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Introducció
El llibre de Bernat Gendre que presentem, les cobertes del
qual consisteixen en un pergamí documental reutilitzat (sig. ant. 87,
sig. top. 65), mostra escrit al damunt que té 476 fulls i, anotat amb
llapis, que abasta del 1592 al 1608. No obstant això, malgrat el desordre de col·locació dels documents que l’integren, a vegades fins i tot
amb plecs capgirats, comprovem que comença l’any 1579 i arriba fins
al 1612. Posseeix 470 folis escrits, a més de 5 fulls de guarda. Quant
a l’estat de conservació, un bon nombre de fulls van patir l’efecte fortament corrosiu de les tintes ferrogàl·liques, que fins i tot va provocar
la pèrdua del suport en algun cas.
Aquest segon volum d’inventaris i encants, mancat d’índex, comprèn
38 unitats —a part dels documents que duen els números 54 i 55, que
havien de formar part del primer, hem trobat els que van numerats de l’1
al 23 i el núm. 25—, entre el 19 de juny de 1579 i el 3 de març de
1612. En general, de major extensió que al primer llibre, s’hi apleguen
20 inventaris —el núm. 1, de la vídua Miret, previ als encants núm.
4 i 5 del primer llibre, els núm. 10 i 23 de l’hospital, el núm. 14, dels
cònjuges Vidal, vinculat amb l’inventari núm. 10 d’aquell llibre—; 4
encants —els núm. 3 i 8, de les vídues de Joan de Lara i Joan Pedret,
posteriors als inventaris 13 i 18, del primer llibre, respectivament— i
12 inventaris i encants associats, ultra dues relacions (núm. 5 i 26). Els
documents compresos al llibre corresponen als inventaris de Marianna,
vídua del mercader Francesc Miret (1579, juny i desembre, doc. 1,
els encants que s’hi refereixen es troben, però, al primer llibre, doc. 3
i 5), del canonge Francesc Mascaró (1592 i 1593, seguit de l’encant,
juliol de 1593, doc. 4), dels llibres llegats al seminari pel canonge de
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la Seu Feliu Serra (1595-1599, doc. 6),1 del donzell Aleix de Ferrer
(1598, doc. 9), de l’Hospital Nou de Santa Tecla (1599 i 1600 i 1602,
doc. 10 i 23), del sagristà major i canonge de la Seu Melcior de Biure
(seguit de l’encant, 1599, doc. 11), de l’ardiaca major i canonge de la
Seu Rafael d’Oms (1599, doc. 12), de la casa dels pubills de Joan Amill
i de la botiga de la casa del senyor de Vallmoll, Bernat de Boixadors i
d’Erill (1599, doc. 13), dels cònjuges Jeroni Vidal, boter, i Paula Savit
(1599, doc. 14, precedit per un altre, datat el 1586, doc. 10 del llibre
primer), del negociant Damià Tolrà (1599-1601, doc. 15), del donzell
Onofre de Mediona, menor (seguit de l’encant, 1599 i 1600, doc. 16),
del doctor en drets Esteve Grimau (seguit de l’encant, 1600-1610, doc.
17), del mercader de Falset Pere Morell (1600, doc. 18), de l’hospitaler
i canonge de la Seu Joan Mallafrè (1600, doc. 19), del forner Lluís
Porcígols (1600 i 1601, doc. 20), del canonge Gabriel Salt (seguit de
l’encant, 1602, doc. 21), de la vídua Dominga Pujola (1602, doc. 22), del
guanter Joan Carreres (1603, doc. 24), del prevere beneficiat de la Seu
Antoni Carrover (seguit de l’encant, ambdós repetits, doc. 25), relació de
roba rebuda pel rector del seminari Bartomeu Miralles (1605, doc. 26),
del rector de Torredembarra Llorenç Girona (amb l’encant, 1605, doc.
27 i 28), del comte de Santa Coloma Pere de Queralt (1606, doc. 29),
del canonge de la Seu Joan Freixa (amb l’encant, 1606-1612, doc. 30), del
canonge de la Seu Miquel Pagès (seguit de l’encant, 1602-1607,
doc. 31), del prevere beneficiat de la Seu Josep Blanc (seguit de l’encant, 1607, doc. 32), del mercader de Nulles Francesc Vilanova (1607,
doc. 33), del mercader Pau Reverter (seguit de l’encant, 1608, doc. 34), del
pagès Bernat Cerdà (1608, doc. 35), de Violant, vídua del notari Damià
Gili (1609 i 1610, doc. 36), del cirurgià Pere Amorós (seguit de l’encant,
ambdós repetits, 1610, doc. 37) i del mercader Pere Amill (1612, doc. 38),
a més de la presentació de dues partides de la Taula de Canvi i Dipòsits
de Tarragona pel clavari de la confraria de paraires de Reus Joan Rosic,
a favor del rector de la Casa de Provació dels jesuïtes Jeroni Dauder
(1593, doc. 5).
Únicament localitzem els encants de Teòfila, muller de l’apotