas
Més per lo que treballà Joan Batista Pasqual als estricadors, esent cònsul Thomàs Barral y Agustí Bas
Suma

1
2

4
564

2
2
2
11
16

3

8

1776 - 1779
Nota dels comptes que la confraria de paraires
d’Igualada té amb Nicolau Amigó.
[3: fol. 87r-v]

Nota de tot lo que as deu a Sant Joan
Concepte
Nicolau Amigó, deu 3 añs lo llogué de casa del añ
1776, 1777, 1778, inclusiba als 25 del mars del añ
1779, a balor de 13 ll. lo añ, bal
Nicolau Amigó a comprat 16 pals a Benav<entu>ra
Sarradó, de Piera, lo preu de quiscun 1 per 4 sous,
ab consentimen dels senyors cònsols, balan
Martí Francolí, mestra fusté, a traballat als estricadors
5 jornals y mitx, balan
A Jaume Domingo, fusté, am comprat 300 claus de
ganxet, a preu de 9 s. 6 lo sen, balan
A Francisco Canals, se an comprat 4 dotsenas de claus
de palm, y 6 xabetas y una clibilla, los claus a 8 s. la
dotsena, y xabeta y clibilla, 4 s., val junt
Un quart de jornal del fusté per adobar un pal y 12
claus dinals, junt val
Tot lo sobredit a pagat Nicolau Amigó en lo añ 1776
Dels gastos que se an fet en lo añ 1778, primo Francisco Canals a fet 48 claus grosos de palm y estirar
y adresar 18 claus bells y 2 clabias y 12 xabetas, bal
tot juny
Martí Francolí, fusté, a treballat 3 jornals, balan
150 de ganxet a Jaume Domingo
La suma de tots gastos a pagat Nicolau Amigó, tot
lo sobradit puja

39

19

4

2

15

1

8

1

16

2
1

29

6

3

6

4
10
12

6

14

6
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Deu del lloguer de la casa
Resta a déurer

39
9

6

Més deu Nicolau Amigó, 35 astisoras de esmolà a preu
de 3 sous quiscuna, balan
Del lloguer de casa suma tot juny
De refer els ploms cobrats
Resta

5
14
9
17

5
11
16
7

215
10
6
12
244

10
10
7
5
12

20
1
8

12
2
5

5
81

14
17

49

5
7
4
2
12
1
13
16

1782, abril, 28 - 1783, maig, 25
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 124v]

Compta del que ha entrat en la comfraria del
gloriós sant Joan Batista, comensant lo dia 28
de abril de 1782 ﬁns lo dia 25 de maig de 1783,
essent cònsuls Thomàs Barral y Agustí Susanne
Primo, entrat per 1724 ploms a 2 s. 6
Més per lo lloguer de la casa dels estricadors
Més per los rals dels mestras
Més per un mestratge de Ignasi Ramon
Suma lo entrat
Lo que se ha gastat és lo següent:
Primo, per obras en los estricadors
Més per palla per la màrfaga del ospital
Més per los bantalls de Corpus
Més per tres pencions de sensals al reverent rector
de Monbuy
Més a Pasqual Ferrer, per la sera
Més a Joseph Juver, a bon compta del que tenia bastret per la torra
Més per claus y alguna xabeta per los estricadors
Més per dos fulls de paper sellat
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per lo notari
Més per lo campaner y enrramada de ànimas
Més per los capellans, per la festa de Sant Joan
Més al organista, per la festa de Sant Joan
Més als músichs per la serca vila la nit de Sant Joan

2
10
7
13
2

7
7
4
6

2

10
6

3
6
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Més per 200 claus per los estricadors
Més per lo ganancial
Més per la prèdica de Sant Joan
Suma lo eixit
Se deu satisfer a Joseph Juver, per lo cumpliment del
que tenia bastret per la torra

1
37
2
244

4
10
5
12

6

7

34

8

6

209
1
8
7
6
232

17
6

6

1783, maig, 25 - 1784, maig, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 125r]

Compta del que ha entrat en la comfraria del gloriós sant Joan Batista, essent cònsuls Joan Badia
y Joan Planas, comensant lo dia de 25 maig del
1783 ﬁns lo dia 31 de maig de 1784
Primo, per 1679 ploms a 2 s. 6
Més per 4 ploms forasters a 6 s. 6
Més per lo lloguer de la casa gran dels estricadors
Més per lo lloguer de la casa petita
Més per los rals dels mestras
Suma lo entrat
Lo que se ha gastat en lo següent any
Primo, per los bantalls de Corpus
Més per los músichs, per la festa de Sant Joan
Més per lo sermó de Sant Joan
Més per la caballera del Jesús del Misteri
Més per dos pencions de sensal al reverent rector de
Monbuy
Més per claus per los estricadors
Més per los treballs de adovar los estricadors
Més per los capellans, per la professó y ofﬁci de Sant Joan
Més per la obra de la iglésia, enrramada de ànimas
y campaner
Més per lo ganancial de 1783
Més per la cera
Més a Joan Batista Pasqual, per obras als estricadors
y manobres

9
10
2

2

13
16

9
17
5
11

6

6
9
3

11
8

8
9

3

4
37
72

15
10
10

1

17

6

6

MONTSERRAT DURAN PUJOL

894

Més per 3 pencions de sensal a la Reverent Comunitat
del any 1782, 83 y 84, de pensió 3 ll. 7 s. 7 1/5, que
ﬁneix a 23 de mars
Més se ha entregat a Joseph Jover, per lo que se li
avia quedat a déurar del que tenia bastret per a fer
lo marge de la torra
Més per dos fulls de paper sellat
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del notari
Més per 4 cridas al nunci
Més per lo que se ha pagat en comú de comfraria
per las erbas
Més per las golillas per los portans del Misteri
Suma lo eixit
Resta en favor de la confraria
Quals se entregan al senyor clavari.

10

2

9

34

6
6

2

8
4
2
12
8

12
2
223
9

11
19
7
9

11
2
4
2

9
181
5
6
3
7
213

9
12
16
5
5

2
6

7

8

37
10

10
16

5
13

15
17

1784, maig, 31 - 1785, juny, 5
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 125v a 126r]

Compte de lo entrat y distribuÿt al gremi de
fabricants de panyos de la present vila, bax la
invocació del gloriós sant Joan Baptista, essent
cònsuls Joseph Jover y Joseph Torelló, desde 31
mayg de 1784 ﬁns a 5 juny de 1785
Primo, entregaren los pasats cònsuls al clabari
Per 1.453 ploms a 2 s. 6
Més per los rals dels mestres
Més per lo aprenentatge y mestratge de Fèlix Gabarró
Més per lo matex, de Thomàs Badia
Més per lo lloguer de la casa petita
Entrat
Gastat
Primo, per lo ganancial de 83
A la Reverent comunitat, per la festa de Sant Joan
Al campaner per son treball, enrremada de las ànimas
y obra de la iglésia
Per los músichs, per la festa de Sant Joan
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Per los bentalls del 84.
Al fuster, per la enrremada de Corpus y refresc
Per lo sermó de Sant Joan
Al senyor Isidro Olibaró de Barcelona, per la part dels
gastos fets per lo recurs dels ﬁlats
A Joan Batista Pasqual, per obras fetas als estricadors
A Joseph Jover, per lo viatge de anar a Barcelona, a
acistir a la Junta sobre los ﬁlats
Per lo cost de 12 quarteras cals, ports y amararla
Al senyor Pasqual Ferrer, per la cera cili a presa en
lo any 1784
Per la pensió corrent a la Reverent Comunitat
Per la del reverent rector de Monbuy, també corrent
suma
Per dos fulls paper cellat y decret de un memorial
per la torra petita
Per 30 anys ce devian dels sens de la casa petita, ce
an pagat al senyor Pasqual Ferrer, majordom de propis
de la present vila
Bonaventura Francolí, per 7 pals y 4 barrals de estricador, y jornals treballats als estricadors
Per los bantalls de 1785
Per la dieta del senyor alcalde
Perr la del senyor notari, ab lo paper sellat
Per las cridas del nunci
Gastat
Entrat
Quedan en poder del clabari
Ce adverteix que ce deu al senyor Pasqual Ferrer, per la
sera ce li prengué lo dia 30 mayg del corrent any 1785
A Thomàs Barral, per lo que té bastret per a posar
la mola, com de son compte consta per menor que
ce presenta
Estan aprobats los comtas per Joseph Bas y Thomàs
Barral, oÿdós de comtas

1785, juny, 5 - 1786, juny, 4
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 126v a 127r]
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9

6

2

9
18
5

8
9

6
1

2
3

4
7

5
13

8

53
3
1
168

17
7
5
7

10
7
6
6

12

15
20
10
2

203
213
9

1
15
2
14
8
16
7
11

9
6

8
8

7

3

3

43

32
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Compte de lo entrat al gremi de perayres de la
present vila de Igualada, fundat baix la inbocació
de sant Joan Baptista, essent cònsuls Joseph Jover
y Joseph Torelló, des de 5 de juny 1785 ﬁns a 4
de juny de 1786
Primo, per lo que quedà en poder del clabari lo any 85
Més per lo lloguer de 8 mesos de la casa gran, ﬁns lo
dia 8 corrent, a Joan Cartenyà
Més per un any de la casa petita
Més per mitja anyada bastreta de la dita casa, que
comensà a primer febrer
Més per 1.739 ploms a 2 s. 6
Més per los rals dels mestras
Més per lo aprenentatge y mestratge de Joan Soms
Més per lo aprenentatge y mestratge de Joan Domingo
Entrat
Gastat
Queda en poder del clabari
Ce nota déurerse a Thomàs Barral, per lo que tenia
bastret per la mola, onse lliuras dinou sous y tres,
dich 11 ll. 19 s. 3 d. Joseph Bas
Compte de lo gastat en dit gremi per los trasdits
cònsuls Jover y Torelló
Primo, a 6 juny de 85, a Francisco Canals, per ferros
fets per los estricadors, 2 ll. 11 s., y 8 s. que faltaren
en donar al senyor Agustí Viladés
Més per lo ganancial de 1784
Més al senyor Pasqual Ferrer, per la cera ce li a presa
en lo dit temps
Més a Pau Bertran, per a fer lo marge de la torra
petita y compòndrer la gran
Més per adobar lo pany de la caxa de la bandera
Més a la Reverent Comunitat, per la festa de Sant Joan
Més al mestre organista, per la música y cantòria y
pasacalla del dia de Sant Joan
Més a Joan Sendra, per son salari, enrramada de las
ànimas y obra de la iglésia
Més per dos bantalls per los priors y sermó de Sant Joan
Més a la Reverent Comunitat, per la pensió bensuda

9

11

8

5
9
4
217
6
6
12
269
225
44

10
7
5
5
19
2
17

2
37

19
10

26

12

2

56

9

8

12
8
9

14

5

5
3
3

15
17
7

6
8

10
4
6

9

7
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Més al reverent rector de Monbuy, per la pensió que
caurà a 13 de juny pròxim
Més a Bonaventura Francolí, per 16 jornals de trabellar
als estricadors a 11 s. 3
Més al dit, per 22 barras novas las cet ja gastades a
8 s. 9 quiscuna
Més al senyor alcalde, per la dieta
Més al senyor notari, per la dieta y paper sellat
Més al nunci, per las cridas
Més a Francisco Canals, per claus fets als estricadors
Més a Joan Frexa, per la bastreta donada per la mitat
de fer lo marge de la torra petita
Suma

1

5

6

6
3

1

12
2
2
8
19

39
225

16
2

10
4

44
244

17
5

6
6

4

10

7
6
4
6
319
270

10
14
18
5
0
6

0
5

48

13

7

9
9
2
1

1786, juny, 4 - 1787, maig, 27
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 127v a 128r]

Compte de lo entrat en lo gremi de fabricants de
panyos de la present vila de Igualada, fundat bax
la inbocació del gloriós Sant Joan Baptista, essent
cònsuls Joseph Jover y Joseph Torelló, desde 4 juny
de 86 ﬁns lo dia 27 mayg de 1787, a saber:
Primo, quedà en poder del clabari lo passat any
Més per 1.955 ploms a 2 s. 6
Més per los mitg any del lloguer de la casa petita,
bensut en 1er febrer de 1787
Més per un any de lloguer de la casa gran, de Joan
Cartanyà, bensut en 8 mayg corrent
Més ce a tret de las estisoras que ce an esmolat en la mola
Més per los rals dels mestres del gremi
Més per lo mestratge y aprenentatge de Joseph Rivera
Entrat
Gastat
Queda a fabor del gremi y en poder del senyor
clavari Joseph Sendra
Rahó de lo distribuït per los trans dits cònsuls
Jover y Torelló, en lo tras dit temps
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Primo, a Joan Frexa, mestra de casas, per lo compliment del preu fet en fer lo marge de la torra petita,
y algun adop a la gran
Més al farrer Canals, per ferros fets per lo estricador
Més per lo ganancial de 1785
Més a la viuda del senyor Pasqual Ferrer, per la cera
Més per los bantalls del dia de Corpus
Més a la Reverent Comunitat, per la festa de Sant Joan
Més al campaner, per son salari
Més a la obra de la iglésia, y ﬂoreras de las ànimas
Més per lo sermó de Sant Joan
Més al mestre organista, per las completas de Corpus,
y 3 músichs a més dels apactats
Més per 2 1/2 jornals de un ome de fer clots per los
pals dels estricadors y tràurer la terra
Més per 600 claus de ganxo per los estricadors
Més a Thomàs Barral, per lo que ce li devia de la mola
Més a Bonaventura Francolí, per 3 pals nous, barras
y jornals per conpòndrer los estricadors
Més per los músichs apactats
Més a la Reverent Comunitat, per una pensió corrent
Més al reverent rector de Monbuy, per una pensió corrent
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper cellat
Més al nunci per las cridas
Més al Llordella, a compte dels 6.000 cayrons que ce
li tenen ajustats a 16 ll. 10 s. per enrajolar la torra
petita, ce li a entregat
Gastat

42
5
37
33
10
9
1
4
2

16
15
10
17
15
11

8
8

15
5

3

14

1
3
11

3
3
19

3

18
15
3
1
2
1

14

1

7
5
2
2
8

7
6

11
6
6

6

3

60
270

6

5

48
12

13
5

7

1787, maig, 27? - 1788, maig, 12?
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 131v a 132r]

Compte del que ha entrat en la confraria de Sant Joan
Batista, essent cònssols Joseph Bas y Francisco Anton
Matosas, lo any 1787 y acaban lo any 1788
Primo, per la resta dels cònsols passats
Més per lo aprenentatje y exament del Anton Bursot
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Més per lo exament y aprenentatje de Agustí Morros
Més per 2.075 ploms a 2 s. 6, valen
Més per lo lloguer de la casa xica
Més per lo lloguer de la casa gran, per 10 messos y
20 dias
Més per los rals que se han cobrat dels mestras
Més per la mola nos ha donat Thomàs Barral
Més Joan Planas nos ha donat dels diners de la bacina
Més Joan Rigolfas nos ha donat dels diners de la bacina
Lo entrat
Lo gastat
Resta
Comta del que se ha gastat en la confraria de
Sant Joan, essent cònssols Joseph Bas y Francisco
Anton Matosas, lo any 1787 y acaban lo consulat
lo any 1788
Primo, per los bentalls de Corpus
Més per las completas y vigília de Sant Joan y Corpus
Més per la prèdica de Sant Joan
Més per la festa de Sant Joan, música y passa calle
Més per la obra de la iglésia, campanas y ﬂoreras
Més per adovà la casa, se donà a Joan Batista Pasqual
Més per sinch jornals de un homa per aplanà la torra
Més per lo fusté per adovà lo estricador y un palt
Més per lo ganancial del any 1787
Més per claus y xabetas per lo estricadó, a Francisco
Canals
Més per lo senyor alcalde, notari, Faulí y papé sellat
Més per la cera a la senyora Theresa Ferrer
Més per fer la torra se donà a Joan Freyxas
Lo gastat
Lo entrat
Resta
Tinch vistos y aprobats, los cònsols, vuy dia 12 de
maig de 1788
Firmo jo, Juan Planas, oÿdor de comptas.

6
259
9

5
7

6

6
7
7
4
1
363
363
0

13
16
10
2
17
11
11
0

4
6
6
6
6
5
5
0

10
8
2
13
8
9
2
12
37

8
17
5
6
4
4
5
10

1
10
6

4
3
39
212
363
363
0

6
12
2
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11
11
0

2
3
7
5
5
0
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1788, maig, 12? - 1789, maig, 29?
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 132v a 133r]

Comta del que entrat en la confraria de sant Joan
Batista, essent cònsuls Thomàs Barral y Sagimon
Borrull, lo any 1788, cavan lo any 1789
Primo, per 2.065 ploms a 2 s., valen
Més per 19 setsens forastés, valen
Més per lo llogé de la casa xica
Més per lo llogé de la casa gran
Més per lo ral dels mestres
Lo enterat
Lo gastat
Queda en poder del gremi y en poder del senyor
clavari, Anton Canals
Esto es las 23 ll. 7 s. 3 quedan en poder de Anton
Canals, clabari, y las restans 14 ll. 11 s. 4, deu satisfer
lo clabador, Joseph Sendra y Tarrida, per aberlas cobrades de més ab los cisens, com consta de son resibo.
Són vistos y aprobats los dalts dits comptes, buy 21
mayg de 1789
Comta del que se a gastat en la confraria de Sant
Joan, essent cònsuls Thomàs Barral y Sagimon
Borrull, lo añ 1788, acavan lo añ 1789
Primo per los bantalls de Corpus
Més dels 4 vastons y la (da varra) del tavarnacla de
pintà y platajà, y ergonista de la completa de Corpus
y la (roda) del for<..>
Més per lo ganansial del añ 1788
Més per la festa de Sant Joan
Més per lo sermó
Més per lo entrà de la iglésia, campana
Més per la cera a la senyora Teresa Feré
Més per completas y profasó
Més per 250 claus del estricadó
Més per claus y xavetas
Més per un pañ y raura lo estricadó
Més per pals y barra
Més per gorní los cayrons

206
7
9
6
6
235
197

10
2

6

12
13

6
11

37

18

7

10

8

4
37
13
2
8
54
6
1
2
10
29

10
14
5
9
18
6
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6
6
6
1
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Més per lo senyor arcalde y notari, y el Faulí
Més per lo fusté, de adovà lo estricadó, y alguna varra
Lo gastat

3
12
197

12
1
13

3
10
11

37
213
9
9
6
7
283
178
104

18
10

7

16
4
16
8

10

8

3
37
7
14
8

10
17
16

1789, maig, 21? - 1790, maig, 2?
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 136v a 137r]

Comta del que ha entrat en la comfraria de Sant
Joan Batista, essent cònssols Anton Canals y
Joseph Agilera, lo any 1789 y acaban lo any 1790
Primo, de la resta dels cònsols pasats
Més per 2135 ploms, a 2 s. balen
Més per 24 pesas forasteras
Més per lo lloger de la casa xiga
Més per lo lloger de la casa gran
Més per los rals que se han cobrat dels mestras
Lo entrat
Lo gastat
Quedan a fabor del gremi
Comta del que se ha gastat en la comfraria de Sant
Joan, essent cònssols Anton Canals y Joseph Agilera,
lo any 1789 y acaban lo consulat lo any 1790
Primo, per los bentalls de Corpus
Més per las completas de Corpus, horga y ajuda de
henrramà
Més per lo ganansial de 1789
Més per las completas, professó y hauﬁsi
Més per la festa de Sant Joan, música y pasa calla
Més per la hobra de la iglésia, campana y ﬂureras
Més per 3 pensions de la Reverent Comunitat, per
1788, 89 y 90
Més per la prèdiga de Sant Joan
Més per duas pensions vensudas al rechtor de Monbuy
Més per duas crosas del tabarnachla y llimà las xabetas
Més per cartas de la Real Junta
Més per adops de la bandera
Més per fer raure los hestricadors

10
2
3

1

2
5
6
17
4
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7
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Més per los traballs del fusté y claus de ganxet
Més per la sera a la senyora Theresa Ferrer
Més per lo senyor alcalda, notari, Faulí, papé sellat
Lo gastat
Lo entrat
Queda ha fabor del gremi
Són vistos y aprobats los presents comptes a 2 de
maig 1790.
Joseph Torelló, ohidor de comptes.
Vistos y aprobats los comtas, Joseph Bas.

8
66
3
178
283
104

19
8
12
16
4
8

6
1
3
5
7
2

104
228
10
7
6
9
365

8
14
2
10

2

1790, maig, 24 - 1791, juny, 5
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[2: fol. 140r-v]

Compta del que entrat en lo gremi de parayres de
la present vila de Igualada, fundat baix la
inbocasió de sant Joan Baptista, esent cònsuls
Joan Planas y Ramon Jordana, des de lo dia 24 de
maig de 1790 ﬁns lo dia 5 de juny de 1791
Primo, entregat Joseph Jover, clavari, lo que entregaren
los cònsuls passats
Més per 2.287 ploms a 2 s.
Més per las 27 pesas se han estricat forasteras
Més se arreplegat dels rals
Més per lo lloguer de la case gran
Més per lo lloguer de la case petita
Entrat
Compta de lo distribuït per los tras dits cònsuls
Primo, per los bentalls de Corpus
Més per lo ganancial
Més al organista, per la enrramade de Corpus
Més als músichs, per la festa de Sant Joan
Més a la Reverent Comunitat, per la festa de Sant
Joan y solemnitat de la octave de Corpus
Més per lo sermó de Sant Joan
Més al campaner per son treball, enrremade de ànimas
y 2 ll 10 s. per la obra

6

14

8

14

8
10
10
12

6

9
2
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5
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37
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Més al fuster de Copons, per dos olms
Més per serrar dits olms y ports
Més per remendar la torre y case dels estricadors
Més a Banet Tiana, per pintar las crosas del tavernacle
Més per una cavallera per lo Jesús del Misteri
Més per adovar los estricadors, claus y tres barras novas
Més al Canals, per ferros del estricador
Més al reverent rector de Monbuy, per la penció corrent
Més a la Reverent Comunitat, altre penció corrent
Més a la senyora Theresa Farrer, per cera
Més a Ramon Perramon, per fer tres còpias de tres
ordres, y copiar una resposta
Més per la dieta del senyor alcalde, notari y papé
sellat y nunci
Eixit
Entrat
Quedan
Són vistos y aprobats los presents comtes, a 4 de juny 1791.
Joseph Torelló y Borrull, ohidor de comptes
Vistos y aprobats los contas, Joseph Bas.

11
6
5
1
1
8
4
1
3
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3
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1791, juny, 5 - 1794, juny, 9
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 31v a 32v]

Compta del que entrat en lo gremi de parayres de
la present vila de Igualada, fundat baix la bocassió del gloriós sant Joan Baptitsta, esent cònsuls
Joseph Jover y Joan Badia, des de lo dia 5 de juny
de 1791 ﬁns lo dia 9 de juny de 1794
Primo, per lo quedà en poder del clavari Joseph Bas
dels cònsuls passats
Més per lo mestratge de Geroni Faliu
Més per lo lloguer de la casa petita dels estricadors,
de tres anys vensuts en 1r. de fabrer de 94
Més per lo lloguer de la casa gran dels estricadors
de 91, 92 y 93
Més a entregat Thomàs Barral, per esmolar estisoras forasteras en la mola de la comfraria, en lo termini de 3 anys

27
18
1

2
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Més se cobrà de Miquel Franch lo corresponent de las
90 ll. que tenia de tots los gremis y tocà
32
Més per 7.905 ploms dels mestras a 2 s.
790
Més per 180 ploms forasters
67
Més per los rals dels mestres
15
Més per lo mestratge de Agustí Bas
3
Més per lo mestratge de Alexandro Viñals
6
Més per lo mestratge de Joan Serra
3
Suma lo entrat
1.162
Suma lo distribuït
1.154
Restan a favor del gremi, las que s’entregan al
actual clavari Joan Planas
8
Són vistos y aprovats los presents comptas a 8 de
juny de 1794. Thomàs Barral, ohidor de comtas.
Distribuhit per los presents cònsuls Joseph Jover y
Joan Badia, és lo següent
Primo, per la quitació del censal a la Reverent Comunitat
Més al notari Cuyner per la àpoga de dit censal
Més per la porrate de dit censal
Més al organista per las funcions de Sant Joan de 91
Més al campaner per son treball, ﬂoreras y obra
Més per los ventalls de 91
Més per lo ganancial de dit any
Més a Jaume Domingo, fuster, per adovar lo torn de
la bandera
Més a Joan Freixes per obras als estricadors
Més per 20 rams de seda y capsa per lo Misteri
Més per 4 mucadors per los portans del Misteri
Més per claus per lo estricador
Més per 20 pals per lo estricador
Més al frare de la madril per 2 pals y dos rolls per barres
Més a Pau Borràs, sastre, per fer las vestas dels portans y remendar la bandera
Més per un tros de pi piñé
Més al organista per la funció de Sant Joan y Corpus
de 92
Més a la Reverent Comunitat per la funció de Sant
Joan de 91
Més a la dita per la funció de 92
Més al campaner per son treball, ﬂoreras y obra

112
5
15
8
10
37
1
11
12
5
1
40
6

10
10
5
5
5
13
5

6
9

7

9

12
1
17
4

8
3
6
11

15
10

6

11
19
3
12
13

4
9
9
9

17

6

23

9
9

16

3

2

8
9
8

4
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Més per los bantalls de 92
10
Més per 2 sermons de Sant Joan, de 91 y 92
6
Més per lo ganancial de 92
37
Més per las mureras del Ospital
11
Més al fuster Francolí per adops al estricador
23
Més per un (..is) del auraneta que deu tallar-se
2
Més per 9 quintars de cals y pors
4
Més per 400 claus de ganxet per lo estricador
2
Més al farrer Canals per farramente per los estricadós
2
Més per 2 pencions de censal al reverent rector de
Monbuy de 91 y 92
3
Més per lo ganancial de 93
37
Més per los bantalls de 93
10
Més per lo sermó de Sant Joan de 93
3
Més al organista per las funcions de Sant Joan de 93
15
Més a la Reverent Comunitat per las funcions de Sant
Joan
9
Més al campaner per son treball y enrramade
8
suma
522
Més a Jaume Domingo, fuster, per vestir la mesa de
Sant Joan
18
Més al escoltor Oms per la talla de dita mesa
22
Més a Joan Freixas per remendos als estricadors
3
Més per 400 claus de ganxet per lo estricador
2
Més al fuster Francolí per jornals als estricadors
11
Més per 10 pals de estricador
20
Més a la senyora Teresa Farrer per la cera de 4 anys 159
Més al Sebastià Carreter per 44 barras per los estricadors
31
Més a Joan Freixes per retornar la paret dels estricadors y remendar las torras
31
Més a Martí Aguilera per los gastos féu per los 8 soldats que se prensentaren a Reus per compta del gremi 278
Més al farrer Canals per ferros per lo estricador
3
Més per un llibre nou per lo gremi
5
Més per la dieta del senyor alcalde
2
Més per lo salari del senyor notari y paper sellat
1
Més al nunci per las 2 cridas
Més al fuster Francolí per remendar los estricadors
2
Més per lo ganancial de 94
37
Suma lo distribuït
1.154
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1794, juny, 9 - 1795, maig, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 33r-v]

Compta del que ha entrat en lo gremi de perayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la
invocassió del gloriós sant Joan Baptista, esent cònsuls
Ramon Aguilera y Francesch Vila, desde lo dia 9 de
juny de 1794 ﬁns lo dia 31 de maig de 1795
Primo per lo que quedà en poder del clavari Joan
Planas dels cònsuls passats
Més per lo mitg any del lloguer de la casa petita dels
estricadors, qual és ﬁns al dia 24 de juny prop vinent
Més per un any del lloguer de la casa gran dels estricadors que ﬁneix lo dia 24 juny prop vinent
Més ha entregat Thomàs Barral, per esmolar las estisoras en la mola de la confraria en lo temps de nostre
consulat
Més per 2.592 ploms dels mestras
Més per los rals dels mestras
Més per los mestratges de Joseph Aguilera, Joan Galseran y Joan Ortinas y Camps
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls Ramon Aguilera
y Francesch Vila, és lo següent
Primo per los bentalls de Corpus
Més a la Reverent Comunitat per las completas, professó y conventual del dia de Sant Joan
Més per la música de las completas, professó y oﬁci
del dia de Sant Joan
Més per lo sermó del dia de Sant Joan
Més al campaner per las ﬂoreras de las ànimas y treball
de tocar las campanas, per totas las funcions
Més al fuster Francolí per jornals per los estricadors
y altre fuster
Més a Sebastià Abadal per 23 barras per los estricadors
a 18 s. 9 quiscuna
Més per 450 claus de ganxet per los estricadors
Més per la sera a la senyora Theresa Ferrer, pagat
Més a Francisco Canals, ferrer, per ferros y claus dels
estricadors

8

7

9

6
6

3
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suma
Més per dos pencions de censal al reverent rector de
Monbuy per los anys 1793 y 1794
Més per la dieta del senyor alcalde major
Més per lo senyor notari y paper sellat
Més al nunci per dos cridas
Suma lo distribuhit
Resumen
Entrat
Distribuhit
Queda a favor del gremi
Joseph Bas, Agustí Santasusanna, oïdors de comptes.

144

4

8

3
2
1

6

151

6
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154
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1
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1795, maig, 31 - 1796, maig, 16
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 34r-v]

Compta del que ha entrat en lo gremi de parayres
de la present vila de Igualade, fundat baix la
invocasió del gloriós sant Joan Baptista, essent
cònsuls Joseph Bas y Joaquim Bas, des de lo dia
31 de maig de 1795 ﬁns lo dia 16 de maig de 1796
Primo per lo que quedà en poder del clavari Joan
Badia dels cònsuls passats
Més per los rals dels mestres
Més per 3.107 ploms dels mestres
Més per lo lloguer de la case xica
Més per lo lloguer de la case gran
Més per lo esmolar estisoras forasteras a la mola de
la comfraria
Més per lo mestratge de Barthomeu Bas y apren<en>tatge
Més per lo mestratge de Miquel Serra y aprenentatge
Més per lo mestratge de Joan Font y aprenentatge
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los bantalls de Corpus
Més per la música de Sant Joan

3

10
7
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Més per lo sermó de Sant Joan
Més a la Reverent Comunitat per la funció de Sant Joan
Més al campaner per son treball y enrramade de ànimas
Més a Josepha Farrer per lo que entregà son marit
Joan Farrer y Gansola a Ramon Gonzé Cabó, del regiment de Barcelona
Més per lo ganancial de 95
Més per adovar los estricadors
Més per los miquelets y voluntaris
Més per la cera a la senyora Theresa Farrer
Més per los cens de las torres
Més per fer las portas nobas y remendos als estricadors
Més per una penció de censal al reverent rector de
Monbuy
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo eixit
Resum del trasdit
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Joseph Sendra, Joseph Jover.

3
9
8

29
37
10
241
44
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1796, maig, 16 -1797, juny, 5
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 35r-v]

Compta del que ha entrat en lo gremi de parayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la invocasió del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls
Joseph Sendra y Miquel Rigolfas, des de lo dia 16
de maig de 1796 ﬁns lo dia 5 de juny de 1797
Per lo que entregaren los cònsuls passats als presents
Més per los rals dels mestras
Més per 3.244 ploms
Més per lo lloguer de la case xica
Més per lo loguer de la case gran
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Més per lo que se ha cobrat de esmolar en la mola de
la comfraria las tisoras forasteras y dels mestres des de
lo dia 7 de setembre de 96 ﬁns lo dia 5 de abril de 97
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los ventalls de Corpus de 96
Més al organista per tocar a las completas de la octave de Corpus
Més al nunci per son treball de fer alguna diligència
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant
Joan de 96
Més al campaner per son treball y enramade de ànimas
Més per la música de Sant Joan de 96
Més per lo ganancial de 96
Més per lo sermó de Sant Joan
Més a Magí Orpí per lo que treballà als estricadors y
compòndrer la torra
Més al clavatayre per claus per los estricadors
Més a Andreu Francolí per fer una ﬁnestra per la case
dels estricadors, 3 llates y jornals
Més per fer natejar la torra y tràurer la terra del racó
Més per fer una crida per privar lo tirar aygua a las
torras y tocar a la cúria
Més per fer 100 ploms per donar als mestres per las
tandes dels estricadors
suma
Més a Joseph Orpí per adovar lo trespol y posar una
llosa al foch de la casa dels estricadors
Més a Francesch Canals per adovar claus per los estricadors
Més per esperaguera per lo Misteri
Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més per 200 claus per lo estricador
Més per una penció de censal al reverent rector de Monbuy
Més a Andreu Francolí per treballs al estricador
Més se ha entregat a Joseph Jover per lo que tenia
bastret per los Miquelets, los que deu retornar cobran
els demés gremis
Més per la dieta del senyor alcalde
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Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo eixit
Resumen
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Y a més 6 ll. 12 s. 9 que se han cobrat últimament
a haverse fet los presents comptes. Anton Canals, Sagimon Borrull.
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1797, juny, 5 - 1798, maig, 28
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 36r-v]

Compta del que ha entrat en lo gremi de parayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la
invocasió del gloriós Sant Joan Baptista, essent
cònsuls Thomàs Barral y Pera Serra, des de lo dia 5
de juny de 1797 ﬁns lo dia 28 de maig de 1798
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats als presents
Més per lo mestratge y aprenentatge de Joseph Masarnau
Més per lo que se ha cobrat de esmolar en la mola
de la comfraria, las estisoras forasteras y de la vila
Més per los rals dels mestras
Més per 3.030 ploms dels mestras
Més per 35 ploms dels forasters
Més per lo lloguer de la case gran
Més per lo lloguer de la case xica
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los ventalls de Corpus de 97
Més al organista y música de Sant Joan
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més per lo sermó de Sant Joan
Més al campaner per son treball, enrramade de ànimas
y obra de la iglésia
Més al agusil y varader per la asistència en la pasacalla
la nit de Sant Joan
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Més per lo ganancial de 97
Més per lo fuster per 8 llatas, 50 claus y lo demés jornals
Més per 9 llatas de om, 6 de pi y claus
Més al majordom de propis
Més al farrer Canals per compòndrer claus per lo estricador
Més per lo ganacial de 98
Més per la compra de la mola, pors y asentarla
Més a Magí Orpí per tancar la mola y compòndrer la torra
Més per 200 claus de ganxet
suma
Més per 6 llatas de roure per los estricadors
Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més al reverent rector de Monbuy per una penció de
censal
Més al mestra Mercader per jornal y llatas y claus
per lo estricador
Més per fer la escala de la torra
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per dos cridas
Suma lo distribuït
Resumen
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Quedan vistos y aprovats per los oïdors de comptas. Joan Badia y Geroni Pujades.

1798, maig, 28- 1799, maig, 13
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 37v a 38r]

Compta del que ha entrat en lo gremi dels
parayres de la present vila de Igualada, fundat
bayx la invocació del gloriós sant Juan Batista,
essent cònsuls Francisco Anton Matosas y Joseph
Jover, des del dia 28 de maytx de 1798 a ﬁns lo
dia 13 de maytx de
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Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari
Més per los rals dels mestras
Més per 2978 ploms de mestras
Més per 23 ploms dels forastés
Més per lo lloguer de la casa gran
Més per lo lloguer de la casa xica
Més per lo que se ha cobrat de esmolà estisoras en la
mola de la confraria, de forasteras y de la vila, comensant a 3 de juny de 1798 a ﬁns a 3 de mars de 1799
Suma lo entrat
Destribuït per los presents cònsuls
Per lo donatiu emprèstit voluntari al rey
Primo per lo cost dels ventalls de 1798
Més al organista y música de la festa de Sant Juan
Més al campaner per son treball de totas las funcions
y obra de la iglésia
Més per lo sermó de Sant Juan
Més al aguasil vereder y bombo per la passacalla
Més per 16 canes gra de turch per fer la bandera nova
Més per lo serrell de la dita y mans del sastre
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Juan
Més per daurà Sant Juan de la bandera
Més per adovar lo forat de la torra y las tauladas dels
estricadors
Més per un buyrach per lo pendó del Misteri
Més per tres cents claus de ganxet per lo estricador
Més a la senyora Theresa Ferrer per la cera
Més a Francisco Bou per adovà lo ferro de la mola
Més per esparaguera per lo Misteri
Més al farré Canals per uns ferros per lo estricador
Més a Agustí Mercader per compondra lo estricador
Més a Thomàs Barral per divuyt llatas per los estricadors
Més al reverent rector de Monbuy per una penció de
censal
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo distribuït
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1799, maig, 13 - 1800, maig, 25
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 38v a 39r]

Compta del que ha entrat en lo gremi de parayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la
invocasió del gloriós sant Joan Baptista, essent
cònsuls Joan Badia y Pera Jornet, des del dia 13 de
maig de 1799 ﬁns lo dia 25 de maig de 1800
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Joan Planas
Més per los rals dels mestres
Més per 2.803 ploms dels mestres
Més per 7 ploms forasters
Més per lo lloguer de la case gran
Més per lo lloguer de 8 mesos de la case xica
Més per lo que se ha cobrat de esmolar en la mola
de la confraria, las estisoras dels mestres y forasters
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per lo ganancial de 1799
Més per los ventalls de Corpus
Més per la música de Sant Joan y pasa calle
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més al campaner per son treball y obra de iglésia
Més per lo sermó de Sant Joan
Més per pals y barras y jornals de fuster per los estricadors
Més al agusil, vareder y bombo per la pase calle la
nit de Sant Joan
Més per fer traurer la erba de la torra y posari algun cayró
Més per fer compòndrer algunas encabellades al camí
de la torra
Més per 500 claus de ganxet
Més per fer tràurer la neu de las torras
Més per lo cens fa lo gremi a la universitat de la present vila per las torras, per los anys 98 y 99
Més per la caballera del Jesús del Misteri
Més per esperaguera per lo Misteri
Més per un pany per la case dels estricadors
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Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més per una penció de censal al reverent rector de
Monbuy
Més a Joan Batista Pasqual per obras als estricadors
Més per lo ganancial del any 1800
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari
Més al nunci per dos cridas
Suma lo distribuït
Resument
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Quedan vistos y aprobats per los ohidors de
comptes. Joseph Sendra, Joseph Bas.
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1800, maig, 25 - 1801, maig, 31
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 39v a 40r]

Compte del que ha entrat en lo gremi de parayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la invocasió del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls
Ramon Jordane y Joan Puitx, de desde lo dia 25 de
maig de 1800 ﬁns lo dia 31 de maig de 1801
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Joseph Sendra
Més per 2.469 ploms dels mestras
Més per 25 ploms forasters
Més per los rals dels mestras
Més per lo que se ha cobrat del esmolador de Monistrol
de esmolar en la mola de la comfraria las estisoras
dels mestres y forasters
Més per lo mestratge de Anton Puitx
Més per lo mestratge de Pera Grifell
Més per lo mestratge de Joseph Thomàs
Més per lo lloguer de la case gran
Suma lo entrat
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Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los ventalls de Corpus
Més per la música per la festa de Sant Joan y pasacalla
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més al campaner per son treball y obra de iglésia
Més per lo bombo, agusil y vareder per la pasacalla
Més per lo sermó de Sant Joan
Més per lo ganancial de 1801
Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més al fuster Bernabé per pals, llates y jornals als estricadors
Més a Jaume Canals per remendar ferros per los estricadors
Més al reverent rector de Monbuy per una penció de censal
Més per adovar lo coll ferro de la mola
Més per tràurer la terra de la torra
Més per tràurer la neu de las torras
Més per esparaguera per lo Misteri
Més per 550 claus de ganxet per los estricadors
Més per traginar arena per obras a las torres
Més per 10 portadoras de cals
Més per 650 cayrons, jornals del mestra y manobrer y guix
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més alnunci per las dos cridas
Suma lo distribuït
Resta per cobrar lo lloguer de la casa xica
Resument
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Los cuals comptes quedan vistos y aprobats per
los ohidors de comptes del dit gremi. Igualada, 29
maig de 1801. Juan Planas, Joseph Jover.

1801, maig, 31 - 1802, maig, 30

Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 40v a 41v]
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Compta del que ha entrat en la gremi de parayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la
invocasió del gloriós sant Joan Batista, essent
cònsuls Joaquim Bas y Agustí Morros, des de lo dia
31 de maig de 1801 ﬁns lo dia 30 de maig de 1802
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Joseph Jover
Més per 2.282 ploms dels mestras
Més per 7 ploms forasters
Més per los rals dels mestras
Més per lo que se ha cobrat de esmolar una vegade
en la mola de la comfraria
Més per lo lloguer de la case xica, la que se devia als
cònsuls passats
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los ventalls de Corpus
Més per la pasacalla de la vigília de Sant Joan
Més al agusil y varadé per la pasacalla
Més per lo bombo
Més per lo sermó de Sant Joan
Més al organista per la enrremade de Corpus
Més al campaner per son treball y obra de la iglésia
Més a A la Reverent Comunitat per lo ofﬁci de Sant Joan
Més al senyor Agustí Viladés per copiar tres consells
en lo llibre
Més per esparaguera per lo Misteri
Més per dos emparas en las obras del doctor Batlle
Més per la dieta del senyor alcalde per lo Consell se
tingué per ditas empares
Més al nunci per las dos cridas per lo dit Consell
Més per los cens fa lo gremi a la universitat de la
present vila per las torras, per los anys 800 y 801
suma1
Més per una còpia de la apuga de la torra
Més al reverent rector de Monbuy per una penció de
censal
Més a Joan Batista Pasqual per obras als estricadors
y torras
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Més per adops als estricadors del fuster
Més per ganancial de 1802
Més per tràurer una còpia del notari Puitxdollers del
Consell se tingué
Més al procurador Alegret per los gastos ocurren a la
causa del doctor Batlle
Més al manyà per copiar dos canes y adobar un pany
y una clau
Més al farrer per xavetas y claus
Més per la asta del pandó del Misteri y demés guarnicions
Més per buelos per lo noy del pandó
Més per 200 claus de ganxet per los estricadors
Més per tràurer dos còpias dels embarchs y tresllat
Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per dos cridas
Més per un memorial se presentà al senyor intendent
per lo recurs de las llanes
Suma la distribuït
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1. En la suma hi trobem una diferència d’un sou.

Resument
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Se adverteix resta a cobrar lo lloguer de las dos casas,
més 24 ploms de Joseph Gili y 4 de Joan Vila y Riba,
y a més la última vegade de esmolar. Estas partidas
estan abonades en los comptes de 1803.
Los cuals comtas quedan vistos y aprovats per los
oïdors de comtas de dit gremi. Igualada, 30 de maix
de 1802. Thomàs Barral, Geroni Pujadas.

1802, maig, 30 - 1803, maig, 19
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 41v a 42r]
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Comta del que ha entrat en lo gremi de parayres de
la present vila de Igualada, fundat baix la invocació
del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls Joseph
Sendra y Josepeh Dardet, desde lo dia 30 de maig
de 1802 ﬁns lo dia 19 de maig de 1803
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Joan Planas
Més per 2.237 ploms dels mestras
Més per los rals dels mestras
Més per lo que se ha cobrat de esmolar en la mola
de la comffraria per los anys 802 y 803
Més per 8 ploms forasters
Més per lo lloguer de la case gran del any y dels
cònsuls passats
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los ventalls de Corpus
Més per lo sermó de Sant Joan
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més per la enramade de las ànimas
Més per la obra de la iglésia
Més per tocar las campanes y servir totas las funcions,
Joan Cendra, campaner
Més per 500 claus de ganxet per los estricadors
Més per fer un tros de paret als estricadors, jornals
del mestra, manobrer, cals y guix
Més per una jàsara de om y una llata per los estricadors
Més per esparaguera per lo Misteri
Més al senyor Agustí Viladés per fer un certiﬁcat y
copiar un consell
Més a Jaume Canals per compòndrer alguns ferros
per los estricadors
Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més per la música de Sant Joan
suma
Més a Martí Aguilera per totas las diligèncias a fet a
favor del gremi
Mér per lo que entrega lo clavari Joan Planas per lo
gremi, com consta ab los recivos
Més al reverent rector de Monbuy per una penció de censal
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Més al doctor Geroni Bas per lo que treballà a favor
del gremi
Més al senyor Ramon Alegret com a procurador de dit
gremi per son treball y salari de conducta y paper sellat
Més per lo ganancial de 1803
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo distribuït
Resument
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Quals comptas quedan aprobats per los ohidors de
comptas de dit gremi. Igualada, y maytx 18 de 1803.
Joseph Bas, Francisco Anton Matosas.
Se adverteix se resta a cobrar dos añades del lloguer de
la casa xica, més una añade del lloguer de la casa gran.
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1803, maig, 19 - 1804, maig, 13
Comptes de la confraria del gremi de paraires d’Igualada.
[4: fol. 42v]

Compte del que ha entrat en lo gremi de parayres
de la present vila de Igualada, fundat baix la invocació del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls
Pere Serra y Isidro Badia, desde lo dia 19 de maig
de 1803 ﬁns lo dia 13 de maig de 1804
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Thomàs Barral1
Més per 2.182 ploms de mestras
Més per los rals dels mestras
Més per 6 ploms forasters
Més per lo mestratje de Anton Mercader
Més per lo mestratje de Bonaventura Badia
Més per lo mestratje de Anton Jover
Suma lo entrat
1. La quantitat que consta com a entregada pels cònsuls
passats no coincideix amb el que quedà a favor del gremi en els
comptes de l’any anterior.
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Distribuït per los presents cònsuls
Primo per lo que se ha pagat a Agustí Bernabeu y
Mercader per los cònsuls passats per fusta y treballs
per los estricadors
Més per los ventalls de Corpus
Més per la mússica de las completas de la octava de Corpus
Més per la mússica, bonbo, aguasil y volader
Més per lo sermó de Sant Joan
Més per la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més per la enremada de las ànimas
Més per la obra de la iglésia
Més per tocar las campanas y servir totas las funcions,
Joan Sendra, campaner
Més per 400 claus de ganxet per los estricadors
Més per 75 rajolas, adovar la torra, guix, mans del
mestra y clavar una ﬁnestra
Més per la fusta y treballs del estricador
Més a Ramon Estruch per adovar los cordons
Més per la esparaguera per lo Misteri
Més per 12 claus a Masià Cañellas
Més per tràurer la erba de la torra
Més per lo cens fa lo gremi a la universitat de la
present vila per las torras, per los anys 1802 y 1803
Més a la senyora Theresa Ferrer per la cera
Més per la música de Sant Joan
Més al reverent rector de Monbuy per una penció de censal
Més per lo ganancial de 1804
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las cridas
Suma lo distribuït
Resumen
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Quals comptas quedan ha aprobats per los huïdós de
comptas del dit gremi. Igualada, mayg de 1804. Joaquim Bas.
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Més se adverteix se resta a cobrar dos añades de lloguer de Francisco Sendra, de la casa gran. Més dia
20 de novembre de 1803 comensa Joan Vila a estar a
la casa xica y no a entregat res.

1804, maig, 13 - 1805, juny, 3
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 43r-v]

Compta del que ha entrat en lo gremi de
fabricants de paños de la present vila de Igualada,
fundat baix la invocació del gloriós sant Joan
Baptista, essent cònsuls Miquel Rigolfas y
Gayetano Mata, des de lo dia 13 de maig de 1804
ﬁns lo dia 3 de juny de 1805
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Joan Badia
Més per 2.343 ploms dels mestras
Més per los rals dels mestras
Més per 8 ploms forasters
Més per lo mestratge de Joseph Badia
Més per lo mestratge de Francisco Ortines
Més per lo mestratge de Vicens Farran
Més per lo lloguer de la case gran y una añade atrasade
Més per lo lloguer de la case xica, de Joan Vila
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per los ventalls de Corpus
Més per lo agusil y barader per la pasacalle de Sant
Joan y bombo
Més per una ﬁrma del senyor Batlle per la pendència
de Joan Queralt
Més per 600 claus de ganxet per los estricadors
Més per remendos als estricadors, de mestra de cases,
guix y treball
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més per las ﬂoreras de las ànimas per la enrramade
de Corpus
Més per la obra de la iglésia
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Més per lo campaner y son treball
Més per la música per la pasacalle la vigília de Sant Joan
Més per los tresllat de dos verbals de Joan Queralt
Més a Ramon Perramon per copiar una ordre
Més per la Junta de Sanitat
Més per la música de Sant Joan y organista
Més al nunci per una crida per comunicar una ordre
al gremi
Més per esperaguera per lo Misteri
Més per tràurer la erba de la torra
Més per lo ganancial de 1805
Més a la senyora Theresa Farrer per la cera
Més per lo cens fa lo gremi a la universitat de la
present per las torras
Més per una penció de censal al reverent rector de
Monbuy
Més per ferros per los estricadors
suma
Més per lo sermó de Sant Joan
Més a Anton Mercader per fustes y treball per los
estricadors
Més per la dieta del senyor alcalde
Més al senyor notari y paper sellat
Més al nunci per dos cridas
Suma lo distribuït
Resumen
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Se adverteix que Francisco Sendra y Tarrida resta a
déurar una añade de la casa gran, que són 6 ll., més Joan
Vila resta a déurar del lloguer de la xica 13 ll. 2 s. 6.
Joseph Bas, Joaquim Bas.

1805, juny, 3 - 1806, maig, 27
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 44v a 45r]
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Rahó de lo que se ha cobrat y pagat per lo gremi de
fabricants de paños de la present vila, baix la invocació del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls de
dit gremi Joseph Jové y Galtés y Geroni Feliu, desde lo
dia 3 de juny de 1805 ﬁns a 27 maig de 1806
Primo del clavari Joan Planas per lo sobrant dels cònsuls pasats
Per 2.540 ploms, per tantas pessas fabricadas dels mestres
Per un paño foraster estricat
Per lo ral dels mestres
Per las estisoras que se esmolaren a la mola
De Joan Vila a compte del lloguer de la casa petita
De Francisco Sendra, dit lo Sorell, per dos añadas del
lloguer de la casa gran
Suma lo entrat
Pagat
A Isidro Rosell per los bantalls de Corpus
Al Carolet per ajudar a enrremar a la enrremada y
dia de Sant Joan
Al alguasil, vereder y bombo per la pasacalla a la nit
de Sant Joan
A la Reverent Comunitat per las completas, professó
y oﬁci lo dia de Sant Joan
Al campaner per son treball, enrramada de ànimas y
obra de la iglésia
Al mestre organista per la música de tota la festa de
Sant Joan, ab pasacalla a la nit y completas de orga
per la octava de Corpus
Als pares caputxins per lo sermó de Sant Joan
Als reverents priors del Ospital per lo gastat en fer
recompòndrer la arcoba de la cuadra corresponent
al gremi
Al senyor Joaquim Fontenet per la disminució de 50 ciris
Per 400 claus de ganxo
Per clavar una ﬁnestra a la mola y tapar algun forat
a la casa, de mans y guix
Al manyà Pantano per 4 frontisas y adobar dos panys
suma
Per dos canes cuatre palms de tafetà negra per la senefa del Misteri y un cordó de seda per a enganxarlay

80
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6
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Al sastre per a fer dita senefa
Al ferrer Canals per ferros per los estricadors
Per lo ganancial
Per la esparaguera per lo Misteri
Al mestre Orpí per obras als estricadors y torras
Al senyor Ramon Ferrer per la sera de tot lo any
Per la penció del sensal al reverent rector de Monbuy
Per la dieta del senyor alcalde
Al senyor notari y paper sellat
Al nunci per dos cridas
Al fuster Bernabé per 11 pals nous, 25 llatas de olm
per baix, 11 llatas llargas per dalt y jornals de compòndrer los estricadors
Suma lo distribuït
Resumen
Importa lo entrat
Importa lo gastat
Quedan a fabor del gremi
(Nota: Joan Vila, per comptes dels dos anys de lloguer
de la casa petita que caigueren lo dia 20 de novembre
de 1805, resta a déurer 12 ll. 2 s. 6, y lo corrent).
Existènsia que queda als estricadors:
Primo 13 pals, los 11 ja obrats
Més 24 barras de om per baix
Més 9 barras llargas de pi per dalt
Bistos y haprobats dits comtas. Vistos yo Pera Serra.
Agustí Morros, oÿdor de comtas.
Deu Joan Jové 53 ploms, los que a dit Pere Ferrer
estaba prompte en pagar, sempre que se atmétia a
esténdrer a las torres y demés. Conforme altre indivíduo del gremi, sobre lo que dit gremi podrà deliberar.

1806, maig, 27 - 1807, maig, 18
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 45v a 46r]

Rahó de lo que se a gastat y cobrat per lo gremi de
fabricants de paños de la present vila, baig la inbocasió del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls de
dit gremi Joan Planas y Bruno Barés, desda lo dia 27
de maig de 1806 ﬁns lo dia 18 de maig de 1807
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Primo del clavari Joan Badia per lo sobran dels cònsuls pasats
Per 2.551 ploms, tantas pessas fabricadas dels mestras
Per los rals dels mestras
Per dos pessas estricadas forasteras
De Joan Bila a comta del lloguer de la casa petita
De Francisco Sendra per la añada del lloguer de la
casa del present any
Per lo mestratge de Pera Anton Morrus
Per lo de Joan Barral y Calaf
De Aleix Castelló per ser examinat y aprobat per mestra perayre de la vila de Capelladas, com consta en
son mestratge, és atmès en est gremi ab aprobació
de la dotsena
Suma lo cobrat
Pagat
Al mestre organista per las completas de la octaba
de Corpus
A Joseph Bagó per los bentalls de Corpus
Per 400 claus de estricadó
Al agusil y vereder per la pasacalla de Sant Joan
Als pares escolapis per lo cermó de Sant Joan
Al Carolet per ajudar a enrremar a la enrremada de
Corpus y Sant Joan
Al mestre Orpí per remendos al estricadó
A la Reverent Comunitat per las completas, profesó y
oﬁci lo dia de Sant Joan
suma
Al campaner per son treball, enrremada de ànimas y
obra de iglésia
Al mestra organista per tota la festa de Sant Joan ab
pasacalla a la vigília
Al Surell per tallar la erba de la torra
Per 19 palms de tafetà per manto y gipó de la Berònica
Per esparguera per lo Misteri
Per fer la asta de la bandera, pintarla y remendar lo Misteri
Al notari senyor Martí Puigdollers per la còpia de la
reial provisió del Suprem Concell y auto del senyor
alcalde mayor
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6
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Al ferrer Jauma Canals per 12 claus llarcs, 13 clavias
y 13 xabetas
Al senyor Ramon Alegret per lo censal fa lo gremi al
reverent rector de Monbuy
Al senyor Ramon Ferré per la cera de tot lo any
A Agustí Mercadé per lo treball dels estricadors
Per lo ganancial del any 1807
A Anton Freixa per adobar dos begadas las torras
Per la dieta del senyor alcalde
Al senyor notari y papé sellat
Al nunci per dos cridas
Suma lo distribuït
Resumen
Importa lo entrat
Importa lo gastat
Queda a fabor del gremi
Y se entregan al nou clabari.
Vistos y aprobats los presents comptes per los ohidors
anomenats per lo gremi abaix ﬁrmats. Igualada, 17
maig de 1807. Joseph Jover, en dit nom Geroni Feliu

3
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1807, maig, 18 - 1808, maig, 29
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 46v a 47r]

Rahó del que sea cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix
inbocasió del gloriós sant Joan Baptista, éssent
cònsuls de dit gremi Agustí Morros y Joan
Galseran, des de lo dia 18 de maig de 1807 ﬁns lo
dia 29 de maig de 1808
Cobrat
Del clavari Isidro Badia per lo sobrant dels cònsols passats
Per 2.368 ploms de pesas fabricadas dels mestres
Per los rams dels mestras
De Joan Bila a compta de la casa petita
De Francisco Sendra a compta de la casa gran
Suma lo cobrat
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Pagat
Al senyor Ramon Ferré per la sera de tot lo any
A Jauma Canals, ferré, per 38 claus, 12 xabetas,
24 holandesas, 91 clavias ab sos cadenas
Per los bentalls y pors
A Biosca Farré per compòndrer lo ermari del tabernacle y lo Misteri
Al fusté Siuró per los estricadós
Al argonista per las conpletas de la ochtava de Corpus
Al mañà per un tancadó per la porta gran
Al Carol per enremà per totas fonsions
Als músichs y argonista per totas las funsions de Sant Joan
Per clau de ganxet
Per lo argosil y baradé
Al canpané per sos trebals, enremada dànimas y obra
de iglésia
Per la professó y oﬁssi de Sant Joan
Als pares caputxins per lo sermó
Per 600 claus ganxet
suma
Per una còpia al Perramon
Per limpiar las torras
Per lo mestra Orpí
Per lo mitx ganansial extraordinari
Al fusté Biosca per los treballs fets als estri<cadors>
Per espareguera per lo Misteri
Per compòndrer la besta y posari cordons y fer uns
guans per lo noy que porta lo pandó
Al senyor Alegret per la pensió que fa lo gremi al
reverent rector de Monbuy
Per lo oﬁci de pregària
Per la dieta del senyor alcalde
Per la dieta del senyor notari y paper sellat
Al nunci per las dos cridas
Suma lo distribuït1
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1. Hi ha una diferència de 6 sous de menys.

Resumen
Importa lo entrat
Importa la distribuït
Queda a fabor del gremi

373
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Y se entregan al nou clavari Francisco Anton Matosas.
Quedan vistos y aprovats los presents comptas. Joan
Badia, ohidor de comptas.

1808, maig, 28 - 1809, maig, 28
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 47v]

Rahó del que se a cobrat y distribuït per lo gremi de
fabricants de paños de la present vila, baix la invocació
del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls de dit
gremi Miquel Rigolfas y Francisco Masaguer, desde lo
dia 28 de maig de 1808 ﬁns lo dia 28 de maig de 10891
Entrat
Primo per lo que entregaren los cònsuls passats al
clavari Francisco Anton Mathosas
Més per 1.015 ploms dels mestres
Més per los rals dels mestres
Més de Joan Vila per lloguer de la case petita, a bon
compta
Més de Francisco Sendra, a bon compta de la case gran
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsuls
Primo per lo que se entregà per lo sumatén
Més al senyor Ramon Farrer per la cera
Més a Jaume Canals, farrer, per 36 claus, 12 xavetas
y compòndrer ferros
Més a Agustí Mercader, fuster, per adovar los estricadors
Més al organista per tocar lo orga
Més al mestre de cases Orpí per compòndrer la torra
Més per lo mitg ganancial extraordinari
Més per una pensió de censal al reverent rector de
Monbuy
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo distribuït
1. Sic.
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Resumen
Entrat
Eixit
Queda a favor del gremi
Las que se entregaran al nou clavari.
Vistos los presents comptes y aprobats. Igualada, 26
maig 809. Joseph Jover, ohidor de comptes, Joaquim
Bas, ohidor de comptes.

231
189
42

19
3
15

8
10
10

42
3
12
6
6
3
187
3
3
7
22
9
306

15
5
5
5
5
5
18

10

5

16

32

1

1809, maig, 28 - 1811, març, 3
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 48r-v]

Rahó del que se a cobrat y distribuït per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix la
invocació del gloriós sant Joan Baptista, essent
cònsul de dit gremi Joseph Aguilera, desde lo dia 28
de maig de 1809 ﬁns lo dia 3 de mars de 1811
Primo per lo que entregaren los cònsuls pasats al clavari Joan Badia
Més per lo mestratja de Nicolau Bas
Més per lo mestratja de Joseph Castelló
Més per lo mestratja de Ramon Badia y Serra
Més per lo mestratja de Joan Aragonès
Més per los mestratja de Joseph Puix
Més per 1879 ploms dels mestras
Més per 16 ploms forasters a 3 s. 9
Més per 8 ploms de Sant Martí
Més per los rals dels mestras
Més per dos anñadas de Joan Vila de la casa petita
Més per lloguer de la casa gran ﬁns buy dia
Suma lo entrat1

4
1
19

2

1. D’acord amb els sumands el total hauria de ser de
306 ll. 2 d.

Distribuït per los presents colsus2
Primo per la Reverent Comuditat per la festa de Sant
Joan per los cònsuls pasats
Més al senyor Ramon Farrer per la sera dels cònsuls
pasats

2
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Més al dit per lo que toca al gremi per la festa del
dia 6 de3 juyn de 1810
Més al organista per tocar lo orga las completas de
Sant Joan
Més per fer adobar lo marge de la torra
Més a la Reverent Comuditat per la funció de Sant
Joan de 1810
Més al campaner per son treball y obra de la iglésia
Més per lo organista per las completas de la octave
de Corpus dels cònsuls pasats de 1809
Més per lo sermó de Sant Joan dels cònsuls pasats de 1809
Més per lo sermó de Sant Joan de 1810
Més per los gastos dels estricadors sent comisionat
Agustí Morros
Més per obras a la casa petita
Més al fusté per gastos del estricadó
Més per claus de ganxet
suma
Més per lo ganancial doble lo qual devian pagar los
cònsuls pasats
Més se han entregat a bon compta per lo ganancial
doble del any 810
Més per 6 pals de estricadó
Més per dos pencions de sensal al reverent rector de
Monbuy, de 1809 y 1810
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Més a Jaume Canals per la feyna dels estricadós
Més al senyor Ramon Ferrer per la sera de 1810
Suma lo distribuÿt4
2. Sic. 3. Repetit de.
un sou de més.
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337
31

9
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4. En el total hi ha comptabilitzat

Resument
Entrat5
Exit
Resta a dèure lo gremi
Las quals an adelantat uns mestras y altras
5. En la quantitat que indiquen com a entrada, hi ha una
diferència de 10 sous respecte de la suma que ﬁgura en el detall
de diners entrats.
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Vistos los presents comptas y aprobats. Igualada, mars
3 de 1811. Geroni Feliu, Agustí Morros.
Nota dels individus que han adela<n>tat los atrasos
del gremi (en pessetes)
Primo Joseph Aguilera
Més Geroni Feliu
Més Manuel Planas
Més Joseph Cendra
Més Bonaventura Badia
Més Joan Castelltort
Més Agustí Morros
Suma en pesetas

12
5
20
20
5
5
16
83

1811, març, 3 - 1812, febrer, 23
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 49r-v]

Rahó del que se ha cobrat y gastad per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix
la invocació del gloriós sant Joan Batista, essent
cònsuls Francisco Anton Matosas y Isidro Badia,
des del dia 3 de mars de 1811 a ﬁns a 23 de fabré
de 1812
Entrat
Primo per 605 ploms a 7 s. 6
Més per los rals dels mestras
Suma lo entrat
Distribuït per los presents cònsols
Primo per una tersa del ganancial dopbla que se devia
de 1810
Més per tres tersas dopblas del ganancial de 1811
Més a Joan Sendra per la obra de la iglésia, tocà
campanas y demés
Més a mosèn Joseph Tardà per lo oﬁci, professó y completas
Més per lo sermó de Sant Joan
A Francisco Morlius per tocà lo orga
Per las obras necessàrias que se han fetas a la casa
per lo mestra Orpí
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Més al aguasil per convidar la dotsena
Més per apartar las pedras del camí real de la paret
feren caura
Més per 1.000 claus de ganxet comprat a Joseph Serra
A Jauma Canals, farré, per ferros per lo estricadó
A Juan Francolí, fuster, per los treballs del estricador
Per la cera presa a Ramon Farré
Per lo que tenia bestret Joseph Aguilera
Ídem Geroni Faliu
Ídem Manuel Planas
Ídem Joseph Sendra
Ídem Bonaventura Badia
Ídem Joan Castelltort
Ídem Agustí Morros
Ídem a Juan Badia per un gasto de la confraria tenia
adelantad
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y papé sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo exit

283

Resumen de la tras plana
Suma lo entrat
Lo destribuhit
Resta
Més 17 ll. 8 d. cobradas de Francisco Sendra, clavadó
Se està devén la confraria

232
283
–50
17
–33

Francisco Sendra, clavadó, ha estricat 60 paños forasters que a 7 s. 6 d. valen 22 ll. 50 s. las que ell té
cobradas per lo dret que a ell pertany de las demés
pesas estricadas. Tenim rebut a bon compta 17 ll. - s.
8 d., que restadas a las 22 ll. 10 s., queda deutor 5 ll.
9 s. 4 d., y a més lo llogué de la casa gran que són
6 ll., que junt fan 11 ll. 9 s. 4.
Quedan per los ohidors de comptas vistos y aprovats.
Joan Badia, Manuel Planas
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1812, febrer, 23 - 1813, març, 14
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 50r]

Rahó del que se a cobrat y distribuït per lo gremi de
frabicants de paños de la present vila, baixla invocació
del gloriós sant Joan Baptista, éssent cònsuls de dit
gremi Joan Badia y Bruno Mas, desde lo dia 23 de
febré de 1812 ﬁns lo dia 14 de mars de 1813
Entrat
Primo per 437 ploms
Més per los rals dels mestras
Suma lo entrat
Exit
Primo per fer nataijar la torra
Més per la sera per la funció del Sant Cristo lo dia
6 de juny
Més per una tersa sensilla de ganancial
Més al organista per la octave de Corpus y vigília de
Sant Joan
Més per lo sermó de Sant Joan
Més per lo campaner per la funció de Sant Joan y
obra de iglésia
Més a la Reverent Comuditat per la funció de Sant Joan
Més per un memorial se presentà a la Junta en nom
de tots los gremis
Més per lo ganansial doble de 1812
Més per la sera per la funció del Sant Cristo lo dia
6 de juny
Més per un memorial que feren Joseph Sendra y Agustí
Morros, comicionats del gremi per una representasió
Més per fer tenir compta los estricadós
Més al farrer Canals per alguns ferros per los estricadós
Més per dugas pensions de sensal al reverent rector
de Monbuy de 1811 y 1812
Més a Joan Francolí, fuster, per gastos dels estricadós
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari y paper sellat
Més al nunci per las dos cridas
Suma lo exit
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Resumen
Suma lo entrat
Lo destribuhit
Resta debitor lo gremi y a fabor de Joan Badia
Més se està devén a Joan Francolí, fuster, dels cònsuls
pasats, 25 ll. 10 s.
Quedan aprobats per los ohidors de comtas, Joseph
Bas, Joseph Aguilera.

152
165
–13
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1813, març, 14 - 1814, març, 27
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.1
[4: fol. 50v i 51r]
1. El text d’aquests dos folis està ratllat. Les dates i l’enunciat
del text es correspon amb el que es troba en el fol. 51v. No
transcrivim aquests folis ratllats perquè considero que els vàlids
són els que els segueixen.

1813, març, 14 - 1814, març, 27
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 51v]

Rahó del que se a cobrat y distribuït per lo gremi de
fabricants de paños de la present vila, baix la invocació del gloriós sant Joan Baptista, essent cònsuls de
dit gremi Joseph Bas y Martí Aguilera, desde lo dia
14 de mars de 1813 ﬁns lo dia 18 abril 1814
Primo per 679 ploms dels mestras
Més per 4 pessas forasteras
Més per lo esmolar en la mola de la comfraria
Més per los rals dels mestras
Més de Joseph Sendra, clavador, per lo que estava
devén del lloger de la casa
Més per lo que estave devent Joseph Gili dels comptas pasats
Més per lo que estave devent Joseph Canals dels comptas pasats
Més per lo que valgueren las pedras que sen ba portà
lo reverent Joseph Estruch, com consta ab recibo
Suma lo entrat
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Exit
Primo a Joan Badia per lo que devia cobrar dels comptas pasats
Més a Bonaventura Clusells per cera
Més a Joaquim Fontaner per cera
Més al campaner y obra de iglésia
Més a la Reverent Comunitat per la funció de Sant Joan
Més per la música per la funció de Sant Joan
Més per lo sermó de Sant Joan
Més a Anton Biosca, fuster, per adovar los estricadors
Més a Joseph Sendra per 9 llates per los estricadors
Més per una penció de censal al reverent rector de
Monbuy
Més per los gastos dels estricadors nous
Més al senyor notari Vilaró per fer lo acte del establiment dels nous estricadors
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per la dieta del senyor notari
Més al nunci per 4 cridas
Suma lo exit
Resumen
Suma lo entrat
Lo distribuït
Igual
Deu lo gremi:
A Joseph Sendra, sa li resta a déurar per lo que ha
pagat a Joan Francolí, fuster, de comptas dels cònsuls
del any 1812
Més al dit Francolí per los treballs dels estricadors
del present any
Vistos los presents comptes, Joseph Jover.
Bistos los presents comptes los aprova, Joseph Sendra,
oïdor de comptes ellegit per la dotsena.

1814, abril, 11 - 1815, maig, 1
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 52r-v]
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Rahó del que se ha cobrat i distribuhit per lo
gremi de fabricants de paños de la present vila,
baix la invocació del gloriós sant Joan Bautista,
essent cònssols de dit gremi Geroni Geliu y Pau
Anton Barral, desde lo dia 11 abril de 1814 ﬁns a
1er. de maig de 1815
Per 864 ploms a 7 s. 6 cada un, estricats en lo estricador de la confraria
Per 151 ploms a 2 s. quartos cada un, que han satisfet
los forans que han estricat en lo estricador del gremi,
importan
Per esmolar a la mola de la confraria
Per lo lloguer de la casa gran
Per 70 ploms de la viuda Dalmases
De Miquel Vila per lo lloguer de la casa petita que
estaba devent son pare, per son conpliment
Joan Ortines de son compte atrasat
Per los rals dels mestres
Per tres carretadas de pedras
Per lo lloguer del terreno del estricador
Suma
Distribució
Dia 18 maig per (50) clau
Dia 6 juny per los bentalls
Dia 13 juny per lo refresch de enramar lo dia de Corpus
Dia 26 per lo organista per la funció de Corpus y Sant
Joan y pasacalla
Al aguasil y vereder
Per los ajudans de la enramada
Per dos claus per la mesa del altar
Dia 26 juny per obras pagadas a Anton Freixas
Per lo sermó de Sant Joan
Per una balda de la porta del estricador
Dia 26 y 30 juny per los capellans y campaner per la
funció de Corpus y Sant Joan
Al aguasil y vereder
Dia 4 octubre per compòndrer la torre
Dia 15 novembre per 800 claus
Dia 29 abril per lo ganancial dopble de 1813
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suma
Per lo cens vensut als 24 juny de 1814 a la vídua Dalmases
Per lo ganancial de 1814, 5 tersas
Per compòndrer lo Misteri
Al fuster Joseph Valls
Al clavador per son trevall
Per lo compte de la cera dels anys 1814 y 1815, al
Fontanet
Per 2 llatas a 11 s. 3 d. cada una, y un duro a Joseph
Mas, notari
Per las 20 ll. 12 s. 6 que Joseph Sendra pagà al fuster
Francolí, com consta del compte pasat
Per la aviluació de la casa al fuster y mestre
Per lo senyor alcalde
Per la dieta del notari
Al nunci per dos cridas
Suma
Resumen
Entrat
Distribuït
Alcance a favor del cònsol Geroni Feliu
Alcance Joseph Sendre de las 20 ll. 12 s. 6 del que se
li devia del compta pasat
Bistos los presents comptas y los aprovo, Francisco
Anton Matosas, Joan Badia, ohidors de comptas.
Nota: Se adverteix que quant lo adjuntament cóbria
la cèdula en que interésia lo gremi en la quantitat de
12 ll. 10 s. per la tersa de ganancial que té adelantada
del préstamo de 20 de octubre prop pasat, deurà lo
gremi o los cònsols en son nom, se cóbriga la mateixa
quantitat

1815, maig, 1 - 1816, maig, 16
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 53r-v]
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Rahó del que se a cobrat y distribuït per lo gremi de paños de la present vila, baix la ynvocasió
de san Joan Baptista, essent cònsuls de dit gremi
Cayetano Mata y Joseph Sendra, desde lo dia 1r. de
maitg de 1815 ﬁns lo dia 12 de maitg de 1816
Primo per lo mestratja de Bartomeu Carulla
Més per lo esmolar en la mola de la comfraria
Més per los rals dels mestras
Més per mil cent onse ploms, a set sous y sis, ymportan
Suma
Distrivució
Primo per la consulta dels advocats
Als 28 de maitg de 1815 se tingué Consell per la dieta
del senyor alcalde
Al senyor Joseph Mas per papé sellat y son trevall de
dit Consell
Al senyor Joseph Mas per papé sellat y son trevall de
dit consell
Al nunci per las dos cridas de comvocar lo dit Consell
Per lo refresch de la enrramada de Corpus
Al Punja per haver est ajudat a enrramar la enrramada
de Corpus
Al Sebastià, traginer, per haver est traginat set cents
cayrons de la Pobla per adovar las dos torras
Al Prospu y son ﬁll per haver arrencat las hervas y
limpiar la torra gran
Al Isidro Rosell per los ventalls y ports
Al Pau Rovira de la Pobla per lo valor de set cents cayrons
Al Cristòful Orpí per lo trevall dels mestres y manobres
y tots los materials que se han hagut de menester per
adovar las dos torras
Per quatre cents claus de ganxet se entregat a Joseph Fossas
Per lo sermó de San Joan Baptista
Al campaner Joan Sendra
A la Reverent Comunitat
Als 12 de juliol de 1815 al majordom de propis, Joseph Perramon
A Joseph Anton Biosca, fusté, àlias lo Punja
Per sis llates per lo estricador
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Als 10 setembre al Prospu y son ﬁll per haver arrencat las hervas y limpiar la torra gran, y a més havert
cabat y afondit de cap a cap de la torra
Al senyor Joseph Maria Vilar y Estruch
Als 12 de desembre de 1815 al majordom de propis,
Joseph Perramon
Als 24 de janer de 1816 al majordom de propis, Joseph Perramon
Al doctor don Bartomeu Revert per haverli portat lo
acte a consulta Joseph Sendra y Agustí Morros, per
lo cents que presta lo gremi a la vídua Dalmases y ﬁll
Als 13 de abril de 1816 a Jaume Canals, ferrer
suma1
Als 10 de maitg a Cayetano Ferran per la cera
Per lo que devian los cònsuls del any 1814 a Joan
Francolí, fusté
Per lo que quedà a déurer lo gremi a Joseph Sendra
lo any pasat
Per lo que alcansa Geroni Feliu dels comptes del any pasat
Per la esparguera per lo Misteri
Per lo que so entregat al senyor Joseph Mas per haver
fet tres còpias per lo que se hagué de enviar a Madrid,
una haltre al senyor intendent, y una per gremi
Per lo senyor alcalde
Per lo senyor notari
Al nunci per las dos cridas de comvocar lo dit Consell
Suma

1
1

12
17

9
6

25
37

10

1
1
191
38

2
19
16
16

8

5

13
57

10
11
7

6
2
1

7
2
4
8
8

320

6
2
4

9
6

6
6
9

1. D’acord amb els sumands, el total de la suma parcial
hauria de ser de 192 ll. 8 d.

Resumen
Entrat
Distribuït
Quedan a favor del gremi
Se adverteix que Joseph Gil està devent al gremi nou.2
ploms a raó de 7 s. 6 cada un, ymportan
Més lo ral dels mestres
Suma
Bistos los presens comptas y aprobats. Agustí Morros,
y per no saber de escriure lo altre oÿdor de comptas,
que és Bruno Mas, ﬁrma de sa boluntat lo sobre espresat Morros, los dos oÿdors de comptas.
2. Repetit.
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1816, maig, 12 - 1817, maig, 25
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 54r-v]

Rahó del que se a cobrat y distribuït per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix
la ynbocassió del gloriós Sant Joan Baptista,
éssent cònsols de dit gremi Joaquim Bas y Joan
Castelltort, des de lo dia 12 de maig de 1816 ﬁns
lo dia 25 de maig de 1817
Entrat
Primo per lo que tenia lo clabari Agustí Morros de
anñ 1816 que li entregaren los cònsuls pasats
Per 133 ploms de la Dalmasas de añ 1816 a 1 s.
Per lo que se cobrat de la mola
Per lo ral del mestras
Per 977 ploms a 7 s. 6 dinés cada un
Suma
Distribusió
Primo per los bantalls de Corpus y pors
Més al Isidro Prospo per traure la erba de la torra
Més per lo dipòsit dels dinés per la Masas, en Barcelona
Per lo refreschs de la enrremada de Corpus
Per dos pensions del sens de la Delmasas per lo añ
1815 y 1816 dels estricadós
Per Lanton Biosca, fusté, pera adovar lo estricadós y
conduý lo Misteri
Per lo senyor Joseph Mas, notari, dia 20 de juñ per
las dilligènsias per lo dipòssit del sens de la Masas
Per lo sermó de Sant Joan
Per lo Fontanet per la cera de Corpus y la festa de
Sant Joan y la festa de Sant Cristo de juñ
Per lo argonista de tocà lo orga de la enremada de
Corpus y festa de Sant Joan
Per la Reberent Comunitat de las conpletas de la enremada de Corpus y la festa de Sant Joan
Per lo senyor Francisco Raurés, notari, a 2 de juriol,
per treura lo trellat de la sumto de la Masas
Per lo majordom de propis per lo ganansial del añ 1816
Per al majordom de propis per lo sens de la torra lo
añ 1814 y 1815 y 1816

113
6
6
5
366
498
17
3
1

9
13
13
14
7
8
8
15
9
10

2
6
5
3
5

240
4

10

9

3
3

18

29

4

8

6

10

6

12
37

14
10

8

1

6

1

LLIBRE

941

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

Al Jauma Canals, farré, per 18 claus per los estricadós
y més 24 claus
Per 4 curetchas per lo portans del Misteri
Per la espargera per lo Misteri
Per 6 rams per lo Misteri
suma
Al campané per tocar las canpanas y son trevall
Per al fusté Biosca per dobart los estricadós y a dovar
la Barònica del Misteri
Per lo senyor Joseph Mas per una còpia y papé cellat
de la ordenansas per a enviar al yntendent
Al campané per enremà lo altà lo dia de Sant Joan
Més al Joaquim Fontanet de cera y atchas
Més al Joseph Urpí de a dobar la torra
Més al Anton Biosca, fusté, per las llatas del estricadó
Més a 2 de juriol a senyor Joseph Mas, notari, per un
testimoni y papé selebrat de la quatre últimas actes
selebrades per lo gremi, y per lo salari y paper sellat de
la segona extracta de examen que feren los comessionats
y ﬁrmarem en nom de gremi a favort de Anton Lloret
Més al doctor Bartomeu Rebert per exeminà un papé
contra la Massas
Més per un propi que anat a disposà los dinés en
Barcelona contre la Massas
Més per un full y mitx de papé sellat
Més al reverent rechtó de Munbuy per 2 pensions del
añ 1815 y 1816
Més per lo ganansial al majordom de propis de 19
de maig de 1817
Per la dieta del senyor alcalde
Per lo senyor notari
Per dos cridas lo nunsi
Suma lo destribuït
Resumen entrat
Distribuït
Quedan ha fabor del gremi
Vistos los presens comptas y aprobats en Igualada, als
20 maig de 1817. Geroni Feliu.
Vistos los presens comptas y aprobat en Igualada. Joseph Aguilera.
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1817, maig, 25 - 1818, maig, 10
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 55r-v]

Rahó del que se ha cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, bayx
la inbocació del gloriós sant Juan Batista, essent
cònsuls Francisco Anton Matosas y Anton Jubé, des
de 25 de maytx de 1817 ﬁns a 10 de maytx de 1818
Per lo que entregaren los cònsols pasats Joachim Bas
y Joan Castelltort
Per 53 ploms de la vídua Delmases, a rahó de 1 s.
quiscun
Més los rals dels mestras
Més de esmolà a la mola de la confraria
Més per 713 ploms a 7 s. 6
Suma lo entrat
Distribució
Primo per los bentalls de Corpus
Refresch de enrramà lo altar major per dita festa de
Corpus
Al Sacundo per las completas
Al Calatraba y demés escolans per ajudà enrramà
Per lo sermó de Sant Juan
Lo fer las cridas ab la campaneta
A Ramon Miralles per ajudà enrramà la festa de Sant
Juan en Sant Agustí
Més la música de dita festa
Per lo campané Joan Sendra per la obra de la iglésia
y son treball
Per los paras agustinos completas y oﬁci, enrramà y
desenrramà
Més al fusté Biosca per treball del estricadó, 19 de juriol
A Ramon Miralles per lo memorial al senyor bisbe
Al mateix Biosca per treball del estricador a 21 de
setembra
Al aguasil per convidar la dotzena
A la vídua Delmases per pagar la añada del cens caygut
24 juny de 1817
Per traura la herva de la torra
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A 20 de jané de 1818 per mitj ganancial
suma
Al fusté Biosca per treball del estricadó, a 28 de jané
A primer de mars per ferros per lo estricadó a Jauma
Canals
Per un manto per la Barònica del Misteri
Per los cordons del pendó del Misteri
Per esparaguera del Misteri
Lo repintà los rabins del Misteri y aparià la creu
Per lo cullet del que porta lo pendó
Per lo refresch del Dijous Sant
Per los portans del Misteri
Per lo dany del sembrat de Pau Colomer y altre
Més al mestra Orpí per asenyalar las casas del estricador
Més la cera al senyor Joachim Fontanet
Més per la pasa calla y lo senyor aguasil
Més per la dieta del senyor alcalde
Més lo senyor notari
Més la dos cridas al nunci
Lo destribuït
Lo entrat
Queda a fabor de Matosas
Vistos lo presents comptes lo aprova, Joseph Sendra.
Vistos los presents comptes los aprovo, Isidro Badia
Quedan per cobrar 25 ploms de Joseph Serra.
Y los 16 se ha de pagar al Surell, que són
A més los ploms que correspon pagar a Francisco
Anton Aguilera.

1818, maig, 30 - 1819, maig, 23
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 56r]

Rahó del que se ha cobrat y gastat per lo gremi de
fabricants de paños de la present vila, bayx inbocasió
del gloriós sant Joan Batista, essent cònsuls Joan
Badia y Franciso Anton Aguilera, desde lo dia 30 de
maig de 1818 ﬁns lo dia 23 de maig 1819
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Entrat
Primo per 836 ploms dels mestres, contan los del any
pasat de Francisco Anton Aguilera
Per 3 ploms forastés
Per los rals dels mestras
Per lo que se detingueran los cònsuls pasats del clabador
Entrat
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Distribuÿt
Primo a Francesch Anton Matosas, per lo que se lo
devia dels comptas pasats
Més per los bentalls de Corpus
Més a la Reverent Comunitat per la festa de Sant Joan
Més al mestre argonista per la octaba de Corpus y
funsió de Sant Joan
Més per lo sermó de Sant Joan
Més a Joan Sendra, ca<m>paner y obra de iglésia
Més per lo refrech del Dijous Sant
Més per 2 pencions de sens de 1817 y 1818 fa lo gremi
al comú de la present vila per las torras
Més per lo ganancial y mixts de 1818
Més per harrencar los estricadós de Colomer y portarlo
a son puesto
Més a Anton Viosca, fuster, per conpòndrer los estricadors
Més per tràurer la erba de la torra
Més a Jaume Canals per ferros per los estricadors
Més a Antònia y ﬁll Dalmasas, per una penció dels
sens dels estricadors bensua lo dia 24 de juyn de 1818
Més a Joaquim Fontanet per la sera
Més per 4 mucadors per los portans del Misteri
Més per 12 barras de roura per los estricadors
Més per 500 claus de ganxet per los estricadors
Més per la dieta del senyor alcalde
Més per lo senyor notari
Més al nunci per las dos cridas
Exit
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Resumen
Entrat
Exit
Resten
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Quedan pagats los ploms de Joseph Serra que quedaren del any pasat.
Vistos los presens comptas y aprobats. Geroni Feliu,
Joseph Ribera.

1819, maig, 23 - 1820, maig, 28
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 56v a 58r]

Rahó de lo que se ha cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix la
ynbocació del gloriós sant Joan Baptista, esent
cònsuls Joseph Sendra y Joseph Ribera, des de 23
maitg 1819 ﬁns lo dia 28 maitg 1820
Entrat
Als 14 novembre 1819, Ramon Casanellas me a entregat
Al 12 desembre 1819, Sebastià Solé me a entregat per
lo cents de la terra que vensé als 24 juny 1819
Més lo dit Solé me a entregat per la porrata
Als 23 desembre 1819, Ignasi Prat me a entregat per
lo cents de la terra que vensé als 24 juny 1819
Més lo dit Prat me a entregat per la porrata
Als 7 janer 1820, Francisco Torres me a entregat per
lo cents de la terra que vensé als 24 juny 1819
Més lo dit Torres me a entregat per la porrata
Als 8 janer 1820, Joseph Colom y Llupart me a entregat
Als 8 janer 1820, Bartomeu Colomer me a entregat
Als 18 janer 1820, Pau Colomer me a entregat
Als 14 maitg 1820 lo clavari del gremi me a entregat
lo que tenia del gremi
Als 22 maitg 1820, Joseph Vich me a entregat
Als 22 maitg 1820, Ramon Casanella me a entregat a compte
Als 23 maitg 1820, Nicolau Llansana me a entregat
Als 26 maitg 1820, Joseph Buxeras me a entregat
Més per lo lloguer de la fexa que a conrresat Pere Duran
Més per dotse draps forasters que a denunciat Pere Duran
Més per 30 pesas que va estricar lo any pasat la vídua
de Pere Delmases y ﬁll
Més per 52 pesas que a estricat la vídua de Pere Delmases y ﬁll
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Més per los rals dels mestres
Més per 859 ploms dels mestres a 7 s. 6 cada plom
ymportan
Suma s. e.1
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1. D’acord amb els sumands, el total entrat hauria de ser
de 473 ll. 12 s. 7 d.

Distrivució
Als 31 maitg 1819, a Anton Ricart per los bentalls
Als 3 juny de dit, al Prospu per haver arrencat las
ervas de la torra
Per lo refresch de la enrramada de Corpus
Al senyor Joseph Regordosa, per haver est tocar lo
orga en las completas de la octava
A la Reverent Comunitat per las completas, profesó y
conventual de San Juan
A Juan Sendra, campane, y per la obra de la iglésia
Per lo sermó de Sant Joan
Per la primera tersa de ganancial de 1819
Per la segona y préstamo de 1819
A Jaume Canals, ferrer
A Joseph Orpí per haver adovat las torras y buscar lo
necesari, y val tot junt
Al Prospu per haver arrencat, segona vegada, las ervas
de la torra
Un mestre de casas, plantà un pal en los estricadors
y li vas entregar
A Jaume Canals, ferrer, segons haltre recivo
Al senyor Joseph Mas, per paper sellat y fer los actes
Al Pere Duran per lo lloguer de la casa que estava
A la vídua Pere Delmases y ﬁll per lo cents
A la vídua de Pere Delmases y ﬁll per los lloguers de
la casa li devian
Per la última tersa de ganancial de 1819
Més so entregat al majordom de propis del comú per
lo cents de las torras
Per la toca y puntas de la Verònica
Per lo refresch del Dijous Sant
Per los portans del Misteri
Per la esparguera per lo Misteri
Per los jornals de Joseph Anton Biosca, fusté
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Per los pals, segons estimació del fusté Joseph Anton
Biosca, àlias Punja
Per las llatas, segons estimació del fusté Joseph Anton
Biosca, àlias Punja
Per los claus, clavias ab xaveta y clavias ab cadenas
del ferrer Jaume Canals
Per los claus de ganxet
Per la cals
Per lo guix
Per las pedras
Per los jornals de Joseph Orpí, com y també los jornals del seu ﬁll
Per los jornals de matxus per trajinar terra y lo demés
que a convingut
Per los jornals de manobres y a més los jornals dels pajesus
Per cabasus
Per dos jornals de un ruch
Per la cera se a gastat de Joaquim Fontanet
Per la dieta del senyor alcalde
Per lo senyor notari
Al nunci per las dos cridas
Suma s.e.
Respecte que en lo present any 1820 la dotsena determinà lo fer plantar lo estricador que era de Bartomeu
Colomer, que havia puesto per poderi estricar unas tres
centas canas, a més determinaren los senyors de la
dotsena del gremi que se plantesin los pals que fosin
menester per tota la llargària que té tot lo estricador
del gremi, y a més que se plantés haltre estricador que
pugés estari y estricari una pesa, y se com a veriﬁcat
lo fer plantar los pals que se han plantat, que en lo dia
present, ya puesto per poderse estricar en un temps
vuit pesas, y tot axò se a fet per què los mestres del
gremi estíquian ben servits, y en axò determinaren
que, per poder pagar lo gasto que se a fet se avia de
bastréurer una peseta per cada pesa que havian trevallat
en lo termini de un any, a més de lo que han pagat,
advertín que la dita peseta que han bestret per cada
una pesa se havonarà luego que se púgia, en axò los
mestres del gremi que han bestret són a saver:
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Joseph Sendra
Juan Badia
Geroni Feliu
Pere Anton Morrus
Joseph Badia
Bonaventura Badia
Joaquim Bas
Joseph Anton Bas
Francesch Matosas
Bruno Mas
Pelegrí Gavarró
Anton Jover
Joseph Masarnau
Pere Grifell
Francisco Anton Aguilera
Joseph Serra
Suma s.e.
Nota: Las 15 ll. que tenia bastret Francisco Anton
Aguilera se rebaxan
Total
Resumen
Lo entrat y bastret
Lo distribuït
Resta a déurer lo gremi
A Joseph Sendra
A Joan Badia
Total
Deu satisferla als sobredits Sendra y Badia primer que
a los que tenen bestret.
Vistos los comptes y los ha probats, vuy dia 28 da
maig de 1820. Joaquim Bas, Agustí Morros, los dos
oÿdors de comtas.

1820, maig, 28 - 1821, maig, 13
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 58r-v]
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Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix
la inbocació del gloriós san Juan Baptista, esent
cònsuls Joseph Sendra y Bonaventura Badia, desde
28 maitg 1820 ﬁns als 13 maitg 1821
Entrat
Als 8 janer 1821, del majordom de propis de est comú,
senyor Joseph Perramon
Més del Seuba de Òdena
Als 14 mars 1821, de Ignasi Prat a compte de las 7 ll.
14 s. se a cobrat
Als 14 mars 1821, de Ignasi Prat a compte de las 7 ll.
14 s. se a cobrat
Més Jornet Aguilera y Jornet a bestret
Més Joseph Thomàs a bestret
Més per los draps forasters que se han estricat en lo
estricador segons a dit lo clavador
Més per los rals dels mestres
Més per 1.043 ploms dels mestres a 7 s. 6 cada plom importan
Suma s.e.1
1. D’acord amb els sumands, el total hauria de ser 434 ll.
8 s. 3 d.

Nota: Lo gremi a de cobrar de Francisco Torres 7 ll.
14 s. del cents del terreno que li va asensà als estricadors que antes havia en lo carré de la Soledad, qual
ventsé als 24 juny 1820.
Més de Sebastià Solé a de cobrar 7 ll. 14 s. del cents
de la terrra que lo dit gremi li va asensà als estricadors
que hantes tenia en lo carré de la Soledad, qual cents
vensé als 24 juny 1820.
Més de Ignasi Prat a de cobrar 2 ll. 12 s. 9 que és la
resta de las 7 ll. 14 s. que devia entregar a la vídua de
Pere Delmases y ﬁll als 24 juny 1820, respecte que lo
gremi va asensà, al sobre dit Ignasi Prat, un tros de
terra qual era part dels estricadors que hantes tenia en
lo carrer de la Soledad, y ditas 7 ll. 14 s. tots anys las
deu entregar a la vídua de Pere Delmases y ﬁll al dia
que bens, que és als 24 juny, conforme consta del acte
ques féu al primer de mars 1818, qual és en poder del
senyor Joseph Mas y Torelló, notari, y lo acte de Sebastià Solé se féu en esta als quinse febrer 1818, qual és
en poder del senyor Vicens Perramon y Solans, notari.

6
7

17
14

6

5

14

5
7
2

1
2
12

3
6
6

11
5
391
434

5
12
2
7

6
3

950

MONTSERRAT DURAN PUJOL

Més també lo gremi a de cobrar 4 ll. 10 s. de la vídua
de Pere Delmases y ﬁll per haver estos estricat noranta
pesas en lo estricador del gremi, y estos han de pagar
un sou per cada pesa.
Distrivució
A Bartomeu Carles y Bou, segons recivo
Als 2 juny 1820, a Anton Ricart, tartraner, per los bentalls
Més al Prospu per haver est arrencat las hervas de la torre
Als 20 juny 1820 so entregat al Punja, segons recivo
Més a Joan Llimona per la pasacalla de San Juan
Més a Juan Sendra, segons recivo
Més per la Reverent Comunitat, segons recivo
Més per lo sermó de San Juan
Als 16 septembre 1820, so entregat a Bartomeu Nobell,
segons recivo
Més so entregat a Anton Prat y Ramon Frexa
Als 26 janer 1821, a la vídua de Pere Delmases y ﬁll,
segons recivo
Als 25 febrer 1821, al Punja, segons recivo
Al senyor Joseph Mas, notari, per lo Consell celebrat
als 21 janer 1821
Al nunci per las dos cridas que féu per celebrar dit
Consell
Més per lo refresch de la enrramada de Corpus y per
lo refresch del Dijous Sant
Més per los portans del Misteri
Més per la esparguera per lo Misteri
Més a Jaume Canals, ferrer, segons recivo
Més al senyor Joaquim Fontanet per la cera, segons
recivo
Més a Joseph Orpí y lo seu ﬁll
Més per diset pals
Més per nou barras
Més al Punja, segons recivo
Més a Joseph Sendra per lo que tenia bestret a més
de las 35 ll. 12 s. 6
Més a Juan Badia per lo que tenia bestret a més de
las 13 ll. 2 s. 6
Per lo notari
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Més per lo nunci per dos cridas
Suma s.e.
Resumen
Entrat
Distribuït
Quedan a favor del gremi
los que se entregan a Francisco Anton Aguilera.
Quedan vistos los presents comptas y aprovats los resivos. Joan Badia, ohidor de comptas
Quedan vistos los presents comtas y aprovats los recibos. Cayetano Mata, ohïdor de comtas.
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1821, maig, 13 - 1822, maig, 26
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 59r-v]

Rahó de lo que se cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix
imbocació del gloriós san Juan Baptista, esent
cònsuls Joseph Sendra y Pere Grifell, des de 13
maitg 1821 hasta 26 maig de 1822
Primerament se dóna raó al gremi a saver:
Que Joseph Sendra, Juan Badia, Agustí Morros, los tres
que són comicionats per lo gremi mediant lo Consell
celebrat al 21 de janer de 1821, han bengut la torre
bella en dits noms, a saver:
Als 14 abril 1821, a Isidro Barral, un tros de terreno
per preu de
450
Als 14 abril 1821, a Jaume Juan Mutlló, un tros de
terreno per preu de
431
Als 13 juny 1821, a Joseph Bru de Capellades, un tros
de terreno per preu de
157
Als 14 juny 1821, a don Joseph Anton de Padró, un
tros de terreno per preu de
42
Als 5 juliol 1821, a Mariano Padró, un tros de terreno
per preu de
280
Importa junt lo que se ne a tret de la torre bella
1.360
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Dita quantitat de mil tres centas sixanta lliuras setse
sous y nou, fou entregada al clavari Francisco Anton
Aguilera, y est mediant recivos del comicionat Sendra,
a entregat dita cantitat, y dita cantitat a serbit per fer
la torre en los estricadors del gremi, y se a distrivuïty
por menor per los trevalladors que ian trevallat en la
torre que se a pogut lograr fer se, com y també per tot
lo que se a comprat com és obra cuita, molta pedra,
cals y guix y molts jornals de animals.
Entrat
Primo, los diners que rebé dels cònsuls pasats el clavari
Francisco Anton Aguilera
Més Francisco Torres a entregat, als 6 desembre 1821,
los diners de una añada del cents de la terra que bensé
als 24 juny 1820, y se li féu recivo de import
Més per 90 pessas que va estricà lo any pasat la vídua
de Pere Delmases y ﬁll
Més per 83 pessas que estricat, més de las sobreditas,
la vídua de Pere Delmases y ﬁll
Més per las estisores que se han esmolat en la mola
del gremi
Més per haverse estricat 74 pessas forasteras segons
a denunciat lo clavador
Més per los rals dels mestres
Més per 813 ploms dels mestres a 7 s. 6 cada plom,
importan
Suma s.e.
Distrivució
Per los bentalls
Per los refrescos de la enrramada de Corpus y pasacalla de San Juan
A la Reverent Comunitat per las completas y profesó
y ofﬁci de San Juan
Al campané y obra de la iglésia
Per la música que i agué en la festa de San Juan
Al agusil Juan Morató per haver est asistit en la pasacalla
Per lo sermó de San Juan
Al Xarrapeta per clavias y cadenas
Per la esparguera per lo Misteri
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Per lo refresch del Dijous Sant
Per los portans del Misteri
A Joseph Orpí, mestre de casas
A la viuda de Pere Delmases y ﬁll per lo lloguer de la casa
Més a la viuda de Pere Delmases y ﬁll per lo cents
del estricadó
Més al majordom de propis del comú, Joseph Perramon, per lo cents de la torra
Més a Jaume Canals
Més a Joseph Anton Biosca, fusté, àlias lo Punja
Més a Joaquim Fontaner per la cera
Josep Aguilera y Jornet se a deturat lo que tenia bestret, que eran
Joseph Thomàs se a deturat lo que tenia bestret, que eran
Geroni Feliu tenia bestret 33 ll. 7 s. 6, lo que de dita
partida se ne a deturat, y per lo que tenia bestret li
resta a son favor 12 ll. 15 s.
Per la dieta del senyor alcalde de constitucional
Per lo senyor notari
Al nunci per las dos cridas
Suma s.e.
Resumen
Entrat
Exit
Quedan a favor del gremi, las que se entregaren al
clavari
Notas dels draps que han estricat y no se han contat,
a saver:
Pere Anton Morrus, pessas
Joseph Anton Bas, pessas
Anton Mercader, pessas
Joan Castelltort, pessas
Jaume Canals,pessas
Suma s.e. (pessas)
També se a de cobrar de cada un, a més, dos sous.
Quedan vistos y aprovats los presents comtas respecta de avernos elegit lo Consell per examinarlos. Juan
Badia, Franchs Matosas, ohidors de comtas.
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1822, maig, 26 - 1823, desembre, 7
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 60r-v]

Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix la
imbocació del gloriós san Joan Baptista, essent
cònsuls Joseph Sendra y Pere Grifell, desde 26
maitg 1822 hasta el dia 7 diciembre 1823
Entrat
Los diners que rebé dels cònsuls pasats el clavari Francisco Anton Aguilera
Joseph Anton Bas, 81 ploms que quedà a déurer quant
se elejiren empleos
Jaume Canals, 5 ploms que quedà a déurer quant se
elejiren nous empleos
Francisco Torres a entregat als 17 novembre 1823 los
diners de una añada del cents de la terra que vensé
als 24 juny 1821, y se li féu recivo de import
Més se han estricat 42 pessas forasteras, segons a denunciat lo clavador
Més 84 pessas que a estricat la vídua de Pere Delmases y ﬁll
Més per los rals dels mestres
Més 789 ploms dels mestres a 7 s. 6 cada plom, importan
Suma s.e.
Distrivució
Als 17 juliol 1822, a Anton Mascaró, mañà, segons recivo
Als mestres de casas y manobres de demés, segons recivo
Per los bentalls del any 1822, segons recivo
Als 15 juny 1822, al organista, segons recivo
A la Reverent Comunitat de Igualada, segons recivo
fet al juny del any 1822
Joan Sendra, campaner, segons recivo fet als 2 juliol
del any 1822
Als 14 julliol 1822, a Joseph Orpí, segons recivo
Als 17 janer 1823, a Joseph Anton Biosca, segons recivo
Als 4 mars 1824, a Joseph Biosca, segons recivo
Als 9 abril 1823, a Joseph Orpí, segons recivo
Als 27 abril 1823, a Jaume Canals, segons recivo
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Als 28 abril 1823, a Joseph Anton Biosca, segons recivo
Als 6 juny 1823, al organista, segons recivo
A la Reverent Comunitat de Igualada, segons recivo
fet al juny del any 1823
A Pere Anton Busqué, segons recivo fet als 25 juny 1823
Als 27 juny 1823, a Joan Sendra, campaner, segons recivo
A Geroni Feliu, per lo que tenia bestret
Joseph Badia, per lo que tenia bestret
Bonaventura Badia, per lo que tenia bestret
Suma s.e.
Joaquim Bas, per lo que tenia bestret
Francesch Matosas, per lo que tenia bestret
Pelegrí Gavarró, per lo que tenia bestret
Anton Jober, per lo que tenia bestret
Joseph Masarnau, per lo que tenia bestret
Vídua de Pere Delmases y ﬁll, segons recivo, 134 ll.
4 s., las que són, esto és per dos añadas del cents del
terreno del estricadó que benseren als 24 de juny 1823,
y per dos añadas del lloguer de la casa que està lo
clavador que bens als 18 desembre 1823, y dit recivo
és fet als 5 desembre 1823
Bruno Mas, per lo que tenia bestret
Joaquim Fontanet per lo gasto de la cera, segons recivo
Joseph Anton Bas, per lo que tenia bestret
Als 7 desembre 1823 a Joseph Anton Biosca, segons recivo
Als 7 desembre 1823 a Juan Cañellas, segons recivo
Joseph Serra, per lo que tenia bestret
Pere Grifell, per lo que tenia bestret
Juan Badia, per lo que tenia bestret
Joseph Sendra, per lo que tenia bestret
Per la dieta del senyor alcalde major
Per lo senyor notari
Al nunci per dos cridas
suma s.e.
Resumen
Entrat
Distribuït
Quedan a favor del gremi, las que se entregan al
clavari

5

8
10

9

3
1
7
12
20
8
113
19
12
4
4
2

11
10

6

134
10
41
21
11
1
16
16
13
35
2
1

4
10
6

15
12
5
10
10
10
2
5

6
11

6

8

461

5
6
17
17
2
12
2
4
8
14

471
461

14
14

2
4

9

19

10

3
6
6
6
6

4

MONTSERRAT DURAN PUJOL

956

Nota dels draps que se han estricat y no se han cobrat, a saver:
Pere Anton Morrus, pessas
Joseph Barés, pessas
Juan Casteltor, pessas
Joseph Tomàs, pessas
Anton Ferran, pessas
Jaume Canals, pessas
Suma s. e. (pessas)
Bistos los comtas y aprovats los recivos y los comtas
que los ﬁrmen los ohidors de comtas. Joseph Ribera,
Agustí Morros.
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1823, desembre, 7 - 1824, agost, 9
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 61r-v]

Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix la
imbocació del gloriós san Joan Baptista, essent
cònsuls Joseph Sendra y Bonaventura Jover, desde
7 desembre 1823 hasta 29 agost 1824
Entrat
Los diners que quedaren a favor del gremi celebrat
als 7 desembre 1823
Pere Anton Morrus, 147 ploms segons està escrit después dels comptes de 1822
Més Pere Anton Morrus, 58 ploms segons està escrit
después dels comptes de 1823
Joseph Tomàs, 14 ploms segons està escrit después
dels comptes de 1823
Joseph Barés, 3 ploms segons està escrit después dels
comptes de 1823
Als 9 agost 1824, Sebastià Soler, los diners de una
añada que vensé als 24 de juny del any 1820, y dits
diners són del cents de la terra que tots anys presta
Lluís Galcerant, per compte de Ignasi Prat, me a entregat als 10 agost del any 1824, los diners de dos
añadas del cents de la terra que vensé als 24 juny 1823
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Als 21 agost 1824, Francisco Torres me a entregat los
diners de dos añadas del cents de la terra que vensé
als 24 juny 1823
Als 21 agost 1824, Lluís Galcerant me a entregat per
compte de Ignasi Prat
Se han estricat 14 pessas forasteras, segons a denunciat lo clavador
La vídua de Pere Delmases y ﬁll a estricat 22 pessas
Més los rals dels mestres del gremi
Més per 242 ploms cobrats
Són
Distrivució
Per tres mucadors de musulina brudada, esto és, los
dos feri lo ﬁstó y lo haltre feri la bora, lo que tot
junt importa
Per quatre parells de pulanyas de liron per los portans
del Misteri
Per los rams de enrramar lo Misteri, com y també per
enrramar lo Tabernacle
Per lo síngul bert per le Jesús del Misteri, segons recivo
Per los refresch del Dijous Sant
Per la esparraguera per lo Misteri
Per los portans del Misteri
suma
Per al pare Nuix, procurador dels pares augustinos,
segons recivo fet als 14 de maig de 1824
Al procurador del rector de Mombuy per 4 pensions
per los anys 1817, 1818, 1819 y 1820, segons recivo
de 21 maig del corrent any
Per los bantalls y per los ports
Al horganista per haber tocat lo orga a la vigília de
San Joan en las completas, segons recivo
A la Reverent Comunitat de preveres de la present
vila, segons recivo
A Juan Sendra, campaner, per son treball y per la
obra de la iglésia
Per lo sermó de Sant Joan
Per la dieta al senyor alcalde major
A Joseph Biosca, fuster, segons recivo
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Per lo senyor notari
A la vídua de Pere Dalmases y ﬁll, per lo sens que
vensé a 24 juny del present any, segons recivo
A ídem ídem, per mitg any del lloguer de la casa que
vensé a 18 de juny del present any, segons recivo
Al nunci per las dos cridas
A Joaquim Fontanet, segons recivo, per la cera
Són
Resumen
Entrat
Pagat o distribuït
Quedan a favor de Joseph Sendra
Notas dels draps estricats que no se han cobrat:
De Geroni Feliu, pesas
De Joseph Tomàs, pesas
De Anton Mercader, pesas
De Jaume Canals, pesas
De Juan Cartañà, pesas
Quedan vistos y aprovats los presents comptas desde
lo dia 7 de desembre de 1823 y ﬁns buy lo dia 29
de agost de 1824. Joan Badia, ohidor de comptas,
Cayetano Mata.
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1824, agost, 29 - 1826, gener, 22
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 62r-v]

Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños <de la present vila> baix
la imbocació del gloriós san Joan Batista, essent
cònsuls Joaquim Bas y Francesch Mato<sas>, desde
29 de agosto de 1824 hasta 22 de jané 18261
Entrat
Sebastià Soler y Francisco Torres, per lo cens de la
terra que teniam al carré de la Soledad los fabricans
Geroni Faliu per 56 ploms que quedà a deura als cònsuls pasats, a pres 7 s. 6 d., importa
Per 6 ﬁlls de mestras que se asentaran al llibre
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Per 2 ploms que quedà a deure Joan Cartanyà als
cònsuls pasats
Joseph Thomàs per 14 ploms que quedà a deure als
cònsuls pasats
Joan Badia per la cals denunciada
Anton Mercader per 6 ploms que quedà a deura als
cònsuls pasats
Per 803 ploms segons relació del clabadó, a 7 s. 6 d.
cada un
Pera Griffell entregat per los seus ploms
Vídua Delmases y ﬁll per 150 ploms a 1 s. cada un
Senyor Francisco Aguilera y Ribas per los seus ploms
Per 102 ploms forasters, segons relació del clabadó,
a 7 s. 6 d.
Per los rals dels mestras
Cobrat
Distribució
Per lo ganancial de 1823, segons recibo de 12 de setembre de 1824
Senyor Joseph Mas y Torelló, per dos actes dels estricadors vells, segons recibo
Al Carol per fer netaxar la torra
Per los portans del Misteri
Per la esparraguera del Misteri
Per dugas claus per las portas dels estricadors
Per apariar la torra xica, segons recibo
Per los bantalls de Corpus, segons recibo
Per dos llassos per lo Misteri
Per lo argonista, per tocar lo orga a la octaba de Corpus
suma
Per lo sermó de San Joan
Per una àpu<c>a del quitament del cens de la torra
dels estricadors que era de la vídua Delmases y ﬁll,
de preu anual 120 ll., que a fet Anton Furtuny, notari,
als 24 juny de 1825
Per lo refresch del anrramada de Corpus
Per tocar lorga lorganista a las completas de Sant Joan
Al Joan Sendra, campané, per tocar las campanas y
la obra de la yglésia

15
5

5
9

2

5

301
11
7
12

2
11
10

38
3
439

5
14
11

37

10

13

10
18

4

6
3

1

9

3

10
15

83
3

7
1

8

7
18
1
18
15
10
10

6
9
4
9

5
10
10

6

1
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A la Reverent Comunitat per la festa de San Joan
Al collector del real catastro per lo ganancial de 5 de
agost de 1824, pagat a 1 de agost de 1825, segons recibo
Al Joseph Fusté Biosca per adops dels estricadors, segons recibo de 27 de desembre de 1825
Per 11 clabias y cadenas de Bartomeu Colomer per
los estricadors
Al Joan Canyellas y Solé per claus de punxa del estricadó
Per lo lloguer de la casa de la vídua Delmases y ﬁll
dels estricadors, per any 1825
Al senyor Joaquim Fontaner per sera
Al reverent rector de Monbuy per sinch pencions dels
censals que li presta tots anys dit gremi, y paga per
1821, 1822, 1823, 1824 y 1825
Per dos cridas al nunsi
Al senyor Joseph Mas y Torelló, notari
Per la dieta del senyor alcalde
Són
Resumen
Entrat
Pagat y distribuït
Quedan a favor del gremi

7

14

37

10

31

1

3

4
3

2
15

6

45
57

19

6

1
2
302

5
8
4
2
16

10

439
302
136

11
16
14

1
10
3

8

1. Les primeres línies del foli 26r estan fetes malbé. Hem
deduït el text d’acord amb els enunciats anteriors.

Nota dels draps que se an estricat y no se an pagat:
Jeroni Faliu
Joseph Badia
Joseph Thomàs
Jauma Canals
Pere Joan Puix
Pera Serra
Quedan vistos y aprobats los presents comtas bui dia
18 jané de 1826. Pere Grifell, Joseph Anton Bas.

1826, gener, 22 - 1827, febrer, 25
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 63r-v]

129
78
21
10
28
14
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Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de pañños de la present vila, vaix
la imbocasió del gloriós san Juan Batista, esent
cònsols Bruno Mas y Joseph Anton Bas, desde 22
de jené de 1826 hasta 25 de febré de 1827
Entrat
Los diners que quedaren a fabor del gremi als comtas
del any 1826
Jeroni Faliu per 129 ploms que quedà deura als cònsols
pasats, a preu de 7 s. 6 d., importa
Joseph Badia per 78 ploms que quedà a deura, ídem
Joseph Thomàs per 21 ploms que quedà a deura, ídem
Pere Joan Puig per 28 ploms que quedà a deure, ídem
Pera Serra per 14 ploms que quedà a deure, ídem
Per dos ﬁlls de mestres que se asentaren al llibre
La vídua del Masas y ﬁll, per 25 ploms a 1 s. cada un és
Per 33 ploms forasters, segons recibo del clabadó, a
7 s. 6 d.
Ses pasat mestra Domingo Carles y Sollar, per ser
ﬁll de vila
Ídem Cristòfol Feliu, per no ser ﬁll de vila a pagat
Per Grifell a entregat per los seus ploms
Senyor Francisco Aguilera y Ribas per los seus ploms
Per 577 ploms segons recibo del clabadó, a 7 s. 6 cadaú
Per los rals dels mestras
Entrat jun
Distribució
Per lo ganancial del any 1825, segons recibo de 3 de
abril de 1826
A Joseph Carol per netejar la torra
Per los portans del Misteri
Per la esparaguera del Misteri
Per los bantalls de Corpus, segons recibo
Los pors de dits bantalls són
Per lo argonista per tocar lo orga a la ochtaba de Corpus
suma
Per lo refresch del Dijous Sant
Per lo refresch de la enrramada de Corpus
Per tocar lo orga largonista a las completas de San Juan

136

14

3

48
29
7
10
5

6

1

7
5
17
10
5
8
5

12

7

6

6
11
3
11
216
3
504

1
15
5
7
16
4

3

37

10
11

6

6
6

3

3
15

58
3
1

7
15
7
10
1
3
10
10

6
6
3
9
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Per lo sermó de San Juan
A Juan Sendra per tocar las campanas y la obra de
la ychglésia
A la Reverent Comunitat per la festa de San Juan
Al fusté Bonabentura Domingo per a dops dels estricadós, y huna caxeta jun lo codrejar bigas, vax recibo
del dia 20 de febré 1827
Per a dops y alguns ferrus agut menesté per lo estricadós, jun las frontisas y pany de la caxeta, vaix
recibo del manñà
Per lo lloguer de la casa de la vídua del Masas y ﬁll
dels estricadós, per lo any 1826
Per la sera de la vídua del senyor Joaquim Fontanet,
vaix recibo
Al reverent rechtó de Mombui per huna penció de any
1826 que li presta tots anys dit gremi
A Joseph Bofarull per lo que a treballat y fet treballà
a prin(...) la casa, vaix recibo
Per 80 bigas que a comprat Joaquim Bas (comissionat),
a 3 pesetas y 1/2 cadauna, vaix recibo
Més a pagat 2.000 teulas a 15 ll. lo milé, vaix recibo
del Llordella
Ídem 13 dochsenas de llatas a 3 pesetas y 1/2 la dochsena, vaix recibo
Més a pagat lo tapà hun furat que feren a la paret
per entrar las bigas
Ídem a Joseph Biosca, fusté, per los treballs de trajinar
las bigas y apilarlas
A Francesch Matosas per lo treball de trejinar 2.000
teulas y demés, vaix recibo
A Pelegrí Gabarró per fer a dobar San Juan del cap
de la bandera
A Joseph Barés per treure huna surciada de la torra xica
Per dos cridas al nunci
Al senyor Joseph Mas y Torelló, notari
Per la dieta del senyor alcalde
Per lo ganancial del any 1826, segons recibo de 20
de febré 1827
Abem contat ab Joseph Carol de las pesas forasteras que
té cobradas ab lo que té guañat, resta dit Carol al gremi
Suma jun

3
8
7

2

34

2

2

8

6

9

45
53

9

1

13

29

4

6

101

9

6

1

4

11

3

5

16

9

22

2

6
3
6

1
2

11
7
8
4
2

37

10

2
469

12
1

30
17

6
4
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Resumen
Entrat
Pagat y distribuït
Quedan a fabor del gremi
Nota dels draps que sean estricat y no se an pagat:
Pere Joan Puix, pesas
Vistos los presents comptes los aprova, Joseph Sendra.
Quedan vistos y aprobats los presents comptas buy,
dia 24 de fabré de 1827, Joan Badia.

504
469
35

4
1
3

6
4
2

35

3

2

2
235
1
15
4
295

12
12
10
3
15
18
13

14

1827, febrer, 25 - 1828, març, 20
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 64r-v]

Compte de cargo y data del gremi de fabricants
de paños de la vila de Igualada, baix la invocació
de san Joan Batista, esén cònsuls Agustí Morros y
Martí y Joseph Badia y Serra, de desde 25 fabré
de 1827 hasta 20 de mars de 1828
Cargo
Primerament són cargo lo que quedà a favor del gremi
resultant de los comptes anteriors, rebut per mans de
Geroni Feliu
De Joseph Mas y Riba per 3 ﬁlls de mestre se notaren
al llibre
Del clavador Joseph Carol del que estaba debent de atrasat
De 628 ploms dels mestres de la vila a 7 s. 6 d.
De 23 de la vídua Delmasas a 12 diners
De 42 dels forasters
Dels rals cobrats dels mestres
Total cargo
Data
Per la asistència del alguacil en 29 febrer de 1827
Per la esparaguera per lo Misteri
Per rams y llasos per lo mateix Misteri
Pagat als portans del mateix
Per lo refresch del Dijous Sant
Per lo del dia de la enremada de Corpus
Per lo entregat als portants del tabernacle en el dia
de Corpus

2
3
3
1
2

6

8

7
7
12

6
6
6

7
10

6

5
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A Joseph Orpí, mestre de casas, per adobar la torra,
guix y 66 rejolas a Mariano Padró
A Francisco y Joseph Orpí, mestres de casas, per vàrios
remendos als estricadors
Per los bentalls del dia de Corpus
Pors de dits bentalls
A Juan Cendra per tocar las campanas y obra de layglésia
en lo dia de San Joan, junt amb la octaba de Corpus
Al reverendo Salvador Pujol, mestre de capella, per las
completas de la octava de Corpus y vigília de San Juan
Al mateix organista per la profesó y villancico, junt
ab lo oﬁci en lo dia de San Joan
Al reverendo Anton Janer per entregar a la Comunitat
per las completas solemnes de la vigília de San Joan,
profesó y conventual solemne
A Pere Ferrer per la compra de 17 pals per lo estricadors a 5 ll. 6 s. 3 d.
Al mayordom de propris de esta vila per lo ganancial
corresponent al any 1827
A Jaume Graells, fuster, per sos treballs empleats en
los estricadors, junt per la compra de algunas llatas
segons consta en los comptes
suma
A Jaume Canals, ferrer, per varias ferramentas a construït per los estricadors
Al clavetayre per la compra de 400 claus de ganxet
A la senyora Antònia Fontanet, vídua, per la compra
de la cera se ha gastat en tot lo corrent any y pasat
A Antònia Delmàs per lo lloguer de la casa corresponent al any de vint y set, dich 27
Per la dieta del señor alcalde
Al señor Joseph Mas, notari
A Miquel Faulí per las dos cridas
Per la asistència del alguacil en 29 febrer de 1827
A Pau Anton Barral per la compra de dos pals a 16 rals
Pagat a Joseph Carol lo clavà 628 pesas a 3 cuartos
Total data

3
20
280

15
13

8
6

Resumen
Cargo
Data

295
280

13
13

8
6

3

15

6

2
15

15
11
7

3
6

11

3

8
1
9

8

6

22

6

37

10

34
157

14
1

6
9

3
1

15
10

3

45

8

10

45
2
1

2
4
8
7

3

6
6
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Queda a favor del gremi
Existèncias:
Queda en poder de Jaume Graells, fuster, 15 pals y dos
llatas, y en poder de una porció de claus de ganxet.

15

2

Vistos los presén comptas y ha probats dia 20 de mars
1828, Joaquim Bas.
Bistos los comptas y a provats dia 20 de mars de 1828,
Francisco Matosas.

1828, març, 20 - 1829, març, 15
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 65r-v]

Comta de lo que ha entrat y distribuït al gremi
de fabricans de paños de la vila de Igualada, baix
la inbocació del gloriós san Juan Babtista, esén
cònsuls Geroni Feliu y Palagrí Gavarró, des 20 de
mars de 1828 ﬁns dia 15 de mars de 1829
Per lo que cadà a favor del gremi resultan dels comtas
anteriors, rebut per Joaquim Bas
Per 598 ploms dels mestres de la vila a 7 s. 6
Per 12 de la vídua Delmasas a 1 s.
Per 26 de forasters que me ha donat nota lo clavador
y hem cobrat per son balor
Per 41 rals dels mestres
Per dos ﬁlls de mestre que se acentaren al llivre
De Pau Llambes per estendre llana a la torra
Total entrat suma
Distrivuït a saver
Per lo ganancial corresponen en lo añ de 1828
Per los bantalls
Per tocar lo orga en la enramada de Corpus
Per la completas, profesó y oﬁsi de San Juan
Per lo sermó de San Juan
Per la obra de la iglésia y treball del campané
Per dos añadas corresponens al añ del 1827 y 28 al
reverent de Montbuy
Per la funció de San Juan pago al mestre de capella,
reverent Salvador Pujol

15
224

13
4
1
258
37
15
7
3
8

2
5
12
7
2
8
6
14
10
18
10
12

3

6

11

13

3

9
6

9
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A Joseph Balls, fusté, per los adops del estricadó
A Joseph Carol per limpià la torra
Als portans del Misteri
Per lo refresch del Dijous Sant
Per lo el de la enramada de Corpus
Per la esparraguera del Misteri
Als portans del tabernacle per Corpus
A la vídua de Joaquim Fontanet per la cera
A la vídua Delmasas per lo lloguer de la casa
A Joseph Valls, fusté, per la caixa de la bandera y
altres treballs
A Joseph Bofarull, mestre de casas
Per la dieta del senyor alcalde
Al senyor Joseph Mas, notari
A Miquel Faulí
Al aguasil
A Joseph Carol, clavador, per 588 ploms
Per la besta del noy que porta lo pendó al Misteri
Per 4 llatas a Joseph Sendra
continua a la bolta la suma
Per fer compòndrer lasta de la bandera
Total distribuït suma
Resumen
Entrat suma
Distribuït suma
Queda a favor del gremi
Existèncias:
Quedan per cobrar de Domingo Carles, 9 ploms, y
los dos de Francisco Anton Aguilera y Rivas, y dos
ploms del Neras, esto és, la una de 5 reals velló y la
altre, per ser llarga, 2 pesetas, juntas las dos balan
3 pesetas 1 ral velló.
També quedan en poder de Geroni Feliu, sis pals de
estricadó perteneixens al gremi.
Quedan vistos y aprovats. Joan Badia, Joseph Anton
Bas, ohidors de comptas.

14
3
3
1
2
34
45
10
2
2
1

13
15

9

7
10
1
5
12

6
6
1

235

13
9
2
4
8
7
9
6
2
4
10
14

6
2
3
6
8
3
11

258
235
22

14
14
19

11
1

19
4
1
235

9
8
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1829, març, 15 - 1830, març, 20
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 66r-v]

Compta lo que ha entrat, distribuït al gremi de
fabricans de paños de la vila de Igualada, baix
la invocació del gloriós san Juan Batista, esén
cònsuls Anton Juvé y Anton Mercadé, desde 15 de
mars de 1829 ﬁns dia 20 de mars de 1830
Lo que ha entrat a saver:
Per lo que quedà dels cònsuls pasats, rebut de Geroni
Feliu y lo que baren deixà per cobrà
Per 662 ploms dels mestres de la vila a 7 s. 6
Per viuda Dalmases 10 ploms a 1 s.
Per los ploms forastés segons relació del clabadó
Per los rals dels mestras
Per Pau Llambes, esténdrer la llana a la torra
Per Manuel Miserachs, esténdrer la llana a la torra
Per Pera Grifell las pessas que a denunciat
Total del entrat són
Distribuït a saver:
Per lo ganancial, segons recivo
Per la professó y oﬁci de San Juan
Per lo sermó de San Juan
Per lo treball de Juan Sendra, campané, y la obra de
la iglésia
Per Salvadó Pujol, prevere, mestre de capella
Per lo llogué de la viuda Dalmasas
Per los bentalls que ba portà Anton Ricard y los ports
Per a dobar la pared de la torra per Francisco Orpí
Per recollà los pals del estricadó, Francisco Orpí
Per las golillas, Anton Sebastià, sastra
Per lo pintó pintà lo Misteri
Per 150 claus de ganxet
Per lo sensal de Monbuy del any 1829
suma
Per la cera de Antònia Fontanet
Per Bonabentura Domingo, fusté, aparià los astricadós

32
248
16
5
1
2
307
37
5
3
8
2
45
9
4
2
1
10
1
132
38
18

14
5
10
8
4
17
7
12
18

1

6
6
6
7

10
19

1
17
6
5
10
6
16
13
4
4
18

3

3

3
10
7
8
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Per aparià lo bastit Nostre Señor y lo manto de la
Berònica y lo salero anà a profesó
Per natejar lo Carol la torra
Lo refresch del Dijous San
Per lo refresch de la enremada de Corpus
Per los portans del Misteri del Dijous San
Per la espargera del Misteri
Per 662 ploms a Joseph Carol, clavadó
Total distrivuït suma jun
Resumen
Entrat suma
Distribuït suma
Queda a fabor del gremi

1
3
1
3

13
15

9

10

22
221

7
1
14

6
4
14

307
221
86

18
14
3

7
10
9

86
164
9
1
4
28
67
362

3
12
3
17

9
6
9
6

19
10
6

4

Vist y repasat. Pere Grifell, Cayetano Mata.

1830, març, 30 - 1831, març, 22
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 67r-v]

Comta lo que a entrat y distribuït en lo gremi de
fabricans de paños de la vila de Igualada, baix la
invocació del gloriós san Juan Batista, esén cònsuls
Anton Juvé y Anton Mercadé, desde 20 de mars
1830 ﬁns en lo any 1831 a 22 de mars
Lo que a entrat a saver:
Lo que quedà del any pasat 1830
Per 439 ploms a 7 s. 6
Més 19 ploms forasters segons relació del clabadó
Més de Pera Grifell
Més los rals dels mestras
Més las bigas, teulas y tur(us) que seanbenut
Més los indibíduos que an bastret per fer la cassa
Suma jun

10
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Respecte que en lo presén any 1830 la dotsena determinà de que se fasés la cassa baix los estricadós
abeni las bigas, llatas, teulas, pedra y una poca de
cals y arena per aproﬁtar tot lo sobredit, entre que las
bigas se feyan malbé y a més de això las que faltaren
tan de bigas, llatas, teulas y cals, que de tot faltaba, a
bista de això als dits de la dotsena y senyors del gremi
determinaren de que se pasés aban en fer la casa per
a meditar lo gasto del llogué de la casa que se abia
de tenir llogada per lo clabadó, y per això consentiren
libremen lo bastreura alguns indibíduos del gremi, y en
això a determinat los senyors de la dotsena del gremi,
ya que los cònsuls del presén any aben agut de pagar
los atrasos dels cònsuls pasats, també se acordat de
que los cònsuls que gobernin lo gremi que satisfacin
los atrasos y lo que los indibíduos tenen bastret, a
saver los indivíduos que acreditan cobrar:
Francesch Matosas
Joseph Aguilera y Morros
Joseph Anton Bas
Joseph Mas y Riva
Pelegrí Gabarró y 4 llatas
Domingo Carles
Agustí Morros
Pera Grifell
Anton Mercadé
Anton Jové
Morros y Masarnau
Suma jun1

15
7
5
9
2
7
5
3
3
1
5
68

4
10
12
7
9
10
12
15
15
17
12
5

6
6
6

7

6

3

6

6
6

6

1. El total de la suma és, segons l’original, de 114 ll. 15 s.
5 d., però cal descomptar-hi dues aportacions fetes que, com la
suma ﬁnal, també han estat ratllades i que corresponen a Antònia
Fontanet, per la cera, de 12 ll. 16 s. 5 d., i a Bonaventura Domingo,
fusté, de 39 ll. 10 s. Hem anotat com a total el que correspon a
les aportacions que no estan ratllades.

Nota dels distribuït
Per lo refresch del Dijous San
Més los portans del Misteri per lo Dijous San
Més la espargera per lo Misteri
Més las completas de San Juan, oﬁci y profesó, baix
recibo de Gabriel Vilaró, prevere

3
3

7
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Més lo sermó de San Juan, baix recibo
Més la obra de la iglésia y treball de Juan Sendra,
campaner, baix recibo
Més per Salbadó Pujol, prevere, mestre de capella, per
tocar la orga per la enremada de Corpus
Més per lo refresch de Corpus
Més la sera que se a pres Antònia Fontanet
Més lo gix de murmestre, baix recibo
Més lo pujà las parets en biga y llata y cubrí la cassa
per Francisco Orpí, baix recibo
Més per 18 quintàs (13) arrobas de cals y ports per
Salbadó Francolí, baix recibo
Més Joseph Carol per los jornals de treballà a la casa,
baix recibo
Més Pera Vilanoba per lo gix, baix recibo
Més Juan Mussons per lo gix, baix recibo
Més Juan Casals per 13 jornals que a traballat a la
cassa, baix recibo
Més Valentí Mert, clabataire, per los claus se an gastat
per la cassa, baix recibo
Més Ramon Cañellas per los golfos y pañs y fruntisas,
baix recibo
Més Joseph Vich per los jornals, mahons, la aigüera
y 3 ﬁnestras y animals, baix recibo
Més 6 quintàs de cals, amarà, treura las bigas, la aiguarden, las portadoras, cabasos y moltas frioleras
Més lo Carol netejà la torra
Més 439 ploms que se an pagat al clabadó
Més Antònia Dalmasas per 7 mesos de llogué
Més Antònia Dalamasas per 6 mesos de llogué atrasats
per Joaquim Bas y Francesch Matosas
Suma jun lo gastat
Resumen distribuït y entrat
Distribuït
Entrat
Falta
52 ll. 6 s. 5 d. són las que se quedan a deura a Bonaventura Domingo, fusté, y a Antònia Fontanet, saré, a saver:
a Bonaventura Domingo, 39 ll. 10 s.
a Antònia Fontanet, 12 ll. 16 s. 5 d.

3
8

1
4
20

10
10
18
12

5
6

63

9

7

8

11
30
4

17

6

17

6

7

10

2

10

7

8

92

8

19
14
26

6
15
15
5

22
362

10
6

10

362
362
0

6
6
0

10
10
0

9
9
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Quedan en podé de Geroni Feliu quatra pals que són
del gremi.
Cayetano Mata, Pere Grifell.

1831, març, 23 - 1832, abril, 2
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 68r-v]

Còpia de lo que a entrat y distribuït en lo gremi
de fabricants de paños de la vila de Ygualada,
baix la invocasió del gloriós sant Joan Batista,
esén cònsuls Bonaventura Badia y Joseph
Aguilera, desda lo dia 23 de mars de 1831 ﬁnts en
lo any 1832, lo dia 2 de abril
Per 547 ploms a 7 s. 6 d.
Per los paños forasters segonts recibo del clabadó
Per nou ploms de la viuda del Masas y ﬁll
Per los rals del gremi
Total entrat són
Destrivuït a saver:
Per los portans del Misteri y esperaguera
Per lo refresch
Per 13 bantalls grosos y dos de patits, ports y tot
Per las completas de la enramada de Corpus
Per lo dia de la enramada de Corpus y tocà las campanas per la festivitat de Sant Joan, segons resivo de
Joan Sendra
Per lo sermó del gloriós Sant Juan
Per lo salero y unt cragol per lo Misteri y campané
per ajudar en ramà
Per lo oﬁsi y completas y profesó de Sant Joan, segons recivo
Per nateigà los estricadós lo clabadó
Per lo sensal de Monbui del any 1830 y 1831, segons recibo
Per fer unt piló y per ﬁla aﬁns la casa, segons recivo
de Francesch Urpí, mestra de casas
Per lo pragó de la orde ques donà lo ercalde
Per (operia) un furat quey avia a la torra jica
Per los dinés bestrets vàrios indivíduos del gremi, segons consta al llibra
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Per los gastos que a fet Joseph Sendra per lo gremi
Per los atrasos de Bonaventura Domingo, segons consta
al llibra
Per lo clabadó
Per la sera sea pres a la viuda Fontaner 31 ll. 2 s. 4 d.,
pagat de dita sera, segons recivo
Total del destribuït són
Quedan a deura lo gremi a la viuda Fontanet
Quedan a deura lo gremi a Bonaventura Domingo per
los treballs que a fet lo any 1831
Resumen
Entrat
Destribuït
Quedan a deu<re> lo gremi a Bonaventura Domingo
Més Antònia Fontanet, viuda
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5
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6
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Cayetano Mata, Pere Grifell.

1832, abril, 2 - 1833, març, 17
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 68v i 69r]

Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricants de paños de la present vila, baix la
imbocació del gloriós san Joan Baptista, essent
cònsuls Joseph Sendra y Joseph Mas y Riba, des
de 2 abril 1832 hasta <...>
Entrat
La viuda de Pere Delmases y ﬁll han estricat 13 ploms
Més lo clavador a estricat deu pesas de San Martí
Més lo clavador a estricat, a més, setse pesas curtas
de San Martí
Més los rals dels mestres que sean cobrat
Més cinc cents cincuanta nou ploms dels mestres del
gremi a 7 s. 6 cada plom
Suma
Distrivució
Primo per la esparraguera per lo Misteri
Més per lo refresch de lo Dijous Sant
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Més per los portans del Misteri
Més a Joseph Carol per aber arrencat las erbas dels
estricadors
Més per lo refresch de la enrramada de Corpus
Més per lo sermó de San Juan
Més al organista per aber tocat lo orga en las completas de la enrramada de Corpus
Més a Francisco Orpí, segons recivo
Més a la Reverent Comunitat, segons recivo
Més per los bentalls y ports, segons recivo
Més a Juan Sendra, segons recivo
Més a Francisco Orpí, segons recivo
Més a Agustí Carol, segons recivo
Més a Valentí Mer, clavatayre, per dos cents claus de
ganxet, segons recivo
Més a Francisco Sendra, àlias lo Surell, per la hasta
de bandera que no pogué servir
Més a don Vicens Perramon y Solans, notari, per
aber fet una còpia cimple del acte de la torra que
lo gremi comprà a 8 maitg 1753, segons recivo, y dit
gremi comprà la muralla per poderse posar los paños
per ajugarse, com y també comprà a més, la torra per
ajugarse las llanas, y dita muralla y torra és desde la
paret de la capella de Nostra Senyora de Gràcia ﬁns
a la torre de Guarro, y dit acte és en poder de don
Joseph Matheu, notari públich y real de Igualada en
el Principat de Cataluña
Suma
Més a Anton Llovera, com a procurador del reverent
rector de Monbuy, per la penció de 1832
Més a Anton Biosca àlias Punja, segons recivo
Més a Esteve Brunet per la cera, segons recivo
Més a Anton Biosca àlias Punja, segons recivo
Més a Bonaventura Domingo per lo gremi li devia,
segons recivo
Més a vídua Fontanet per lo que lo gremi li devia,
segons recibo
Més a Joseph Mas y Riba, segons recibo
Més a Joseph Bofarull, segons recibo
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Més al mayordom de propis per deu anys del sens de la
torra y muralla que presta el gremi al comú tots anys,
sis dinés, y té pagat ﬁns lo any 1832 y los deu anys són
Més al senyor Josep Mas y Toralló per dos còpias
simples, una de estaplimén a la vídua y ﬁll Delmasas, cual fou a 27 de juny de 1813, de lo sens de
120 ll. anuals, y dit achta és en poder de don Francisco
Vilaró, notari; y altre còpia simple és de la quitació
que dit gremi féu als dits Maria y ﬁll Dalmasas de la
espresada cantitad de 120 ll., lo que esta escriptura se
féu en esta de Igualada a 25 de juny de 1825, y és en
poder de don Anton Fortuny y Bargadà, notari real y
públich de la present vila, y lo dit Vilaró, tanbé ara
notari de la present vila, y ditas còpias valan
Més a Joseph Carol per aber ajudat a estricar 572 pesas, a 3 quartos per cada pesa, importan la cantitat de
Més a Joaquim Costa, ferrer, segons recivo
Més per lo aguasil
Més per lo nunsi Miquel Faulí
Més per la dieta del senyor alcalde majó
Més al senyor Joseph Mas y Toralló, notari
Suma jun lo distribuït, salbo error
Resumen
Entrat
Distribuït
Queda
Vistos y regunaguts. Geroni Feliu, Joaquim Bas.
Nota: Per unanimidad de la dotsena se ha mandad
que en avan se ne rebaixen cada any de preu tot lo
que se púguia las pesas que se estríquien dels indivíduos del gremi ﬁns a posarlas al preu de un ral
per pesa, mentres que iauria suﬁciens fondus per cubrir los gastos que cada any se origínian, y las pesas
forasteras se continuarien cobranlas al preu de 7 s.
6 dinés cada una, pues ningú més que los indivíduos
del gremi deurian diusfrutà del beneﬁci y privilegi del
preu espresat, y en estar estos subyectas a tots los
càrrechs y obligacions del gremi.
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1833, març, 17 - 1834, març, 11
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 69v i 70r]

Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricans de paños de la present vila, baix la
ynvocasió del gloriós san Joan Baptista, essent
cònsuls Joaquim Bas y Joan Bursos, desde 17 de
mars 1833 hasta dia 11 de mars de 1834
Entrat
De Joseph Badia y Serra, clavari
Més de Anton Biosca per lo terrenu que se li ba bendra
de la travesia dels estricadós
Més de 635 ploms dels mestres del gremi a 5 s. cada un
Més de la viuda de Pera Delmasas y ﬁll, han estricat
15 ploms a rahó de 1 sou, són
Més de 15 pesas forasteras estricadas
Més dels rals dels mestres que se an cobrat
Suma
Distribusió
Primo per la esparaguera per lo Misteri
Més per lo refresch del Dijous San
Més per los portans del Misteri
Més per dos llasos y rams per lo Misteri
Més per guarní lo boixac de portà lo pandó lo noyet
Més a Valentí Mer, clavatayre, per cen claus de ganxet,
baix resibo
Més per los bentalls y ports, segons recibo
Més per lo refresch de la enrremada de Corpus
Més per tucà lo orga a las cumpletas de la octava de
Corpus, baix resibo
Més per lo sermó de San Joan, segons recibo
Més a Joan Sendra, segons recibo
Més a la Reverent Comunitat, segons recibo
Més a Joseph Carol per desembarasà los estricadós,
baix recibo
Més a Joseph Mas y Torelló, notari, y lo agusil y papé
sellat del dia que bàrem tení dotsena a casa Joaquim
Bas, cònsul
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Suma
Més per 47 quintàs de cals
Més per 3 dias de trexinà la cals y arena
Més per fer la basa y amarà la cals
Més per 4 cabasos y 2 portadoras
Més per 10 jornals de trexinà arena
Més al Carol per amarà la cals
Més per 24 quintàs de cals de Orpí y ports
Més per 80 quarteras de guix, segons recibo
Més a Joseph Riera per 11 carretadas de pedra, baix recibo
Més per los jornals de los mestres y manobras de fer
la paret de la travesia dels estricadós, baix resibo
Més per la aygua que a dunat el urtulà del ort del
Jobé per amarà la cals y fer las obras
Més per lo catastro de la case dels estricadós del ayn
1933, segons recibo
Més al Carol per arreplagà las pedras del estricador
Més a Anton Biosca, àlias Punxa, segons recibo
Més al Fontanet per 3 lliuras de sera per las 40 horas,
baix recibo
Més al Fontanet per la sera que se gastà en la festa
de la segona pascua del any pròxim pasat, baix resibo
Més a Valentí Gros per la sera, segons recibo
Més al reverent rector de Monbuy per la penció de 1833
Més a Joseph Carol per aber ajudat a estricà 634 pesas,
a 3 quartos per cada pesa, ynportan la quantitad de
Suma
Resumen
Entrat
Distribuÿt
Quedan a fabor del gremi
Bistos y aprobats dits comptes. Agustí Morros y Martí,
Joseph Anton Bas.

1834, març, 11 - 1835, març, 29
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 70v a 71v]
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Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricans de paños de la presén vila, baix la
ynvocasió del gloriós san Joan Baptista, essent
cònsuls Joaquim Bas y Joan Bursós, desde 11 de
mars de 1834 hasta dia 29 de mars de 1835
Entrat
Primo los dinés que ban quedà dels comptes del any
pasat 1834
Més lo terrenu que se ba bendre dels estricadós a
Joan Nubell
Més de 711 ploms dels mestres del gremi a 3 s. 9 d.
cada un
Més lo clavadó a estricat 4 pesas curtas de Carma
Més lo clavadó a estricat 2 pesas del Neras, curtas
Més lo clavadó a estricat 1 pesa de San Martí
Més la viuda de Pera Delmasas y ﬁll ha estricat 7 ploms
Més los rals dels mestres que se an cobrat
Suma
Distribusió
Primo als mestres de mur per lo que se an ocupat
en arreglar lo terreno dels beÿns que frontexen en lo
terrenu dels estricadós, baix recibo
Més per la esparguera del Misteri
Més per lo refresch del Dijous Sant
Més per los portans del Misteri
Més per 18 quarteras de cals, vaix recibo
Més per 4 jornals que a treballat al Carol
Més per 87 quintàs de guix al Marigó, vaix recibo
Més a Joseph Riera per 6 carretadas de pedras per
morallà las exidas dels estricadós, baix reccibo
Més al Molsa per los pors de la cals y trexinà tota la
arena que ba abé de menesté per las obras, baix recibo
suma
Més al mestres y manobras de morallà las exidas, baix
recibo
Més per lo pa y ayguardén que se ba dunà als mestres
Més per lo refresch de la enrremada de Corpus
Més per tucà la orga a la enrremada de la octava de
Corpus, baix recibo
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Més per lo sermó de Sant Joan, baix recibo
Més a la Reverent Cumanitat per las cumpletas, profesó
y oﬁci de Sant Joan, baix recibo
Més a Joan Sendra, campaner, y 2 ll. 10 s. per la obra
de la yglésia, baix recibo
Més per la cera que se gastà per la festa del Sant
Cristu del Dilluns de Pascua, vaix recibo
Més a Fransiscu Sendra, àlias Surell, per portà la bandera en 7 profesons, vaix recibo
Més al Carol per lo treball de nateixà los estricadós
Més per 9 quintars de cals a 3 s. 9 lo quintà
Més per los ports de la cals
Més al Carol per amarà la cals
Més a Tomàs Barral per 8 pals nous per lo estricadó,
a 18 rals cada un, baix recibo
Més per 30 tantus de llauna
Més per lo catastro de la caza dels estricadós del ayn
1834, baix recibo
Més al Carol per treballà als estricadós, baix recibo
Més al Caxalada per trexinà terra als estricadós
Més per dos pals y dugas llatas al Muxó, baix recibo
Més per 1.400 claus ganxet per lo estricadó, baix recibo
Més a Joaquim Costa, farré, de fer la farramenta de
clavias, xabetas y bolanderas per lo estricadó, baix recibo
suma
Més a Mariano Tomàs, mestre de cazas, per lo que
a treballat als estricadós y pusà lo guix, baix recibo
Més a Joseph Anton Biosca, fusté, per lo treball que
a fet als estricadós, baix recibo
Més a Valentí Gros per la sera que se gastà en dit
ayn, baix recibo
Més a Joseph Carol per aber ajudat a estricà 711 pesas,
a 3 quartos cada una, ynportan
Més per lo agusil
Més su pagat a Bonaventura Badia y Serra y a Joseph
Aguilera y Morros, baix recibos
Són
Resumen
Entrat
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Distribuït
Quedan a favor del gremi
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Vistos y aprobats. Agustí Morros, Joseph Anton Bas.

1835, març, 11 - 1836, abril, 10
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 72r-v]

Rahó de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricans de paños de la presen vila, baix la
ynvocasió del gloriós san Joan Baptista, éssent
cònsuls Joseph Badia y Serra y Anton Farran, des
de 11 de mars de 1835 hasta dia 10 de abril 1836
Entrat
Primo los dinés que ban quedà dels comptes de lany
pasat 1835, són
Més de 667 ploms dels mestres del grèmit a 3 s. 9 d.
cada un
Més lo clabadó a estricat 26 pezas de Sanmartí a
8 rals cada una
Més de Carma 11 pezas a 7 s. 6 d. cada una
Més del senyor Juan a Mat 28 pezas curtas a 3 rals cada una
Més la viuda del Pera Dalmasas, 7 pezas a 1 s. cada una
Més los rals dels mestras del grèmit
Són
Distribusió
Primo a Mariano Torras, mestra de casas, per los jornals de la paret que ba caura de Bartomeu Carles y
del Novell, baix resibo
Més a Ramon Riera per la pedra de dita paret, baix
resibo
Més per 29 quintars de cals que portà Gaspà Bilarubias, did lo Molsa, baix resibo
Més per 3 jornals 1/4 de traxinà arena ab dos animals,
did lo Molsa, baix resibo
Més per apuxà la paret de la viuda Delmasas, baix
recibo
Més perlas hovras de la torra de dal, baix resibo
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Més per 3 quarteras de cals al (...itane) per la paret
Dalmasas y amararla al Carol
Més lo rebaxà la trabasia de lort dal Jové, baix resibo
de Juan Pasqual
Més per la prufasó de San Juan, baix resibo
Més per la prèdica de San Juan, baix resibo
Més per lan ramada de San Juan, tocà las campanas,
baix resibo de Juan Sendra
Més per las completa de lanramada de Corpus, per
tocà lorga, baix resibo
suma
Més a Ramon Balls per 13 quarteras gix y 2 quarteras
6 cortans al Roch del Marigó, baix resibo
Més al Ramon Balls per 15 quarteras gix, baix resibo
Més per la sera de la segona pascua, baix resibo de
Juan Sendra
Més per los bentalls y pors a Craspí Mensa, baix resibo
Més per 100 claus a Balantí Mer, baix resibo
Més per 24 pals a Francisco Agilera, a 13 rals billó y
10 rals de ferlos traxinà al silo, baix resibo
Més per lo catrasto a Pera Ramon, baix resibo
Més a Joseph Ribera Pa(...)o, baix resibo
Més a Joan Biosca, fusté, baix resibo
Més a Joaquim Costas, farré, baix resibo
Més per 6 cabasus a Isidro Rosell
Més dapilà las pedras y treura lerva los Carols
Més per amarà la cals als Carols y laygua del Ordal jove
Més pel rafrech de lan ramada de Corpus
Són
Resumen
Entrat
Distribuït
Queda a fabor del gremi
Nota: Se està debén la cera que se acomprat a Balentí
Gros en lo temps que an servit los cònsols Joseph
Badia y Anton Farran.
Vistos los presents los comptas los aprova, Francesch
Matosas, ohidor de comptas.
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Vistos los presents comptes los aproba, Joseph Sendra,
ohidó de comptes ellegit per la dotsena.
Haltre nota:
Se deu abonà en compte del cònsul Joseph Badia y
Serra, tres cuartos per cada una pesa que han estricat,
segons resulta de las pesas que han estricat los mestres
del gremi, que són sis centas sixanta set pesas y són
valor bint y dos lliuras quatre sous y buit diners. Dita
quantitat la so entregada a Joseph Carol.

1836, abril, 10 - 1837, febrer, 25
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 73r-v]

Compte de lo que se a cobrat y gastat per lo gremi
de fabricans de paños de la presén bila, baix la yn
bocasió del gloriós san Joan Baptista, es sent cònsuls
Joseph Badia y Serra y Anton Ferran, des de 10 de
abril de 1836 hasta el dia 25 de febré de 1837
Entrat
Primo sis dinés que ban cadà dels comtas de any 1836,
són
Més de 560 ploms dels mestres del gremit a 2 s.
8 dinés, són
Més lo clabadó de estricà 34 pezas curtas de San Martí
a 7 s. 6 d.
Més de 22 pezas llargas de San Martí a 11 s. 3 d., són
Més de 8 pezas curtas de Carma a 7 s. 6 d., són
Més de 5 pezas llargas de Carma a 11 s. 3 d., són
Més de 20 pezas a Joseph Agilera, curtas, furasteras,
a 7 s. 6 d., són
Més de 2 pezas a Joan a Mat
Més de 1 pezas a Anton del Masas, a sou
Més los rals dels mestras que sean cobrat, són
Més cobrat de Esteve Dallassa, los forastés
Són
Distribusió
Primo a Joseph Cabot de treura las erbas del estricadó
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Més lo badell de anà la prufasó de Sant Joan
Més lo rafrech de lanramada de Corpus
Més per treura la bandera de Sant Bartomeu
Més a musan Gabriel per las completas de Sant Juan,
bay resibo
Més a Joan Sendra per la part tocan de cada grèmit
de la sera gastada de la festa de la segona pascua de
pentecostès del Sant Cristo, bay recibo
Més de tocà las campanas y en remà la festa de Sant
Joan, bay resibo
suma
Més lo argonista per las completas del dia de lanremada de Corpus, bay resibo
Més per 100 claus de estricadó, bay resibo
Més per 100 claus més de estricadó, bay resibo
Més a Anton Biosca, fusté, bay resibo
Més per la sera gastada de lo any pasat casa Fontanet,
bay resibo
Més lo farré de fe una famella, per lo estricadó, bay resibo
Més per real catrasto de la casa de la bila, bay resibo
Més per la casa de la bila, bay resibo
Més per la casa de la bila, bay resibo
Més a Joseph Ribera, bay resibo
Més a Joseph Carol per aber a judat astricà 560 pezas,
a 8 dinés cada una, puja
Són
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Resumen
Entrat
Distribuït
Queda a fabor del grèmit
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A Joseph Badia y Serra se a cobrat 5 ll. 14 s. 11 d. y
las 16 ll. 9 s. 9 d. de lo any pasat, que són 22 ll. 4 s.
8 d. que tenia bastret, queda a fabor del grèmit
Més resta deura Joseph Carol a favor del grèmit
Que suma tot junt a favor del grèmit

13
12
26

19
5
5

8
5
1

Vistos los presents comptes, los aprovo. Joseph Sendra,
oïdó de comptes, Francesch Matosas, oïdó de comptes.

1

22
1
1

6
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1837, febrer, 26 - 1838, març, 28
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada
[4: fol. 74r-v]

Comta de lo que se a distribuït y cobrat en lo
gremi de fabricans de paños de esta vila de
Igualada, desde lo dia 26 fabré de 1837 ﬁns 28
mars de 1838, sen cònsuls de dit gremi Geroni
Feliu y Joseph Serra (en rals de billó)
A saver lo distribuït
Abril, per lo primer trimestre de la manutenció de las
rendas, segons lo recibo nº 1
2
Maig, per 100 claus de estricadó, segons recivo nº 2
7
Ýd. per una crida que féu lo Faulí per reuní los fabricans
del gremi y al aguasil per habisar la segona vegada
4
Ýd. per lo refresch de Corpus
16
4 juny per las completas de la enremada de Corpus,
segons recibo nº 3
5
24 ýd. per las completas de San Juan, com consta ab
lo recibo nº 4
58
27 ýd. per la sera que tocà pagar al gremi per lo San
Cristo, segons recibo 5
18
Ýd. a Juan Sendra per lo seu treball en la festa de
San Juan, octava de Corpus y per la obra de la iglésia,
com se beu ab lo recibo nº 6
85
20 agost, al Marquès per aberiguar la paret de tanca
del Francolí que dóna als estricadós
8
2 setembre, a Joseph Sabaté per apuxar la pared dels
estricadós comforme mana lo magníﬁch ajuntament,
segons recibo nº 7
1.800
26 octubre, per lo mitx trimestre per pagar las rendas
del partit, segons lo recibo nº 8
1
4 desembre, per lo adelanto de gastos de guerra se
pagà, segons lo recibo nº 9
5
31 ýd. per lo altre mitx trimestre de la renta del partit,
segons lo recibo nº 10
1
Ýd. al Carol per tràurer las hervas del estricadó
8
Ýd. al mateix per 20 s. que li quedaren a deure los
cònsuls anteriors
10
25 mars 1838, per 100 claus de estricadó, segons recibo nº 11
7

32

10
4

12

16
12
16

20
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Ýd. a Anton Biosca, fusté, com consta ab lo recibo nº 12 174
4
27 ýd. a Valentí Carné per la sera, comforme consta
ab lo recibo nº 13
430
Ýd. a Joseph Carol per 540 ploms a 3 cuartos cada un 190 20
28 ýd. a Joaquim Costa per 24 clavias de ferro a 5 s.
cade una, com consta ab lo recibo nº 14
64 146
Lo distribuït s.e. suma
2.897 10
Lo entrat a saver
Lo que quedà del comta del añ pasat 1836 que rebé
de Joseph Badia
149
2 setembre entrega lo Ajuntament per apuixar la paret
dels estricadós
800
3 ýd. entrega lo Francolí per la mitat de la paret de
tancà que dóna als estricadós
110
15 ýd. de un ﬁll de mestre que se asentà al llibre
2
25 mars 1818, entrega lo Carol per las pesas y llana
an estès los forastés
367
28 ýd. per 540 pesas estricadas dels fabricans del gremi
a 3 rals velló cada una
1.620
3.048
continua y pasa a la bolta1
22 mars, de 5 pesas de la vídua Dalmasas a un sou
cada una
2
Ýd. entrega lo Carol a comta de las 11 ll. 5 s. 5 d.
que debia al gremi
35
Ýd. dels indivíduos del gremi se cobraren
34
Suma lo total entrat
3.120

4
22
12
4

1. L’estat del paper no permet llegir a quina de les partides
corresponen els 4 maravedisos.

Resumen
Suma lo entrat
3.120
Suma lo distribuït
2.897
Queda a fabor del gremi
222
Nota: Pera Juan Puix deu rals velló de 3 pesas estricadas y com estan carregat en lo entrat del gremi,
únicament quedan a fabor de dit gremi
Y lo espresat Puix queda a déurer los espresats
9
Y lo Carol
95
Vistos los presents comptas los aprobo, Francesch Matosas, hohidor de dit comptas.

4
10
28

14
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1838, març, 28 - 1839, maig, 23
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 74v a 76r]

Comta del que se a distribuït y cobrat en lo gremi de
fabricans de paños de esta vila de Igualada desde 28
mars de 1838 ﬁns 23 maig 1839, sen cònsuls de dit
gremi Geroni Feliu y Joseph Serra (en rals de billó)
A saver o entrat:
Lo que sobrà del añ pasat a fabor del gremi
Entrega lo Carol, ab vàrias partidas, de las pesas que
los forastés an estricat y de la llana an estés a la torra
23 maig, per 174 pesas cobradas de las 246 que se an
estricat del gremi a 2 r. cada una
Ýd. de 3 pesas de Anton Dalmasas a sou cada una
Ýd. se cobraren dels mestres dels gremi
Lo entrat suma
Distribució de lo entrat del comta anterior, a saver:
Juny 20, per las completas de la enremada de Corpus,
segons recibo nº 1
Íd. 22. al Crespí per los bentalls, com consta ab lo
recibo nº 2
Íd. 24, per las completas, profesó y comventual lo dia
de Sant Juan, segons lo recibo nº 3
Íd. 28, a la obra de la iglésia y treballs de Joan Sendra en la festa de Sant Juan y octava de Corpus, com
consta ab lo recibo nº 4
Íd. al organista per lo oﬁsi de Sant Juan, com se beu
ab lo recibo nº 5
Setembre 15, al maixordom de propis per altra recibo nº 6
Jané 9, 1839, al maixordom de propis per altre recibo nº 7
Mars 13, per las obras de la torre, segons recibo del
Bofarull nº 8
Íd. per 100 claus de estricadó segons lo recibo nº 9
Maig 18, al fusté per los treballs de compondre los
estricadós, com consta ab lo recibo nº 11
Íd. per la ferramenta dels estricadós, segons recibo nº 10
Maig 22, per la sera, com consta ab recibo de Valentí
Munné nº 12
Íd. al Carol per adobar lo camí que féu malbé la aygua
un dia de pluixa

213

28

391
348
1
26
980

14

5

12

20

64
80

9

85

12

10
10
1

22
19
12

25
7
156
79

12

175

10

4 108
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Lo distribuït suma

Resumen
Suma lo entrat
Suma lo distribuït
Queda a fabor del gremi
La suma de Joaquim Bas és
Lo que queda a fabor del gremi són
Nota:
<...> continua debén
<...> <...via>: 9 bul<...>
<...> de lo que entregà dels forastés se ba quedà: 106
bul<...>
<...> tot p<...> ci comta lo import de las 246 pesas
estricadas, que a 3 cuartos cada una <...> bal 86 rals
28 ms., y a més los 8 rals per lo treball de tràurer la
herva dels estricadós <...> deu a fabor del gremi
Joseph Serra deu 15 pesas de estricà a 2 rals cada una
Joaquim Bas deu 53 pesas de ýd., 26 maig pagà dita partida
Pera Anton <Morros> deu 4 pesas de ýd., balan
Se deu al gremi1

704

6

980
704
276
106
382

14
6
8
8

9

106
30
8
134

20

20

1. El marge esquerre del full està trencat i la part ﬁnal té
un plec que fa impossible de llegir o interpretar una part del text.
El mateix passa amb les primeres línies del foli següent.

Reuni<ts en> casa lo cònsul Geroni Feliu un número
de fabricans del gremi resolgueren <que> lo cònsul, de
fondos del gremi, debia entregar als pri<ors> San Joan
tres <du...> del tabernacla lo dia de Corpus y San
Juan, y per lo refresch que dits priors deuen donar
als espresats portans del tabernacla.
Resolgueren al mateix temps que es fes un nou resumen y se abonés a Joseph Sendra per los tr<es> a
estat prior, 38 pesetas, y a Geroni Feliu, 16 rals per
los refresch de Corpus del añ pasat y altres 16 rals
per lo <present añ> 39, y 4 rals per lo portan de la
bandera lo dia de Corpus del present añ 1839.
a saver:
1839. Quedaban a fabor del gremi
juñ 2, pagà Joseph Sendra per los ploms que debia
Ýd. Pera Anton Morros per lo mateix

382
30
8

8
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Ýd. lo Carol entrega novament dels paños an estricat
los forastés y estendre llana
Suma

68
488

Distribució:
A Joseph Sendra per lo que acordaren
A Geroni Feliu per lo mateix
Suma

152
36
188

Resumen
Suma lo entrat2
Suma lo distribuït
Queda a fabor del gremi que entrego al cònsul
entran la resta de
Deu lo Carol
Lo Puix deu

8

448
188

8

260
106
9

8
20

260

8

2. La quantitat corresponent a aquesta partida hauria d’ésser
de 488 rals 8 maravedisos, segons consta en les anotacions fetes
anteriorment.

Nota: També se acordà per unanimitat de la dotsena
que ningún forasté pot estricà ni estendre llana sens
habisar antes al cònsul del gremi, dienli lo número
de pesas y sacas bol estricà u estendre, debén pagar
per cada saca 1 sou y per cada pesa curta 7 s. 6 d.
Joseph Badia y Serra, y en sa ausència Cristòfol Feliu,
deuen bigilà a ﬁ de que<...tors>.
Vistos los presens comptes los aprova, en totas sas
parts, Joseph Sendra, ohidor de comptes.

1839, maig, 23 - 1840, juny, 12
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 76r]

Comta de lo que se a distribuït y cobrat en lo gremi
de fabricans de paños de esta vila, desde 23 maig
de 1839 ﬁns 12 juñ de 1840, sen cònsuls Francesch
Matosas y Baltasà Codina (en rals de billó)
A saver lo entrat:
1840. Lo que sobrá del añ pasat a fabor del gremi
11 juñ, per 20 pesas estricadas dels fabricans del gremi
a 1 ral la pesa

203
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Ýd. se cobraren dels mestres del gremi
12 ýd. se cobrà de las pesas estricadas dels forastés,
segons nota presentada per Feliu
Ýd. dels 106 rals que lo Carol debia pagà, a comta
Lo entrat suma
Lo distribuït a saver:
1839. Per lo pagat al maixordom de propis, segons los
recibos n1, 2, 3, 4 y 5
5 juñ, al organista, segons recibo nº 6
24 ýd. a la Reverent Comunitat, com se beu ab lo
recibo nº 7
26 ýd. al campané, com consta ab los recibos n 8 y 9
10 jané de 1840, a Juan Paralló per adobà la torra,
com se beu ab lo nº 10
10 juñ, a Anton Biosca, segons lo recibo nº 11
Ýd. a Valentí Carné, com consta ab lo recibo nº 12
11 ýd. als priors de San Juan per los seus gastos
Yd. per una bosa per lo gremi
12 ýd. al Carol per ajudar a estricà las pesas, a
3 cuartos cada pesa
Ýd. al mateix per tràurer las hervas del estricadó
Lo distribuït suma
Resumen
Suma lo entrat
Suma lo distribuït
Quedan a fabor del gremi que entrego al cònsul
entran la resta de
Deu lo Carol
Vistos y examinats los presents comptes los aproba,
Joseph Sendra.

1840, juny, 12 - 1841, juny, 1
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 76v]

30
462
40
995

8

37
5

31
12

73
121

2
14

38
118
423
60
4

14
14
30

72
8
962

15

995
962

8
15

32
66

27
20
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Compta de lo que se ha distribuït y cobrat en lo
gremi de fabricans de paños de esta vila, desde 12
juny 1840 ﬁns a 1er. juny 1841, sen cònsuls Joseph
Anton Bas y Pau Rigolfas (en rals de billó)
A saver lo distribuït:
Per los bentalls y sos ports a Crespí Mensa
Per lo refresch de Corpus
Per la Reverent Comunitat, segons recivo
Per Manuel Cendra, segons recivo
Per lo organista, segons recivo
Per Joseph Bofarull, segons dos recivos
Al mayordom de propis, segons recivo de catrasto de
1, 2, 3, 4 trimestre de 1840
Per Valentí Mer, clavataira, segons dos recivos
Per portar lo cadàver de Pau Anton Barral
Per lo Anton Biosca, fusté, segons recibo
Per Ramon Carré, fusté, segons recivo
Per Valentí Car<ré>, segons recivo, de sera
Als priors de Sant Juan per los seus gastos
Al Carol per ajudà a estricà, a 3 quartos cada pesa
Al mateix per netexar lo estricadó
Suma lo distribuït

56
16
39
85
12
134
10
14
12
164
113
86
60
77
8
889

A saver lo entrat:
Lo que sobrà del añ pasat dels cònsuls a favor del gremi
32
De Joseph Carol del añ pasat
66
Per 169 pesas estricadas forasteras, a 4 rals la pesa
676
Per estendre la llana
30
Per 220 pesas estricadas dels fabricans del gremi, a
ral la pesa
232
Per los rals dels mestres
32
Per dos mestrachas
4
Suma lo entrat
1.975
Suma de lo entrat
1.075
Suma de lo distribuït
889
Queda a favor del gremi que entrego al cònsul
entran la resta de:
186
Per 5 ploms que falta Domingo Carles a favor del
gremi, y Carol
5

10
17
20

24
20
20
9
27
20

32
30
8
15
15
9
6
10
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A 14 fabré del añ 1841 se ba acordà, per unanimitat
de la docsena, nombrà sis portans del mateix gremi
als cadàvers mestres de dit gremi, danlos 2 rals per
cada un, y són los següens: Joseph Barés, Joseph Carol, Anton Badia, Francesch Soms, Pau Dardet, Joan
Castell<tort...>.

1841, juny, 6 - 1842, maig, 20
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 77r-v]

Rahó de lo que se a cobrat y distribuït en lo gremi
de fabricants de paños de la vila de Igualada, baix
la inbocació de San Juan Baptista, esent cònsuls
Joseph Sendra y Joseph Badia y Serra, desde 6 del
mes de juny del any 1841 ﬁns a 20 maitg 1842
(en rals de billó)
Entrat
Primo lo que sobrà dels cònsuls anteriors
186
Per quaranta dos pesas forasteras a cuatre rals de
velló la pesa, importan
168
Per tres pesas forasteras a cinch rals de velló la pesa,
importan
15
Per dos centas cincuanta pesas a tres rals de velló la
pesa, importan
750
Més per lo que quedà a déurer Domingo Carles y Sellart als cònsuls anteriors
5
Més per aber axugat llana a las torras los que no són
mestres del gremi
35
Més per los rals dels mestres
34
Importa junt lo sobredit, salvo error
1.193
Distribució
A don Joseph Orpí
A Crespí Mensa
Al reverent Francisco Morlius
A Manuel Sendra
A Vicens Gregori
A don Joseph Orpí
Al doctor don Albert Rovira

5
176
88
85
31
2
20

6

10

8
24
10
23
8
22
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A don Joseph Orpí
A don Joseph Orpí
A Vicens Gregori
A Antònia Fontanet
A Anton Biosca
A Mariano Tomàs
A Valentí Mer
Per lo refresch de la enrramada de Corpus
Per aber anat a Barcelona
Per portà lo cadàver Juan Burssos
Per portà lo cadàver Joseph Carol
A Agustí Carol per trèurer las erbas
Als priors
A Francesch Soms
A Agustí Carol per trèurer las erbas
Importa junt lo sobredit, salvo error

2
2
9
230
185
105
14
16
100
8
12
8
60
15
34
1.211

22
22
8
7
10

Resumen
Entrat
Distribuït
Resta a favor de Joseph Sendra, s.e.

1.193
1.211
17

24
10

17

10

4

Francesch Matosas, ohidó de comptas, Joseph Mas
y Riba, ýd. ýd.

1842, maig, 20 - 1843, maig, 28
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol.77v a 78v]

Comte de lo que Geroni Feliu y Tomàs Mercadé an
cobrat y distribuït desde 20 maig de 1842 ﬁns 28
maig de 1843, que és lo tems que an cuydat de las
cosas pertaneixens al gremi de fabricans de paños
de Igualada, a saver (en rals de billó):
Lo entrat:
Lo que sobrà dels comtas del añ pasat a fabor del gremi
Juñ 30, Ildefonso Escudé per poder ubrí portas al
carré qui baixa als estricadós entregà
1843, maig 22, entregà lo Carol de 100 pesas estricadas dels forastés
Ýd 23, per 302 pesas del gremi a 3 rals cada una

460
400
906
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Ýd. ýd. se cobraren dels mestras
Lo entrat suma1

25
1.809

14

1. La suma total de les entrades no coincideix amb els
sumands. El total hauria d’ésser 1.808 rals 24 maravedís.

Lo distribuït a saver:
1842, maig 15, al Orpí, recibo nº 1
2
Yd. 28, al senyor Anton Ricart, recibo nº 2
192
Juñ 5, per la enremada de Corpus, ýd. nº 3
5
Ýd. ýd. per lo refresch de ýd.
16
Ýd. 14, al Paralló, ýd. nº 4
24
Ýd. ýd. al senyor Galup
6
Ýd. 26, al reverent mosèn Morlius, ýd. nº 5
92
continua y pasa a la plana següent
338
Juñ 30, a Manuel Sendra, segons lo nº 6
85
Agost 15, al senyor Orpí, ýd. nº 7
2
Setembre 15, al senyor Orpí, ýd. nº 8
9
Octubre 8, al Bufarull, ýd. nº 9 y 10
352
Novembre 15, al senyor Orpí, ýd. nº 11
2
1843, favré 7, al Valls, fusté, ýd. nº 12
84
Mars 27, al senyor Orpí, ýd. nº 13
2
Ýd. al senyor rector de Monbuy, ýd. nº 14
80
Maig 21, al Punxa, per ell y lo mañà, ýd. nº 15 y 16 307
Ýd. per la sera, ýd. nº 17
239
Ýd. al Carol per tràurer la herva de la torra
8
Ýd. ýd. al mateix per lo ajudar a estricà 302 pesas del
gremi, a 4 cuartos cada una
142
Lo distribuït suma
1.654
Resumen
Suma lo entrat
1.809
Suma lo distribuït
1.654
Queda a fabor del gremi que se entrega al cònsul
entran la resta
154
Nota: Deuen rebaxarse de dita resta que se an entregat
al prior de San Juan
60
Y per equivocasió se an donat com a rebuts 17 rals
10 maravedisos com a sobrans del añ pasat, y és al
contrari, que an tingut que entregarse al senyor Joseph
Sendra, que li faltaban, així resulta haberse de rebaixà
34

22
16

4
8
10
22
26
19
22
22
22

15

15
19

20
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Únicament quedan a fabor del gremi
Y a més 48 siris ensatats y dos trosos de hachas per
los combregans dels del gremi. Francisco Matosas,
hoyïdor de comptas.

59

33

Compta de lo que Joseph Badia y Joaquim Bas an
cobrat y distribuït desde 28 maig 1843 ﬁns 5 juin
1844, que és lo tems que an cuidat de las cosas
pertenaixens al gremi dels fabricans de paños de
Igualada, a saver (en rals de billó)
Lo entrat
Lo que sobrà dels comptes del ayn pasat a fabor del
gremi
60
1844. Maig, 30, entrega lo Carol de 141 pesas estricadas dels forastés
564
Ýd. 30, per 214 pesas del gremi a 2 rals 16 maravedisos 528
Ýd. ýd. se cobraren dels mestres
29
Lo entrat suma
1182

24
17
7

1843, maig, 28 - 1844, juny, 5
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 78v a 79v]

Lo distribuït, a saver
1839. Mayo 29, al senyor Orpí, recibo nº 1
Juin 1, al Crespí per los bentalls
Ýd. 29, al rector mosèn Morlius, ýd. nº 2
Julio 1, per la enrremada de Corpus, ýd. nº 3
Ýd. 8, per lo refresch de ýd.
Ýd. 2, al clabataire, ýd. nº 4
Ýd. 2, a Anton Vallès, ýd. nº 5
Agost 15, al senyor Orpí, ýd. nº 6
Ýd. 18, per portà lo cadàver Tomàs Barral
Octubre 29, al clabataire, ýd. nº 4
continua y pasa a la plana següén
Novembre 15, al senyor Orpí, ýd. nº 8
1844. Febré 15, al senyor Orpí, ýd. nº 9
Mars 14, al clabataire, ýd. nº 10
Maig 15, al senyor Orpí, ýd. nº 11

2
120
40
5
16
14
16
2
12
14
243
2
2
14
2

22
17
10

22

3
22
22
22
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Ýd. 29, al Punxa, per ell y lo mañà, ýd. nº 12 y 13
294
Ýd. 29, per portà lo cadàver Pelegrí Gavarró
12
Ýd. 30, per la sera
236
Ýd. 30, al Carol per treura la erba de la torra
8
Ýd. 30, al mateix per 12 rals li ba quedà deura lo
Faliu lo ayn pasat
12
Ýd. 30, al mateix per lo ajudar a estricar 214 pesas
del gremi, a 4 cuartos cada una
100
Ýd. 30, per 9 pals nous se an comprat
144
Ýd. 30, per lo refresch de la profesó del Dijous Sant
28
Ýd. 30, per los portans del Misteri y la esparraguera
36
Lo destribuït suma
1.136
Resumen
Suma lo entrat
1.182
1.136
Suma lo distribuït1
Queda a fabor del gremi, que se entrega al cònsul
entran la resta
46
A més 12 ciris nous y 6 ensetats y dos atchas.

10

24

7
1
6

Vistos los presents comptes los aprova, Joseph Sendra
y Francesch Matosas.
1. Dins la suma del que s’ha distribuït, hi fan constar un
maravedís de més.

1844, juny, 6 - 1845, maig, 11
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 80r-v]

Rahó de lo que se a cobrat y distribuhit en
lo gremi de fabricants de paños de la vila de
Ygualada, baix la imvocacihó de san Juan Baptista,
esént cònsuls Joseph Sendra y Joseph Aguilera y
Morros, desde 6 del mes de juny del any 1844 ﬁns
a 11 maitg 1845 (en rals de billó)
Entrat
Primo, lo que sobrà dels cònsuls anteriors
Més se han estricat cent y tres pesas forasteras a cuatre rals de velló pesa, importan juntas cuatre cents
dotse rals de velló, són

46

412

6
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Més Joan Morrus y Masarnau a entregat xixanta rals
de velló per aberlo est acentat en el llibre del gremi,
mediant que dit Juan Morrus y Masarnau ba presentà als senyors de la dotsena del gremi una carta de
aprenantatje que li ﬁrmà lo seu jermà Pere Anton
Morrus y Masarnau, y est com és mestre del gremi,
y en birtut de dita carta de apranantatje los senyors
de la dotsena, unànimes, determinaren que dit Juan
Morrus y Masarnau fos atmès en el gremi y podent est
disfrutà de tot lo que disfrutan los mestres del gremi
de la present vila, y est se subjectà a tot lo que estan
subjectes y han estat tots los membres del gremi de
la present vila de Ygualada, són
64
Més dos pesas forasteras que bàlent buit rals de velló, són
8
Més dos centas dos pesas estricadas dels mestres del
gremi, a tres rals y mitg velló la pesa
707
Més per los rals dels mestres
44
Ynporta junt lo que sea cobrat, salbo error
1.281
Distrivucihó
Primo, per lo refresch de la enrramada de Corpus,
setse rals de velló, són
Als 24 juny 1844, per lo sermó de San Juan, trenta
dos rals de velló, són
Als 25 juny, al reverent Salvador Pujol, cinch rals deu
maravedís velló, segons recivo, són
Més per compòndrer la bandera del gremi, deu rals
de velló, són
Als 25 juny, al reverent Francisco Marlius, buitanta
set rals bint y tres maravedisos velló, segons recivo
Als 6 juliol, a Anton Vallès, bint y cuatre rals de velló,
segons recivo
Als 1 agost, al senyor Joseph Orpí, majordom de propis, dotse rals dos maravedisos velló, segons recivo
Als 15 agost, al senyor Joseph Orpí, majordom de propis,
dos rals y bint y dos maravedisos velló, segons recivo
Als 15 novembre, al senyor Joseph Orpí, majordom de
propis, dos rals bint y dos maravedisos velló, segons recibo
Als 29 desembre, als portans del cadàver Juan Casteltor,
dotse rals de velló, són
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Als 23 mars 1845, als portans del cadàver Joseph Barés,
dotse rals de velló, són
12
Més per lo refresch del Dijous Sant, bint y dos rals
de velló, són
22
Més per los portans del Misteri, trenta dos rals de velló, són
32
Als 25 mars, al senyor Joseph Orpí, majordom de propis,
dos rals bint y dos maravedisos velló, segons recivo
2
Més a Mariano Tomàs, cincuanta cinch rals diset maravedisos velló, segons recivo
55
Més per los bentalls, cent bint y quatra rals de velló, són 124
Més a Agustí Carol, per aber est ajudat a estricà dos,
dich dos centas dos pesas, a preu de cuatra cuartos
cada pesa, dich cuatra cuatre cuartos cada una pesa,
importan juntas la cuantitat de noranta cinch rals,
dich noranta cinch rals dos maravedisos velló, són
95
Més a Juan Escudé per la sera, cuatre cents setanta
un rals de velló, segons recivo, són
471
Més als priors se han entregat sixanta rals de velló, són
60
Més a Agustí Carol per aver arrencat las ervas y demés,
bint rals de velló, són
20
Més a Anton Biosca, fusté, cent buitanta dos rals bint
y dos maravedisos velló, lo que dit Biosca en lo temps
que han estat cònsuls Sendra y Aguilera, resulta de
un recivo que a presentat, importa la cuantitat de dos
cents noranta dos rals velló, en axò lo gremi resta a
déurer a dit Biosca la quantitat de cent nou rals dotse
maravedisos veló, dich bint y dos maravedisos billó
182
Ynporta junt lo que sea distribuït
1.281
Resumen
Ynporta junt lo que sea cobrat
1.281
Ynporta junt lo que sea destribuït
1.281
Resta
0
Nota: Se està devén a Anton Biosca la sobra dita
quantitat de sent nou rals dotse maravedises velló,
conforme resulta del resivo que a presentat dit Anton
Bosca, fusté.
Vistos los comptas los aproba, Francesch Matosas,
ohidors de comptas.
Bista los restans comtas, Joseph Badia y Serra.
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1845, maig, 12 - 1847, maig, 30
Comptes del gremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4 fol. 81r-v]

Comta de lo que Tomàs Marcadé y Pau Dardet an
cobrat y distribuït des del dia 12 maig 1845 ﬁns
lo dia 30 maig 1847, que és lo tems que an cuidat
com a cònsuls partañaxens al gremi de fabricans
de paños de Igualada, vaix la vocació de San Juan
Batista (en rals de billó)
1845, maig. Per los bantalls y pors, consta recibo nº 1
Al Majordom de propis per lo catastro, ýd. nº 2
Al reverent mosèn Salbador Pujol per tocar lo orga
en la en ramada, ýd. nº 3
Per las conpletas, profasó y auﬁsi lo dia de Sant Juan,
ýd. nº 4
A Manuel Cendra, canpané, per tocar en dita festa,
ýd. nº 5
Al senyor Francisco Raurés, notari, per una procura
a fabor de dits cònsuls, ýd. nº 6
Al espresat reverent mosèn Salbadó Pujol per tocar lo
orga a las conpletas, ýd. nº 7
A Balantí Mert, clabataira, per 200 claus de estricadó,
ýd. nº 8
A don Pau Jubé, anbocat, per aber donat parés sobre
la torra, ýd. nº 9
Al majordom de propis per lo catrasto, consta recibo nº 10
Al ýd. ýd. ýd. nº 11
A Ramon Parrelló per fer la paret en los estricadós,
ýd. nº 12
A Francesch Matosas, per los jornals de traginà arena
y cals, ýd. nº 13
A Juan Coma per la cals de Prat, ýd. nº 14
A Joseph Sugraña per lo guix, consta recibo nº 15
A Balantí Mert, clabataira, per 100 claus, ýd. nº 16
Al reverent mosèn Joseph Moreno per las pencions a
1 ll. 13 s. ﬁns 1845, ýd. nº 17
Al majordom de propis per lo catrasto, ýd. nº 18
A Joseph Anton Biosca, fusté, vaix recibo del obrat
al estricadó nº 19
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A Vicens Gregori, ferré, per ferros de ýd., vaix ýd. nº 20
35
A Ydefonso Escudé per la cera, ýd. nº 21
307
A Joseph Cendra per anà a Barcelona per asumtos
de la torra
160
Per lo refresch de la en remada de Corpus
16
Ýd. ýd. del Dijous San
28
Portans del Misteri lo Dijous San y esparguera
36
Als parios de San Juan per lo aseñalat de refresch y
portans
60
Per lo cadàbar de Joseph Cendra
12
1846. A Manuel Cendra, canpané, per tocar las canpanas, ýd. nº 1
40
Al majordom de propis per lo catastro, ýd. nº 2
7
Per las conpletas, profasó y auﬁsi de Sant Juan, ýd. nº 3
61
Valantí Mert, clabataire, per 200 claus, ýd. nº 4
14
A Joseph Sugraña per lo guix de refer la paret, ýd. nº 5
30
A Ramon Parelló per lo treball y rajolas jun, ýd. nº 6
37
A Mariano Domènech per la cals y arena y traginarla,
ýd. nº 7
28
Al majordom de propis per lo catrasto, ýd. nº 8
24
Al reverent Joseph Moreno, párroco de Monbuy per
la penció de 1846, ýd. nº 9
17
Al procurador don Joseph Genobés per las ajèncias a
Barcelona sobre la torra, ýd. nº 10
140
A Joseph Anton Viosca, fusté, per sos treballs en la
torra, ýd. nº 11
167
A Ydefonso Escudé per la cera, ýd. nº 12
188
A Domingo Tomàs per lo treball y rajolas portadas a
la torra xica, ýd. nº 13
35
A Valentí Mert, clabataire, per 200 claus, ýd. nº 14
14
Als parios de San Juan per los portans, sens refrech
16
Al Agustí Carol per treura la erba y fer clots per los
pals y guix
42
A ýd. ýd. per 407 pesas en dos anys dels mestras, a
4 cuartos velló
191
Per la citació y enbarch a Juan Nobell y fer llegir lo achta
8
Suma jun lo pagat en los dos ans, s.e.1
2.932
1. La suma ﬁnal del que s’ha distribuït no coincideix amb
el total de les diferents partides anotades.
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Cobrat en los dos anys espresats, a saber:
1845, 1846. Cobrat dels forastés per estendra llana
en la torra
96
Per los rals dels mestras
110
De Joaquim Vas, per estendra llana en los dos anys
40
Per unas barras que va trancà Juan Nobell en la obra
12
Per lo ques va cobrà de dit Juan Nobell, ab facultat
de la dotsena, sobre exsimirlo de posar rexas en las
ﬁnestras de la par de lo estricadó, com abaix se copia
lo recibo que se li féu, y és lo cobrat la suma de
720
Per daxar dos vestas donaren
2
Per 280 ploms forastés a 4 rals cada un són
840
Per 407 ploms dels mestras del gremi a 3 rals un són 1.221
Suma lo cobrat
3.041
Resumen dels dos anys
Suma lo cobrat
Ýd. lo pagat o distribuït
Queda a fabor del gremi

3.041
2.932
108

33
1

72
507

14
17

Vistos los comtas aproban y los troban conformes y a
es ﬁ o ﬁrman, Pera Serra, Joseph Anton Bas.

1847, maig, 30 - 1848, juliol, 3
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 82r-v]

Comtas que presentan los dos cònsuls del exgremi
de fabricans de paños, Pau Rigolfas y Cristòfol
Gil, de tot lo cobrat y distribuït des del dia 30
maig 1847 ﬁns a 3 juriol del present any 1848,
que an serbit sus enpleos com a comicionats
primer y segon dels fabricants de paños de la
presén vila, tenint per patró sant Joan Batista, a
saber (en rals de billó)
Entrat
Per 36 mestras a 2 rals cadaun segons acordaren, són
Per 203 pesas dels mestras a 2 rals y 1/2 una són
Forastés: de Ramon Roca, 46 pesas; de Mariano Roca,
37 pesas; de Manuel Miserachs, 4 pesas; de Jauma
Poch de Carma, 5 pesas; de Joseph Cort el Fita, 4 pesas.
Fa 96 pesas cobradas a 4 rals pesa

384
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Ýd. de estendra llana a la torra, de Miserachs
Ýd. de Llambes
Ýd. del Canari
Rebut dels cònsuls anteriors, Tomàs Mercadé
Total suma lo cobrat
Nota: Falta a cobrà dels forastés: de Joseph Miserachs
de San Martí, 2 pesas a 4 rals pesa, són 8 rals; de Pera
Creus de ýd., 3 pesas a 4 rals pesa, són 12 rals, jun
Se deu pagà un comta de sera a casa Escudé, <la
suma líquit és> 5 <...>.1

10
10
10
108
1.101

1
32

20

1. La frase resulta il·legible per causa de l’esvaniment de
la tinta.

Distribuït
Per la sera del any 1847, recibo de Juan Escudé de
12 juny 1848, nº 1
Per los blandons de las funcions de 1847 y 48, vaix
recibo nº 2 de Francisco Morató
Per lo valor de los ventalls de 1847, son valor 84 rals
y 4 rals de ports, vaix comta nº 3 jun
Conventual del dia de Sant Juan de 1847, jun profesó
y conpletas, 8 ll. 4 s. 6, vaix ýd. nº 4
Juan Cendra, canpané, son treball y canpanas, vaix
recibo nº 5
Al majordom de propis per lo catastro de 1847, vaix ýd. nº 6
Ýd. per los sis mesos primés de 1848, ýd. nº 7
A Josep Vich per tapà el portal dels estricadós y altres
frioleras, vaix comta nº 8
A Balentí Mert per 200 claus de estricadó, vaix ýd. nº 9
Per los portans del Tabernacla del dia de Corpus de
1847, vaix ýd. nº 10
Ýd. ýd. del dia de Sant Juan, ýd. nº 11
Per lo sermó del dia de Sant Juan del matex any 1847,
ýd. nº 12
Pagat a Joseph Bofarull per lo treball de estimar la
torre xica, ýd. nº 13
Ýd. al abocat don Manuel Valsells per consells y còpia
de un escrit, ýd. nº 14
Dal abocat de Barcelona don Francisco Esteba y Tomàs
per examen de papés y de notas, vaix recibo nº 15
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Daltre abocat don Joaquim Riera y Sacreu, tanbé de
Barcelona, una consulta y escrit, nº 16
24
Pagat als portans del cadàber de Jordana, nº 17
12
Ýd. ýd. del Bonaventura Badia, nº 18
12
Ýd. el comta de Anton Biosca, fusté, com consta
nº 19, és
241
Suma lo distribuït o pagat
1.058
Resumen
Suma lo distribuït o pagat
Ýd. lo cobrat jun és la suma de
Quedan en fabor del gremi

1.058
1.101
43

Vistos los comtas y trobanlos conforme y quedan aprobats per los oïdors, y a es ﬁ o ﬁrman. Joseph Anton
Bas, Francesch Matosas.
Da tot lo espresat dono fe, el secretari, Joseph Mas
y Riba.

1848, juliol, 23 - 1852 gener, 1
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 83v a 84r]

Comta general que presentan los dos cònsols del
exgremi de fabricans de paños, Joseph Badia y
Serra y Joseph Aguilera y Morros, de tot lo cobrat y
distribuït y existent desde lo dia 23 de juriol de 1848
ﬁns a 1 de jané de 1852, que han serbit sus anpleos
com a comisionats primer y segon dels fabricans de
paños de la present vila, que tenan per patró a sant
Juan Batista, a saber (en rals de billó)
Cargo
1848. Per los ploms dels mestres del gremi, són 264
pesas a 1 ral 17 maravedísos una, balen
Cobrat de 20 mestras a 2 rals billó cada u, són
Ploms dels forastés, són 113 pesas a 4 rals billó cada
una, balen
Cobrat del astendra la llana de la torra, suma
1849. Per los ploms dels mestras del exgremi, nia
232 pesas a 1 ral 17 maravedisos una, balen
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Cobrat de 22 mestras a 2 rals billó cada u, son
44
Ploms dels forastés, són 123 pesas a 4 rals billó cada
una, balen
500
Cobrat del astendra la llana a la torra, suma
60
1850 y 1851. Per los ploms dels mestras del exgremi,
nia 326 a 1 ral billó cada una, balen
326
Cobrat de 32 mestras a 2 rals billó cada u, son
64
Ploms dels forastés, són 279 pesas a 4 rals billó cada
una, valen
1116
Cobrat del astendra la llan a la torra, suma
30
Cobrat de la venda de la torra xica, del abisionament
que feren los senyors mestras de mur de la presén
10.356
vila la quantitat de
Suma
13.762
Data
1848 y 1849. A la casa de la vila, suma
24
Valentí Mer clabetayra, per 200 claus, balen
14
Lo traure las erbas del estricadó, bal
8
Per la casa de la vila, per 3 trimestras, suma
71
Valentí Mer, clabetayre, per 775 claus, suma
53
Per la sera ques pasà per los cònsols Pau Rigolfas y
Cristòful Gili
182
Per los gastos de anar y venir de Barcelona Tomàs
Mercader y Joseph Aguilera
215
Lo que se entregà al asesor de Barcelona, són 6 perdius que són
24
Anton Biosca, fusté, per los adops y fustas que y posà
als estricadós, són
1407
Vicens Gregori, mañà, de ferramenta, suma
189
Per la conventual y oﬁsi per lo dia del gloriós Sant Juan
63
Lo argonista Anton Oller
20
Manuel Sendra, campané
40
Al doctor don Albert Usona, prevere, per lo sermó
32
Per lo sensal del senyor rechtó de Monbuy
17
Per portà ferro que faltaba a la torre lo animal de
Juaquim Bas, bal
32
Mariano Tomàs, mestra de casas, per la torra que féu
y lo pou y demés hobras, suman baix recibos, consta 4.951
Cristòfol Gili per los jornals que treballà a la torra, suma
47
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Jauma Gibert, per las pedras de la torra, suman
491
Gaspà Bilarúbias per guix que li compraren, 20 quarteras 6 quartons a 5 s. 6 d.
59
Madí Piqué, per 4 jornals de portà pedras a la torra, bal
40
Joseph Morral de 60 pals y 85 llatas per lo estricadó balen 1.802
Per 15 ventalls
52
Per los portans del Misteri y rafresch de Corpus y
traura la bandera
54
Per lasta de la bandera y traura la bandera per Corpus, junt
16
Portans de Sant Juan y Corpus, las dos profesons
40
Per 8 cadàbers pasals per la iglésia o portarlosy, són
96
1850 y 1851. Per los dos añs a la casa de la vila, suma 171
Per Valentí Mer, per 200 claus, són
14
Francisco Morató per la sera que se li comprà en dos
añs, bal
1.131
Anton Biosca per los treballs que feu al estricadó, bal 361
Los dos conbentuals, argonista y canpané y sermons
y la conbentual del any 1852, tot junt suman de las
3 funsions
481
Mariano Tomàs per los traballs que féu a la torra y
paret, suma
522
Per los ventalls y repintà als jueus lo (senyor) Gregori,
y un full de sello quart, bal
180
Per los portans del Misteri y Corpus y Sant Juan y
traura la bandera, suman
230
Per traure las erbas dels 3 añs y los resivos de Tomàs
Marcadé del que tenia bastret per fusta y la roda y
jornals y ferros y corda, suman
441
13.579
Suma
Resumen
13.762
Cobrat
Distribuït
13.579
Sobran
182
Los mateixos que sean entregats al cònsol primé del
exgremi.
Bistos los comtas, Tomàs Mercadé, Joaquim Bas.

28
18

28

16

12
11

5
26

26
8

MONTSERRAT DURAN PUJOL

1004

1852, gener, 2 - 1853, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 84v a 85r]

Comta que se acobrat y distribuït en lo exgremi de
fabricans de paños de la precén vila de Ygualada,
baix la inbocació de sant Juan Bautista, esent
cònsols Tomàs Mercadé y Pera Grifell, des de 2
jané 1852 y 1853 (en rals de billó)
Entrat 1852
Del cònsols anteriors sobrà
182
Per 247 pesas dels mestras, a 2 rals cada una
494
Per 34 mestras a 2 rals
68
Per 222 pesas de forastés, a 4 rals cada una
888
Per lo estendre Llambes, Miserachs y Llorens
30
1853. Per 218 pesas dels mestras a 2 rals cada un
436
Per 227 pesas dels forastés a 4 rals cada un
908
Per 31 mestras a 2 rals
62
Per lo estendre Llambes, Miserachs y Llorens
30
Entrat
3.098
Distribuït en 1852 y 1853
Per las quintas, baix recibo
Per los béns inmobles, baix recibo 1852
Per lo sermó de Sant Juan
Per los bantalls de Nicolàs Malagarriga
Las completas, combentual y professó
Manuel Cendra per son treball
Portans de Corpus y Sant Juan
La cera de Francisco Morató, y anar la bandera a
profesó per Sant Bartomeu
Anton Biosca, fusté
Vicens Gregori, mañà
Juan Tomàs, mestre de cassas
Ramon Pons per la obra
Valentí Mer per 200 claus y Salbadó Borràs compondre la bandera
Per 5 pessas de om de (cramas), 15 quarteras 1 @,
cals fe la bassa, amarala, aparià lo cap de la paret
Los cadàbers Bonaventura Badia, Juan Aragonès y
Geroni Figeras

8

8

19
53
32
140
92
40
40

32
25

286
234
26
276
41

24
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28

26
173
36
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1853. Portans del Dijous Sant lo Misteri, y espargera
per lo fusté
39
Lo treura las erbas 8 rals, y Francisco Morató per la
cera 25 rals 20, jun
33
Per los béns inmobles, baix recibo de 1853
71
Completas, profesó y oﬁci de San Juan
96
Manuel Cendra son treball y 16 rals dels blandons
56
Joseph Pujol per 12 cabirons de faix per los estricadós
a 18 rals cada un
216
Valentí Mer per 400 claus
28
Francisco Cabot, mestre de cassas
298
Gaspà Vilarúbia per lo gix
145
Ramon Pons per la obra
73
Salvador Pasqual per la arena, pedras y trajinà la cals 126
Per 37 portadoras de cals que se compraren
185
Entrà las pedras, portan de la bandera, trajinà los
cabirons, aparià lo ternal y cordas
18
Los cadàbers Juan Carcañà y son ﬁll
24
Isidro Marsans, mestre de cassas
25
Portans de Corpus y Sant Juan
32
Treura las erbas y fe arreglà los comtas del cònsols
passats
14
Anton Biosca, fusté
119
Francisco Morató per la cera
159
Distribuït
3.278
Entrat
3.098
Són los que a de cobrà Tomàs Mercadé
179
Bistos los comptas. Joaquim Bas, Joseph Aguilera y
Morros.

1854, gener, 2 - 1854, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 86r]

Compta de lo que se a entrat y destribuït en lo
exgremi de fabricans de paños de la presén vila de
Ygualada, baix la ynbocasió de sant Juan Batista,
essén cònsuls Joaquim Bas y Joseph Badia y Farré
desde lo dia 2 de jané de 1854 (en rals de billó)
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Entrat en 1854
230 pesas dels mestres del gremi a 1 ral y 1/2
345
30 mestres que se an cobrat a 2 rals
60
319 pesas forasteras a 4 rals
1.276
533 sacas llana que se an estès a 8 maravadisos 125
Suma lo entrat
1.806

Destribuït
Per lo 1er. trimestre de béns y mobles, baix resibo nº 1
21
Per los portans del Misteri y esparraguera de 1854
36
Per lo 2on. trimestre de béns y mobles, baix resibo nº 2
21
Per los bantalls, baix resibo nº 3
96
Per las completas y oﬁci de Sant Juan, baix resibo nº 4 101
A Manuel Sendra per la enrramada y dia de Sant Juan
y blandons, nº 5
56
Per los portans del Tabernacle de Corpus y dia de
Sant Juan
40
A Francisco Morató per la cera se a gastat, baix resibo nº 6
254
Al Masaguer per un tros de corda per los ternals
4
Per lo 3er. y 4rt. trimestre de béns y mobles, nº 7 y 8
42
A Balentí Mert per 400 claus se an gastat, baix resibo
nº 9
28
Per clabà un golfu a la porta
1
A Anton Biosca, fusté, per lo treball tenia fet del cònsul pasat, y lo que a fet en lo ayn 1854, y fusta que
a gastat sua pels astricadors, nº 10
416
A Tomàs Mercadé per lo que se li ba quedà deura del
ayn pesat quan ba surtí de cònsul
179
A Vicens Gregori, mañà, per la farramenta per los
estricadós, nº 11
23
A Tomàs Mercadé per una llata pels estricadós
18
Suma lo destribuït
1.340
Resumen
Suma lo cobrat en lo any 1854
Suma lo destribuït lo ayn 1854
Quedan en fabor del gremi

1.806
1.340
465

14
14
14
14
20

16
28

14

31
24
25
14
25
23
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1855, gener, 21 - 1856, gener, 2
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 86v]

Compta de lo que se a entrat y destribuït en lo
exgremi de fabricans de paños de la presén vila de
Ygualada, baixt la invocasió de sant Juan Bautista,
esén cònsuls Joaquim Bas y Castelló y Joseph
Badia y Farré, desde lo dia 21 jané de 1855 ﬁns lo
dia 2 de 1856 (en rals de billó)
Entrat en lo any 1855
Lo que sobrà dels comptas del any pasat a fabor del gremi 465
Per 260 pesas de los mestres del gremi a 1 ral 2 maravedisos
391
Per 27 mestras que se an cobrat a 2 rals
54
Per 398 pesas forasteras a 4 rals
1.592
Per 462 sacas de llana que se an estès a 8 maravedisos 108
Suma lo entrat
2.611
Per los portans del Misteri y esparraguera
Per <...> ramallets per lo Misteri y capsa per aconduirlos
Per los bentalls de Corpus y Sant Juan
Per las completas y oﬁci de Sant Juan, recibo nº 1
Al campané per la enrramada y dia de Sant Juan y
blandons, nº 2 y 3
Per lo sermó de Sant Juan
Per los portans de Corpus y Sant Juan
A Francisco Morató per la cera, recibo nº 4
Per los 4 trimestres de béns y mobles, recibo nº 5
Per 43 cabirons de faixt del Pujol, segons recibo
nº 6, a 18 rals
Per portà los cabirons al estricadó y entrals a dintre
Per los portans del Tabernacle, profesó, (Purísima)
Al clavataire per 400 claus per lo estricadó, nº 7
Al clavadó per treura las erbas de dos anys
A Anton Biosca, fusté, per lo treball a fet pels estricadós, nº 8
A Vicens Gregori, mañà, per farramenta y treball a fet
pels estricadós, nº 9
A Mariano Tomàs per fer lo paret, clavà pals y arreglà
las pedras de la torra, nº 10

36
23
100
98
56
32
40
210
84

23
17

24
30
17

10

774
11
24
28
16
446

26

22

13

195

8
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Al (Marquès) per cordas pels ternals, nº 11
40
Al Tomàs Mercader per 3 llatas de faix
54
A Jauma (Jubert) per 8 pedras per la torra a 17 rals
y 1/2
140
Suma
2.431
Resumen
Suma lo entrat en lo any 1855
Suma lo destribuït
Queda a fabor del gremi
Los que se entregan al cònsul entra Juan Morros.

6

2.611
2.431
180

30
6
24

Sobra dels comptes de any pasat a favor del gremi
1856. Per 482 sacas de llana a 8 maravedisos una
Per 229 pesas estricadas a 1 ral 17 maravedisos
Per 365 pesas estricadas a 4 rals una

180
113
343
1460

24
14
17

1857. Per 503 sacas de llana a 8 maravedisos una
Per 231 pesas estricadas a 1 ral 17 maravedisos
Per 413 estricadas a 4 rals una

118
346
1612

12
17

1858. Per 500 de llana a 8 maravedisos una
117
Per 271 pesas estricadas a 4 rals una
1184
Per 240 pesas estricadas a 1 ral 17 maravedisos una 360
Data total cargo
5836

22

1856, gener, 2 - 1858, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 87v a 88v]

Compte de lo que se ha cobrat y distribuït en el
exgremi de fabricans de paños de la present vila
de Ygualada, baix invocasió de sant Juan Bautista,
esén cònsols Juan Morros y Joseph Sendra, desde
el dia 2 de jané de 1856 ﬁns al dia 31 de desembre del any 1858, a saber (en rals de billó)

1856, maig 7. Per un compte de Manuel Miserachs de
Juny 27, a la reverent Comunitat per las completas y
profesó y conventual
Íd. als portans del Misteri
Juny 30, al campaner per son treball y blandons

4

102
117
40
64

20
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Setembre 4, per los ventalls y ports
100
Setembre 28, per un compte del mestre de casas
26
Desembre 26, a Francisco Morató, per son compte
de cera
73
Íd. a Pere Pons per 3 boscalls
60
Íd. per 6 boscalls a 20 rals cada un
120
Íd. per cuatra boscalls a 12 rals cada un
48
Íd. per 2 primeras tersas de contribució a 20 rals 49
(cèntims)
40
Íd. per 2 últimas tersas de íd. a 22 rals 6 (cèntims)
44
Íd. és un compte de los mestres a 2 rals cada hun
48
suma
884
1857, jané 7. Per un compte del clavataire
28
Jané 13, per un compte del mañà Gregori
51
Febré 7, al Joseph Nobell per un compte
120
Febré 17, per un compte del fusté Vall
31
Maig 1, per un compte de Francisco Orpí
120
Maig 30, Benet
4
Abril 5, a Joseph Prats per 2 fogons
25
Íd. a Francisco Orpí, mestre de casas
142
Íd. 12, als portans del Misteri y esparragera
36
Íd. 16, al fusté Ramon Vall per un compte
64
Íd. 25, al Jaume Jubert, picapedrer
278
Juny 8, al Nicolau Malagarriga per los ventalls y ports 100
Íd. 27, al Bausili per los blandons
20
Íd. 28, a la Reverent Comunitat per las completas y
profesó y oﬁci
97
Íd. 30, als portans de la profesó de Corpus y Sant Juan
40
Íd. al portador de la bandera
8
Juliol 2, al campaner
44
Octubre 3, a Francisco Morató per cera
192
Desembre 18, a Manuel Miserachs per un compte
242
Íd. per un compte de vàrias cosas
32
Íd. per contribució
85
Íd. per un compte de los mestres a 2 rals cada un
48
2.592
suma1
1858, jané 3, a Valentí Mas per un compte de claus
44
Íd. 6, a Manuel Miserachs per un compte
413
Íd. 20, a Vicens Gregori, mañà, per un compte
27

32

32
4
20
8

10

32

16
28
14
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Febré 3, a íd. íd. per íd.
27
Mars 4, a Tomàs Mercader per son compte
203
Íd. 6, a Francesch Badia, torné, per son compte
21
Íd. 22, per treure la terra de la torra al <abi>
8
Íd. 29, a Gabriel Miquel, per cordas
40
Abril 4, a Anton Llansana, guixoté
14
Íd. a Fernando Casals per mahons
44
Íd. 6, a Estebe Mestre per arreglar el Misteri
438
Íd. 28, a Francisco Orpí, mestre de casas, per son compte 260
suma y sigue
4.134
Juny 2, per 2 jornals de treure las pedras del pou
12
Íd. 12, a Nicolau Malagarriga per ventalls y ports
100
Íd. 24, a Francisco Morató per sera
66
Íd. íd, a Agustí Galtés, campaner
75
Íd. 27, al obrer Aleix Llambes
20
Íd. 28, a la Reverend Comunitat per completas y profesó y oﬁci
105
Íd. 29, als portans del Misteri
40
Juliol 3, al organista Juan Pont per tocar a las completas
5
Desembre 30, a Francisco Morató per cera
164
Íd. Plas
128
Íd. a Fèlix Montané
92
Íd. a Valentí Mer per 600 claus
42
Íd. per el pago dels 30 milions
11
Íd. per las 4 tersas de contribució
85
Íd. al Pere se li ha bonat lo que se acostuma
8
Íd. al Marquès per una corda de estricà
5
Íd. per la bandera y Fèlix
7
Íd. a Fèlix Montané per 18 quintars 2 roves 5 lliures
pal de reura a 9 rals el quintar
92
Íd. per un compte de los mestres a 2 rals cada un
46
Resumen
5.241
Suma y cargo
5.836
Resta ecsistente al gremio
594
Per equivocació de los 2 rals recullits dels mestres
142
Queda existent
736
1. D’acord amb els sumands, el total d’aquesta suma parcial
hauria de ser de 2.693 rals 2 maravedisos.

14
18
6

26

20

23

12
20
25
19

24
7
4
31
31
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Bistos los presens comptas los aprovan Joseph Aguilera
y Morros y Tomàs Mercadé.

1859, gener, 2 - 1861, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 89v a 90v]

Comta del que se a cobrat y distribuït en el
exgremi de fabricans de paños de la precén vila de
Ygualada, baix la inbocació de sant Juan Batista,
esén cònsols Tomàs Mercadé y Pera Serra, des del
dia 2 jané 1859 ﬁns al 31 dessembre 1861
(en rals de billó)
A savé dels cònsols passats
736
1859. Per 232 pessas estricadas a 1 ral 17 maravedisos 348
Per 323 pessas estricadas a 4 rals
1.292
Per 579 sacas llana de estendre a 8 maravedisos
136
Per 24 mestres a 2 rals
48
Benut una pessa faitx, 24 rals
24
1860. Per 208 pessas estricadas a 1 ral 17 maravedisos 312
Per 257 pessas estricadas a 4 rals
1.100
Per 507 sacas de llana de estendra a 8 maravedisos
119
Per 24 mestres a 2 rals
48
Per dos pessas de faitx, 48 rals
48
1861. Per 211 pessas estricadas a 1 ral 17 maravedisos 316
Per 383 pessas estricadas a 4 rals
1.532
Per 876 sacas de llana de estendra a 8 maravedisos
206
Per 22 mestras a 2 rals
44
Entrat suma
6.311
1859. Manuel Miserachs, fusté
Anton Bosh, clabataira, 400 claus a 7 rals
Pau Roca, mestre de cassas
Juan Mabra per obra
Anton Llansana per gix
Per la cals
Vicens Gregori, mañà
Ysidro Pala y Canet per la fusta

328
28
100
30
104
70
4
210

31

8

10

17
4
2

17
8
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Ysidro Pala y Canet per la fusta
181
Ysidro Pala y Canet per la fusta
202
Ramon Payarols per 100 claus a 7 rals
7
Pera Pons un buscall de roura
10
Lo Mag<ra> per traginà la fusta
7
suma
1.282
Nicolàs Malagarriga per los bantalls
96
Francisco Morató per la cera
335
Reverent Agustí Solà per la professó y oﬁci Sant Juan
79
Aleix Llambes per los blandons
20
Agustí Saltes, campané y argonista
49
Portans del Misteri y esparagera
36
Portans de Sant Juan y Corpus
40
Bonaventura Rates per allargar lo ferro de la roda
8
Pera Pons, un buscall de roura
20
Felis, per treura la erba
24
Per la contribució
98
1860. Juan Tomàs, mestre de cassas
48
Juan Gobern per fer lo marja
62
Joseph Paradell per la pedra del marja
110
Juan Tomàs, mestre de cassas
213
Reverent Agustí Solà per la professó y oﬁci de Sant Juan 100
Agustí Saltes, campané
44
Portans del Misteri y esparagera
36
Portans de Sant Juan y Corpus
40
Nicolás Malagarriga per los bentalls y ports
100
Portà la bandera
8
Juan Pou, organista
5
Francisco Morató per la cera
277
Portans per lo Codina
12
Anton Bosch, clabataira, per 400 claus a 7 rals
28
Manuel Miserachs, fusté
184
Pera Serbarí un jornal y una quartera y mitja gix
14
suma
3.373
Per la contribució
98
suma
3.471
Ramon Albanes per los bidras de la ﬁnestra
8
Joseph Orpí per lo número
6

17
17

25
14
14
10

8

18
28

10
28

17
2
2
8
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Francesch Badia per las curriolas dels ternals
7
Grabiel Miquel per la corda dels ternals
68
Grabiel Gitart per tres pals de roura y un de om
86
Jaume Serra per dos trosos faitx
18
Anton Bosch, clabataira, 460 claus a 7 rals
31
Vicens Gregori, mañà
96
Manuel Miserachs, fusté
308
Recibos de contribució
101
Al Pera Valls per treura la erba
24
Reverent Agustí Solà per la professó y oﬁci de Sant Juan 104
Agustí Saltes, campané, y refresch per lo predicadó
45
Portans de Corpus y Sant Juan
40
Portà la bandera
8
Nicolàs Malagarriga per los bentalls y pors
91
Francisco Morató per la cera
281
Reverent Anton Albareda, rectó de Monbuy, per los
sensals
176
Lo distribuït suma
4.972
Lo cobrat suma
6.311
Quedan a fabor del exgremi
1.338

17

16
18
14

17
22

12
2
24

Vistos los precens comtas los aproban, Joaquim Bas
y Castellví, Joseph Badia y Farré.
Los cònsols Tomàs Mercadé y Pera Serra an precentat
tots comptes als senyors oïdors de comptas, y abenlos
trobats conformes en totas sas parts, los an ﬁrmat.

1862, desembre, 31 - 1865, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 91v a 92v]

Compta del que se a cobrat y distribuït en el
exgremi de fabricans de paños de la presén vila de
Ygualada, baix la inbocasió de sant Juan Batista,
esent cònsuls Joaquim Bas y Aleix Castelló, desde
lo dia 2 de jané de 1862 ﬁns al 31 desembre de
1865 (en rals de billó)
Entrat en 1862
Rebut dels cònsuls pasats
1.338

24
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Per
Per
Per
Per
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Per
Per
Per
Per
Per
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259 pesas estricadas a 1,5 rals
368 pesas estricadas forasteras a
590 sacas llana a 8 maravedisos
22 mestres a 2 rals
Entrat 1863
225 pesas estricadas a 1,5 rals
400 pesas estricadas forasteras a
165 sacas llana a 8 maravedisos
21 mestres a 2 rals
Entrat en 1864
289 pesas estricadas a 1,5 rals
400 pesas estricadas forasteras a
320 sacas llana a 8 maravedisos
20 mestres a 2 rals
una llata faitx
Entrat en 1865
212 pesas estricadas a 1,5 rals
316 pesas estricadas forasteras a
177 sacas llana a 8 maravedisos
19 mestres a 2 rals
Suma lo entrat

4 rals

4 rals

4 rals

4 rals

Destribuït en 1862
Per un recibo contribució donat cònsul vell
Per los portans del Misteri i esparreguera
Per lo campané y organista
Per los blandons
Per la professó y oﬁci
A Francisco Morató per la cera
Per los bentalls y pors
Al clavataire
Al fusté Miserachs
Per 3 tersas contribució
Per los portans de Corpus y Sant Juan
Per reteñir las bestas
Distribuït en 1863
Per 5 rams per lo Misteri i galó
Per los portans Misteri y esparguera
A Francisco Morató per la cera

388
1.472
139
44

16

337
1.600
38
42

16
28

289
1.600
75
40
20

10

212
1.264
29
38
8.968

30

27
36
49
24
83
356
101
32
228
85
40
10
19
36
237

22
8
10
6

10
6
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Per los portans Corpus y Sant Juan
40
Al campané, blandons y organista
73
Per la profesó y oﬁci de Sant Juan
102
Per una pesa corda pels ternals al jendra curdé
38
Per treura la bandera
8
Per los bentalls de Corpus y pors
101
Per 4 docenas llatas pagadas a Mercadé
884
A Mariano Tomàs per pusà las pedras a la torra
253
A Fidel per 35 canas pedra per la torra a 35 rals cana 665
Per 4 tersas contribució
112
A Anton Bachs per claus
56
A Gabriel Guitar per pals
178
Al fusté Miserachs
280
Distribuït en 1864
Per los portans Misteri y esparguera
20
Per fer lo marja de la torra
54
Per los portans de Corpus y Sant Juan
40
Per treura la bandera
8
Per los bentalls y pors
101
A Francisco Morató per la cera
280
Per lo campané, blandons y organista
73
Per lo oﬁci, profesó y cumpletas
102
Per guix a Gaspà Vilarrubís
20
Suma
4.855
Per 590 tochus
130
A Mariano Tomàs per arreglà la porxada de la torra 129
A Vicens Gregori, mañà
22
Al clavetaire per claus
52
Per 4 tersas contribució
145
A Manuel Miserachs
278
A Francisco Badia per 4 corrioles pels ternals y 1 modelo
7
A Joseph Prats per una mànega
6
A Bonaventura Ratera per mandrinà una dolla
9
A Bartumeu Ferran per clavà un golfu y guix
3
Distribuït en 1865
Per los portans Misteri y esparguera
36
Per los portans de Corpus y Sant Juan
40
Per treura la bandera
8
Per los bentalls y pors
101

10
4

20

32

4

20
10
12
16

9
22

8
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A Francisco Morató per la cera
208
Al campané, blandons y organista
73
Per lo oﬁci, profesó y cumpletas de Sant Juan
105
Al fusté Miserachs
168
Al clavetaire Bochs per claus
32
Per 4 trimestres contribució
158
A Mariano Tomàs per lo arreglo de la cuina y chimanea
88
Al Ferré per treura las erbas 4 anys
48
Per los portans de 2 cadàbers
24
Per la puntilla de la bandereta
8
Per cordas dels ternals y uns astalvis a Jauma Torrens
66
Per 58 pals
1.087
Per treura la terragada de la torra
16
Per la perruca de Jesús de Nasaret
50
Suma lo destribuït
7.956
Resumen
Suma lo entrat en los 4 anys
Suma lo destribuït en los 4 anys
Quedan a fabor del esgremi

8.968
7.956
1.012

12
10
30

22
12

5

22
5
17

Bistos los prasens comptas los aproban y ﬁrman, Tomàs Mercadé, Juan Morros.
En la vila de Igualada, a 20 maigt 1866, los cònsuls
Joaquim Bas y Aleix Castelló han presentat tots comptas als oïdors de comtas, y abenlos trobar comformes
en totas las parts, los an ﬁrmat.

1866, gener, 1 - 1867, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 93v a 94r]

Los dinés que an entrat y resivos en lo aiñ 1866,
són los següens (en rals de billó)
Lo que abem rebut del cònsul primé Joaquim en dinés
y resivos, valor de
1.012
Juan Morros, las pesas estricadas són 85 pesas a
1 ral la pesa, són
85

16
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Tomàs Mercadé, las pesas estricadas són 38 pesas a
1 ral la pesa, són
38
Joaquim Bas, las pesas estricadas són 75 pesas a
1 ral la pesa, són
75
Las pesas estricadas dels furastés quen dóna nota lo
clavador, 304 pesas a 4 rals una, suman
1.216
La llana ajugada a la torra dels furastés són 92 sacas
a 2 quarts, suman
21
Los confraras que anpagat del gremi són 19 confraras
a 2 rals un, suman
38
Suma
2.486
Juan Morrros, las pesas estricadas són 130 pesas a
2 rals una, importan
260
Tomàs Mercadé, las pesas estricadas són 27 pesas a
2 rals una, importan
54
Juaquim Bas, las pesas estricadas són 57 pesas a
2 rals una, importan
114
Martí Ruset de Sant Martí, las pesas estricadas són
69 pesas a 4 rals una, són
276
Mariano Roca, las pesas estricadas són 21 pesas a
4 rals una, suman
84
Balantí Yglésias, las pesas estricadas són 78 pesas a
4 rals una, suman
312
Tarroja, las pesas estricadas són 35 pesas a 4 rals
una, suman
140
Aleix Llambes, las pesas estricadas són 26 pesas a
4 rals una, suman
104
Manuel Ramon, las pesas estricadas 45 pesas a 4 rals
una, suman
180
Masià Poch de Carma, pesas estricadas són 6 pesas
a 4 rals una, suman
24
Ramon Miserachs, pesas estricadas són 21 pesas a
4 rals una, suman
84
Los de Sant Martí, pesas estricadas són 33 pesas a
4 rals una, suman
132
Gubernt Albareda, pesas estricadas són 43 pesas a
4 rals una, suman
172
Francisco Llubet, pesas estricadas són 20 pesas a
4 rals una, suman
80
Las sacas de llanas ajugadas a la torra són 55 sacas
a 2 quarts, són
13

22

4
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Los confraras que an pagat són 17 confraras a 2 rals, són
34
Los dinés entrats en lo aiñ 1867 suman
2.063
Los gastos que se an fet y sean fe en lo añy 1866
Per los ventalls y portans del Misteri, són
137
Dos trimestres del governt que suman junt
85
Més un resivo del senyor Francisco Morató, ceré, ﬁns
aquí ho hay rebut en papé, són
80
Los treballs y materials y obra cuyta que agué de manesté Francisco Urpí, y un manobre, junt valor de
261
Es tingué de comprà lasta de la vandera a Geroni
Puig, fusté, pintada y tot
36
Sean tregat al senyor Carreras, prevere, per las completas, profesó y conbentual solemne
127
Per los portans del Tabernachla de Sant Juan, del Corpus y la profesó de Sant Juan
40
Per lo campané, los seus treballs suman
44
Per traure las erbas del estricadó al mes de setembra
de 1866, valor
10
Per trau<re> la terra y pedras de la paret que caygué,
y comprà dos cabasos, junt
38
Sea pagat a Francisco Urpí, mestra de casas, de fe la
paret del marge que hes rebentà del aygat la par dels
parayres, dia 25 novembra 1866, són
158
Dos trimestras, dia 13 de agost 1866, pagat
41
Dos trimestras, dia 13 de novembra 1866, pagat
41
Dia 21 jané de 1867 sea pa<ga>t a don Francisco Morató, seré, la sera que sels comprà per la funsió del
Corpus y Sant Juan, aiñ 1866, puja
177
Dia 30 de desembra 1866, a Joseph Anton Bosch, clabataira, los claus que se lian comprat, pujan en los
resivos de
40
Suma1
2.528
Dia 27 de jané de 1867, senyor Francisco Urpí, mestra
de casas, de apariar la teulada y guix que agué de
manesté, val
Dia 5 de febré de 1867, Joseph Albareda, de 43 llatas
per los estricadó que costan, valen
Dia 26 de febré 1867, sean entregat per los traballs
que a fet Manuel Miserachs per los treballs que a fet
als estricadós, se lian entregat a compta, valor de

19
640

320

22
40
60

60

20

56
56

17

28

22
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Los portans del Misteri de la profesó de Dijous Sant2
36
Un pagès de arrencà la erba del estricadó, val
8
Al Urpi, mestra de casas, de arrechclà aon posar lo
Misteri
4
Per la profesó y oﬁsi en sermó en lo dia de Sant Juan
en lo aiñ 1867
100
Per los bentalls per los parayres, pors y tot, valen
104
Los portans del Tabernachcla de Sant Juan y pel Corpus, suman
40
Per un ramendo a la torra que feu Francisco Urpí
3
Per arrancà las erbas abaix als pals, 2 jornals a
6 rals jornal
12
La contribusió de la torra y casa per lo aiñ 1867
45
Per lo segons simestra de 1867, són
45
Manuel Miserachs, boté, entra pals y llatas suman
640
Joseph Bosch, los claus entregats en lo clavadó en
1867, valen
48
Francisco Murató, per cera, val
105
Ramon Cañellas, mañà, per clavias del estricador, són
57
Tomàs Mercadé ba rebaixà de lo que avia de donà
en dos resivos
10
Compta que presentat Francisco Urpí de fe un ramendo a la torra
3
Lo que sea pagat en lo aiñ de 1867, suman
2.241

28

25
25

32

1. El total dels sumands no es correspon amb el que anoten
els comptes, que hauria d’ésser de 1.323 rals i 8,9 maravedisos.
2. Al marge dret, al costat de la quantitat pagada, hi ha escrit
espera que.

1869, gener, 1 - 1869, desembre, 31
Compte de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 94v a 95r]

Los dinés que rebo en lo aiñ 1869 (en rals de billó)
Per lo import de sinch recibos que ha satisfet Joaquim Bas
Entregat en metàlich
Per 84 pesas cobradas per Juan Morros
Per 243 pesas de Martí Iglésias
Per 90 pesas de Martí Valls

407
400
336
972
360

7
25
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31 pesas de Mariano Roca
22 pesas de Joan Llorens
43 pesas de Aleix Llambes
21 pesas de Francisco Palet
34 pesas de Ramon Miserachs
21 pesas de Manuel Ramon
4 pesas de Tarroja
41 pesas de Gabriel Miquel
6 pesas de Macià Poch de Carme
50 sacas cobradas
suma1
87 pesas de ral de Joaquim Bas
8 de Tomàs Mercader, de ral
22 pesas de ral de Juan Morros
los dos rals del gremi per la cera
suma

124
88
172
84
136
84
16
164
24
7
3.374
87
8
22
30
3.521

26
24

24

1. D’acord amb els sumands el total hauria d’ésser de
3.375 rals.

Resumen
Total pagat
Total cobrat
Resta a m/f.
Los gastos que sean fet y pagat en lo añ 1869
A sabé per lo 3r. trimestra de la torra y casa
Més per lo 4rt. trimestra de la torra y casa
Los portans del Misteri al Dijous Sant i esperaguera,
tot junt són
Los ventalls del dia de Corpus valen
La Reberent Comunitat per las completas, profesó y
oﬁci, junt
Los portans del Tabernachcla de Sant Juan, dia de la
sua festa y Corpus
A Joseph Anton Bosch per claus
Per lo segon trimestre econòmich de 1868 al 69
A Jaume Torrens, cordé, per corda per los estricadós
A Joseph Riba y Aguilera per cera
A Ramon Cañellas per los ferros, etc.
A Manuel Miserachs, fusté, per los treballs fets als
estricadós

4.042
3.521
521

31
24
7

45
45

25
25

36
104
130
40
24
46
32
148
36
238

14
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Per lo 3r. trimestre del any 1868 al 69
46
Per lo 4rt. trimestre de ýd. ýd.
46
A Nicolàs Malagarriga per ventalls
100
A Jaume Torrens, cordé, per cordas per los estricadós
23
A la Reverent Comunitat per completas, etc.
124
A Francisco Orpí per obras fetas a la torra dels parayres 487
Per lo 1er. trimestre del any 1868 al 69
46
Per lo 1er. trimestre del any 1869 al 70
48
A Ramon Cañellas per treballar als estricadós
149
Per dos jornals a la torra
24
Per un cabàs guix
2
Per dos carretadas pedras
20
Per los portans del tabernacle
40
Portador de la bandera per Corpus y Sant Juan
8
Per set dotsenas y tres llatas per los estricadós
860
Per lo segon trimestre del any 1868 al 69
46
Per lo primer trimestre del any 1869 al 70
48
A Modesto Martí per cera
225
A Joseph Anton Bosch per claus
72
Per lo segon trimestre del any 1869 al 70
48
A Jaume Torrents per cordas
44
A Manuel Miserachs treballs al estricadó
482
Als portans del (parri) y als caps de las cordas
20
1
suma
3.635
Per lo importa de sinch recibos que ha satisfet Joaquim Bas
407
Total
4.442
1. D’acord amb els sumands el total parcial hauria d’ésser
de 3.935 rals 24 maravedisos. Suposem que es tracta d’un error en
anotar la quantitat parcial, atès que en la suma total la quantitat
que comptabilitzen és de 3.935 i no de 3.635 que reﬂecteixen els
comptes.

1870, gener, 1 - 1870, desembre, 31
Compte de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 95v i 96r]

De lo cobrat en lo any 1870 (en rals de billó)
De Joaquim Bas per vuitanta nou pesas a 2 rals

178

18
12

32

24
7
31
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De Joan Morros per 20 a 2 rals
40
De Valentí Yglésias per 150 de a cuatre rals cada una 600
De Ramon Manel, 13 pesas a 4 rals
52
De Ramon Miserachs, 40 pesas a 4 rals
160
De Juan Llorens, 8 pesas a 4 rals
32
De Mariano Roca, 25 pesas a 4 rals
100
De Martí Valls, per 56 pesas a 4 rals
124
De Francisco Llobet, per 18 pesas a 4 rals
72
De Aleix Llambes, per 21 pesas
84
De Gabriel Miquel, 21 pesas a 4 rals
84
Dels de Carme, 7 pesas a 4 rals
28
Sacas de estendra, 16 sacas a 2 cuartos
4
Per los dos rals de setse indivíduos
32
Suma
1.590
De lo pagat en lo any 1870
Pagat a Ramon Pux per arrancar la herva
15
Per portar la bandera dos vegadas
8
Als portans del Tabernacle per Sant Joan y Corpus
40
Per amarà la cals per la torra
4
Per los bantalls
100
Per lo oﬁci de Sant Joan
120
Per tres quintàs de cals
15
A Francisco Orpí per treballs
246
Al (Condeminas) per las pedras
13
Per amarà al guix
57
Per cincuanta teulas
14
Per sinch carretadas arena a 3 1/2
17
Per un recibo del reparto veïnal
13
Per lo 1er. trimestre contribució territorial
40
A Ramon Cañellas per treballs
46
A Joseph Anton Bosch per claus
24
A Juan Curdé o sia Manuel Miserarts per treballs fets
als estricadós
330
Per lo 2n. trimestre contribució territorial
48
Per lo 3r. trimestre ýd. ýd.
48
Per lo 4rt. trimestre ýd. ýd.
48
A Modesto Martí per cera
157
A Francisco Orpí per treballs
164
Suma1
1.569

17
25

8
8
8
26
28
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1. D’acord amb els sumands, en el total que indiquen hi
ha una diferència de 4 maravedisos de més.

1871, gener, 1 - 1871, desembre, 31
Compte de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 96v i 97r]

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

De lo cobrat en lo any 1871 (en rals de billó)
Juan Morros per 8 pesas a 3 rals
Joaquim Bas, 102 pesas a 3 rals
Valentí Yglésias, 130 pesas a 4 rals
Martí Valls, 64 pesas a 4 rals
Aleix Llambes, 35 pesas a 4 rals
Juan Llorens, 9 pesas a 4 rals
Ramon Miserachs, 37 pesas a 4 rals
Gabriel Miquel, 29 pesas a 4 rals
Francisco Llovet, 9 pesas a 4 rals
Manuel, 7 pesas a 4 rals
los de Sant Martí, 10 pesas a 4 rals
17 sacas de llana a 2 cuartos
Suma

24
306
520
256
140
36
148
116
36
28
40
4
1.654

Resumen de la cobrat año 1867
Íd. 1868
Íd. 1869
Íd. 1870
Íd. 1871
Total

2.486
2.063
3.521
1.590
1.654
11.314

De lo pagat en lo any 1871
Pagat a Orpí, Francisco, mestra de casas
Pagat a Felis per arancà erba
Pagat per portà la bandera
Pagat a los portans de Tabernacla, Corpus y Sant Juan
Pagat per 2 cargas de cals
Pagat per amararla
Pagat a Malagarriga por de los bantalls
Per ingresos municipals y principals del 1 y 2 trimestres 1870-71
Pagat per oﬁci, profasó, completas de Sant Juan

4
24

28

160
9
8
40
30
8
100
26
136

50
90
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Pagat
Pagat
Pagat
Pagat
Pagat

al clavataira J. A. Bosch
per contribució territorial 4 trimestra
al ceré Modesto
per llatas Manuel Miserachs
per el difun José Aguilera
Suma
Resument de lo pagat año 1867
Íd. 1868
Íd. 1869
Íd. 1970
Íd. 1871
Total pagat
Suma lo cobrat
Dèﬁcit

16
41
188
108
12
884

75
50

65

2.528
2.241
4.442
1.569
884
11.667
11.314
352

28
32
32
78
91
18
28
24

83
1.460
19
70
1.632

26

1872, gener, 1 -1872, desembre, 31
Compte de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 98v]

Compta del que se ha cobrat y distribuït en el
exgremi de fabricans de paños de la presén vila
de Ygualada, desde lo dia 1e de jané ﬁns 31
desembre del 1872, esén cònsul interino Joaquim
Bas, per abé mort lo cònsul que residia Juan
Morros (en rals de billó)
Entrat en lo any 1872
83 pesas estricadas del gremi a 1 ral una
365 pesas estricadas forasteras a 4 rals una
84 sacas llana a 2 cuartos
Mestres se an cobrat de 2 anys 1871 y 72 a 2 rals
Suma lo entrat
Distribuït en lo any 1872
Per lo ters trimestre contribusió de 1871 a 1872
Per lo quart trimestre contribusió de 1871 a 1872 y recargo
Per lo primé y segon trimestre contribusió de 1872 a 1873
Per dos semestres de ingresos municipals de 1871 a 1872
Per las cumpletas y oﬁci de Sant Juan

40
45
81
41
128

26
24
14
14
4
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Per lo tercer y quart trimestre contribusió de 1872 a 1873
Al fusté Miserachs
A Modesto Martí per la cera
Al clabataire, Joseph Anton Bosch
Per anellas y ﬁtons per las llatas
Per treura la erba dels estricadors
Al Faliu per anà a cubrà los rals dels mestres
Suma
Resumen
Suma lo entrat en 1872
Suma lo destribuït en 1872
Quedan a favor del exgremi, s.e.

81
256
44
49
2
12
16
798

14
28
2
20

18

1.632
798
834

26
18
8

Compta de lo cobrat y distribuït en el exgremi de
fabricans de paños de la presén vila de Ygualada,
esén cònsuls Joaquim Bas y Pera Grifell, desde lo
dia 2 de jané de 1873 (en rals de billó)
Entrat en lo any 1873
Per lo sobrat del any anterior 1872
834
Per 91 pesas estricadas del gremi a 1 ral
91
Per 549 pesas forasteras a 4 rals
1.396
Per 102 pesas forasteras a 6 rals
612
Per 66 sacas llana a 2 cuartos
15
Total entrat en 1873
2.948

8

Vistos y regoneguts los presens comptas, los aproban
y ﬁrman los oïdós de comptas a 15 juin 1873. Joseph
Anton Bas, Tomàs Mercadé.

1873, gener, 2 - 1873, desembre, 31
Compta de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 100v a 101r]

Distribuït
Per los portans del Tavernacla
Per las completas, profesó y oﬁci de Sant Juan
Per los ventalls y pors
Per la contribució (...)
Al fusté Isidro Sanjust

16
193
100
122
18

18
26

8
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Per lo 1è. y 2n. trimestre contribució (...)
Per dos semestres ingresos municipals
Al mañà Cañellas
Al clavataira Anton Bosch
A Modesto Martí per la sera
A Francisco Casadesús per la sera
Al fusté Miserachs
Per treura la herva dels estricadós un pagès
Total distribuït
Sobra a fabor del gremi

55
42
48
40
84
500
260
17
1.497
1.451

22
18

16
16

12
14

1874, gener, 1 - 1874, desembre, 31
Compte de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 100v i 101r]

Per
Per
Per
Per

Entrat en lo any 1874 (en rals de billó)
92 pesas estricadas del gremi a 1 ral
236 pesas forasteras a 4 rals
143 pesas forasteras a 6 rals
25 sacas llana a 2 cuartos
Total entrat

92
944
858
5
1.899

30
30

Distribuït
Al Musons per guix
Al Gibert per un guardarrodas
A Salvador Vidal per pedras y arena
A Salvadó Perramon per fe la paret torra
Per lo 3 y 4 trimestre contribució (...)
Per los portans del Misteri, esparraguera y arreglar
Per lo 1º, 2º y 3º trimestre contribució gobern
suma
Per los portans de Corpus y Sant Juan
Per portà la bandera de Corpus y Sant Juan de dos anys
Per las completas, profesó y oﬁci de Sant Juan
Per los ventalls y pors
Per lo 1 trimestre contribució (...)
Al clavataire Bosch
A Salvadó Parramon
Per dos semestres ingresos municipals

34
24
68
235
55
40
135
592
40
12
190
101
33
48
33
47

20

24
22

32

16
26

LLIBRE

1027

DE LA CONFRARIA Y OFFICI DE PERAYRES

A Jaume Torrens per una corda
Per lo anticipo forsós
Al mañà Cañellas
Al fusté Miserachs
Per portà lo cadàver Pera Serra
Total distribuït
Queda a favor del gremi de estos dos anys

52
48
5
248
12
1.463
1.888

6
4

1875, gener, 1 - 1875, desembre, 31
Comptes del exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 101r]

Entrat en lo any 1875 (en rals de billó)
Per lo sobrat del any anterior
Per 79 pesas estricadas del gremi a 1 ral
Per 253 pesas forasteras a 4 rals
Per 100 pesas forasteras a 6 rals
Per 20 sacas llana a 2 cuartos
Cobrat dels mestres de 2 anys 1873, 1874
Entrat

1.888
79
1.012
600
4
56
3.639

Distribuït
Per emblanquir las parets de la torra
Per lo 4 trimestre contribució gobern
Per los portans del cadàver Aguilera
Per lo 1, 2 y 3 trimestre contribució
Per los ventalls y pors
Per lo 4 trimestre contribució
Per las completas y oﬁci Sant Juan
Per los portans del Tavernacla
Per portà la bandera
Per dos semestres ingresos municipals
Per lo emprèstit
A Modesto Martí per la sera
Per la compra de Sant Juan
Al fusté Miserachs
Al clavataira Bosch
A Francisco Casadesús per la sera de dos anys
Al Faliu per cobrar los rals dels mestres

36
45
12
161
101
53
156
40
10
47
161
59
420
229
65
337
14

4

24
28

17
8

9
16

17
18
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Distribuït1

1.975

17

3.639
1.975
1.664

28
17
11

1.664
113
1.296
324
6
3.403

11

1. D’acord amb els sumands, el total hauria de ser de
1.948 rals 7 maravedisos.

Entrat
Distribuït
Queda a favor gremi

1876, gener, 1 - 1876, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 101v]

Entrat en lo any 1876 (en rals de billó)
Diné sobrat del any anterior
Per 113 pesas estricadas del gremi a 1 ral
Per 324 pesas forasteras a 4 rals
Per 54 pesas forasteras a 6 rals
Per 27 sacas llana a 2 cuartos
Entrat
Distribuït
Per portà la cadàver de Josep Anton Mas
Per lo 1º, 2º, 3º y 4º trimestre contribució
Per Salvadó Perramon per fe lo portal estricadó
A Pera Musons per guix
Al taulé per tochus
Al Jeroni per repintà Sant Juan
Per portà lo Tabernacla
Per portà la bandera
Per las completas, profesó y oﬁci Sant Juan
Per los ventalls y ports
Per cals y amarala
Per portà la bandera per Sant Bartomeu
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
Al fusté Isidro Sanjust
Al mañà Cañellas
Al clavataira Bosch
Al fusté Miserachs
A Francisco Casadesús per la sera
Per treura la herva de la torra

12
214
61
10
8
80
40
10
199
105
52
5
107
54
52
40
170
170
24

12
23

32
17

10

2
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Distribuït
Entrat
Queda a favor del gremi

1.414
3.403
1.988

27
23
30

1.988
154
1.000
336
15
60
3.554

30

1877, gener, 1 - 1877, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 101r i 102v]

Entrat en lo any 1877
Diné sobrat de lo any anterior
Per 154 pesas estricadas del gremi a 1 ral
Per 250 pesas forasteras a 4 rals
Per 56 pesas forasteras a 6 rals
Per 65 sacas llana a 2 cuartos
Cobrat dels mestres, 2 anys 1875 y 76
Entrat
Distribuït
A Anton Forn per cals
A Vicens Torras pors de la cals
Per los curdons dels pandó del Misteri
suma
Per dos vestas nobas pels nois
Per los portans del Misteri y esparraguera
Per arreglar lo Misteri y agullas
Per lo 3º y 4º trimestre contribució
A Salvadó Perramon per la paret torra
A Antoni Musons per guix
A Salvadó Vidal per arena
A Francisco Torrescasana per raxolas
Per los ventalls y pors
Per portà lo Tabernacla y bandera de Corpus y Sant
Juan
Per las completas, profesó y oﬁci Sant Juan
Per treura la terra del estricadó
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
Al clavataira Bosch
Al fusté Miserachs

72
59
18
149
12
36
8
107
393
92
48
8
101
50
225
28
107
33
214

10
6

10
10

2
32
17

2
14
6
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A Francisco Casadesús per la sera
Al Feliu per cobrà los rals dels mestres
Distribuït
Entrat
Queda a favor del gremi

293
14
1.920
3.554
1.633

6
21
6
19

1878, gener, 1 - 1878, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 102r]

Entrat en lo any 1878 (en rals de billó)
Diner sobrat del any anterior
Per 97 pesas estricadas del gremi a 1 ral
Per 178 pesas forasteras a 4 rals
Per 35 pesas forasteras a 6 rals
Per 66 sacas llana a 2 cuartos
Entrat

1.633
97
712
210
15
2.668

Distribuït
Alfusté Geroni per rebaxà y pintà lasta bandera
Per lo 3º y 4º trimestre contribució
Al arquitecto Riera
Per portà lo Tavernacla de Corpus y Sant Juan
Per portà la bandera
Completas, profesó y oﬁci
Per los ventalls y pors
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
Al fusté Isidro Sanjust
Al clavataira Bosch
Per treura la herva dels estricadós
A Francisco Casadesús per la sera
Al taulé Josep Sugrañas per raxolas
Distribuït
Entrat
Queda a fabor del gremi

24
107
20
40
10
192
100
107
70
24
19
269
26
1.009
2.668
1.658

19

18
3

14

4
14

12
10
3
27
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1879, gener, 1 - 1879, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 102v]

Entrat en lo any 1879 (en rals de billó)
Diné sobrat del any anterior 1878
Per 150 pesas del gremi a 1 ral
Per 171 pesas forasteras a 4 rals
Per 16 pesas forasteras a 6 rals
Per 32 sacas llana a 2 cuartos
Entrat

1.658
150
684
96
7
2.596

Distribuït
Per lo 3º y 4º trimestre contribució
107
Per portà lo Tavernacle de Corpus y Sant Juan
40
Per portà la bandera
10
Per las completas, profesó y oﬁci
201
Per los ventalls y pors
100
Al (Mogas) per gratiﬁcació de no fe denúncia de la torra 480
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
107
Per 11 quintàs de cals
27
Al Satorras per los pors de la cals
44
Al Garrell per guix
36
Al Burrega per siment pels pals
15
Per treura la herva dels estricadós
18
A Lluís Domènach per cabasos
5
Al Lluch Perramon per arreglà la paret de la torra
285
Per lo amillarament de la torra
44
A Jusep Roma per arena
40
Al fusté Isidro Sanjust
81
Al clavataira Bosch
24
A Francisco Casadesús per la sera
198
Distribuït
1.864
Entrat
2.596
Queda a favor del gremi
731

27

18
11
14

6

2
17
2

24

16
13
11
32
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1880, gener, 1 - 1880, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 102v a 103r]

Entrat en lo any 1880 (en rals de billó)
Diné sobrat del any anterior
Per 190 pesas estricadas del gremi a 1 ral
Per 258 pesas forasteras a 4 rals
Per 8 pesas forasteras a 6 rals
Per 122 sacas llana a 2 cuartos
Entrat

731
190
1.032
48
28
2.030

Per
Per
Per
Per

portà los cadàvers Jusep Badia y Jusep Aguilera
24
lo 3º y 4º trimestre contribució
107
la completas, profesó y oﬁci de Sant Juan
212
los ventalls y pors
100
suma
443
Per los portans del Tabernacla
40
Per portà la bandera
10
Per treura la herva de la torra
28
A Lluch Perramon
22
Al clavataira Bosch
24
Al fusté Isidro Sanjust
90
A Juan Riba una corda per los termals
57
A Francisco Casadesús per la sera
170
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
106
Al Musons per guix
4
Per 22 quintàs cals
121
Al mañà Ramon Cañellas
30
Distribuït
1.147
Entrat
2.030
Queda a favor del gremi
883

32

24
22
2
28
30

20
22

4
22
18

1881, gener, 1 - 1881, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 103r]

Entrat en lo any 1881 (en rals de billó)
Diné sobrat del any anterior 1880

883

18
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Per 186 pesas del gremi a 1 ral
Per 325 pesas forasteras a 4 rals
Per 119 sacas llana a 2 cuartos
Cobrat dels mestres, de 2 anys 79 y 1880
Entrat

186
1.300
28
28
2.425

Distribuït
Per treura lo Misteri y arreglar
10
Per lo 3è y 4º trimestre contribució
106
Al fusté Valls
43
Per las completas, profesó y oﬁci
209
Per los ventalls y pors
87
Per los portans del Tavernacla de Corpus y Sant Juan
40
Per portà la bandera
10
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
106
A Pera Mercadé per 6 taulons de 36 pams
384
Al mañà Cañellas
41
Al clavataira Anton Bosch
26
Al fusté Isidro Sanjust
200
A Francisco Casadesús per la sera
160
Per treura la herva dels estricadós
9
Al Feliu per anà a cobrar los rals dels mestres
8
Distribuït
1.441
Entrat
2.425
Queda a favor del gremi
984

18

22
14

12

26

6
18
12

1882, gener, 1 - 1882, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 103v]

Entrat en lo any 1882 (en rals de billó)
Diné entrat de lo any anterior 1881
Per 195 pesas del gremi a 1 ral
Per 267 pesas forasteras a 4 rals
Per 53 sacas llana a 2 cuartos
Per 15 pesas forasteras a 6 rals
Entrat

984
195
1.068
12
90
2.349

12

16
28
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Distribuït
Per lo 3º y 4º trimestre contribució
106
Per las completas, profesó y oﬁci de Sant Juan
221
Per los ventalls y pors
68
Per los portans del Tabernacla de Corpus y Sant Juan
40
Per portà la bandera
10
Per una corda per los ganxos dels ternals
12
Per treura las pedras de la torra y netexà als estricadós
48
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
105
Al fusté Isidro Sanjust
329
Al clavataira Anton Bosch
52
Al mañà Cañellas
62
A Francisco Casadesús per la sera
247
Per lo 3º y 4º trimestre impuesto de la sal
10
A Lluch Perramon
80
Distribuït
1.392
Entrat
2.349
Queda a favor del gremi
957

12
2

8

29
10
24
17
28
11

1883, gener, 1 - 1883, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 103v i 104r]

Entrat en lo any 1883 (en rals de billó)
Diné entrat de lo any anterior 1882
Per 169 pesas del gremi a 1 ral
Per 241 pesas forasteras a 4 rals
Per 23 pesas forasteras a 6 rals
Per 80 sacas de llana a 2 cuartos
Cobrat dels mestres, de 2 anys 1881 y 1882
Entrat
Distribuït
Per fe mirà si estaba hipotecada la escritura de la torra
Per lo 3er. trimestre contribució
Per los portans del Misteri
Per arreglà las ﬁguras del Misteri y ruscà los calgols
Per 4º trimestre contribució
Per las completas, profesó y oﬁci
Per los ventalls y pors

957
169
964
138
18
26
2.273
8
52
36
10
73
215
71

11

28
5

20

6
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Per portà la bandera
Per treura la herva de la torra y estricadós
suma
Per lo 1º y 2º trimestre contribució
Per portà lo Tavernacle de Corpus y Sant Juan
Al fusté Sanjust
Al clavataire Bosch
Al mañà Cañellas
A Francisco Casadesús per la sera
Per 4 trimestres impuesto de la sal
Al Feliu per anar a cobrà los rals dels mestres
Distribuït
Entrat
Queda a favor del gremi

10
22
498
71
40
68
16
28
257
20
8
1.007
2.273
1.265

16
8
24

13
16
27
5
12

1884, gener, 1 - 1884, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 104r]

Entrat en lo any 1884 (en rals de billó)
Diné entrat de lo any anterior 1883
Per 137 pesas del gremi a 1 ral
Per 240 pesas forasteras a 4 rals
Per 18 pesas forasteras a 6 rals
Per 147 sacas llana a 2 cuartos
Entrat
Distribuït
Al Eudaldo Casanovas per cals y amararla
Per arreglà lo Misteri
Per los portans del Misteri
Per lo 3er. y 4º trimestre contribució
Al mestre Vich per arreglà la paret de la torra
Al Mombuy per guix
Al Ambrós per arena
Per lo 1er. y 2º trimestre contribució
Per las completas, profesó y oﬁci de Sant Juan
Per los portans del Tabernacla de Corpus y Sant Juan

1.265
137
960
108
34
2.504
106
6
36
71
75
13
8
71
208
40

12

20
32

24
18
24
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Per portà la bandera
10
Per los ventalls y pors
65
Per 4 trimestres impuesto de la sal
14
A Bofarull per arreglà la pared de la tanca de la vídua
Carulla
23
A Ramon Bisbal per treura la herva y netexà la torra
48
A Anton Farré per los taulons
160
Al fusté Isidro Sanjust
168
A Francisco Casadesús per la sera
182
Al farré Cañellas y parellà
82
Distribuït
1.388
Entrat
2.504
Queda a favor del gremi
1.116

6

4
32
28

1885, gener, 1 - 1885, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 104v]

Entrat en lo any 1885 (en rals de billó)
Diné entrat de lo any anterior 1884
Per 151 pesas del gremi a 1 ral
Per 244 pesas forasteras a 4 rals
Per 18 pesas forasteras a 6 rals
Per 155 sacas llana a 2 cuartos
Suma
Distribuït
Per lo 3º y 4º trimestre contribució
A Pera Valls ajudà al fusté a clavà los pals
A Pera Valls per siment per los pals
A Vilarrubís per treura la herva dels estricadós
Per los ventalls y pors
Per las completas, profesó y oﬁci
Per los portans del Tabernacla de Corpus y Sant Juan
Per portà la bandera
Per los 1º y 2º trimestre de contribució
Al fusté Isidro Sanjust
Al mañà Parelló
Al farré Vilaseca

1.116
151
976
108
36
2.388

28

71
20
13
14
58
214
40
10
76
322
29
25

24

16
10

18

24
18
30
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Per 4 trimestres impuesto de la sal
Al clavataira Anton Bosch
A Francisco Casadesús per la sera
Per un duro fals que baren donà al clavadó
Distribuït
Entrat
Queda a favor del gremi

14
80
98
20
1.108
2.388
1.280

26
4
10
6

1886, gener, 1 -1886, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 104v a 105r]

Entrat en lo any 1886 (en rals de billó)
Diné entrat de lo any anterior 1885
Per 137 pesas del gremi a 1 ral
Per 320 pesas forasteras a 4 rals
Per 1 pesa forastera a 6 rals
Per 111 sacas llana a 2 cuartos
Cobrat dels mestres, 3 anys 1883, 1884 y 1885
Entrat
Distribuït
lo 3º y 4º trimestre contribució
arreclà lo Misteri y reteñí las vestas
los portans del Misteri
lo bellut de la vesta del noy y arreglarla
los ventalls y pors
las completas, profesó y oﬁci de Sant Juan
suma
Per portà la bandera y escorsà lasta
Per los portans del Tavernacla
Per lo 1er. y 2º trimestre contribució
A Vilarrubís per treura la herva de la torra y estricadó
Al fusté Isidro Sanjust
Al clavataira Anton Bosch
Al mañà Parelló
A Francesch Casadesús per la sera
Al Feliu per cobrà los rals dels mestres
A Pera Musons per un compta de guix que se olvidà
continuà en lo any 1882
Per
Per
Per
Per
Per
Per

1.280
137
1.280
6
26
34
2.763
76
14
36
10
58
162
356
12
40
76
35
45
24
54
231
4
14

6

4
10
24

24

20

22

24
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Distribuït
893
Entrat
2.763
Quedan
1.869
Més per las pesas del gremi que per equivocació se
van anotà de menos en lo any 1874, a 1 ral
10
Més cobrat dels mestres corresponent en los anys 1877
y 1878
30
Queda a favor del gremi a 31 diciembre de 1886 1.909

22
10
22

22

1887, gener, 1 -1887, desembre, 31
Comptes de l’exgremi de fabricants de draps d’Igualada.
[4: fol. 148v a 149r]

Entradas en el año 1887 (en rals de billó)
A treinta y uno diciembre de 1886 ha quedado a favor
del gremio un total de
1.909
Por 25 piezas del gremio a 1 real
25
Por 112 piezas forasteras a 4 reales
448
Por 40 sacas de lana a 1 real
40
Por 2 sacas de lana a 2 cuartos
Por 13 años cobrados a Francisco Rigolfas
26
Entrado
2.449
Distribución en el año 1887
Al procurador Basilio Puig por su cuenta del espediente posesario
480
Entregados al señor Soler por sus ajencias
520
A José Cuañellas por una pieza (cuerola)
50
Por el 3º trimestre contribución
38
Por el 4º trimestre contribución
38
A Isidro Sanjust por maderas y trabajos
236
Al cerrajero Parelló por cabestrillos estricadores
40
A viuda Vilaseca por 18 tornillos estricadores
17
A Lucas Parramon por collar los palos íd.
6
A Plàcido Llucià por sus trabajos barnizado
182
A Francisco Matosas por sus trabajos
500
A don Pablo Riera por la valoración del terreno estricador 100
Salido por gastos
2.227
Sobra a favor de la sociedad
221
2.449

22

16
4

9
9

18
50

18
20
4

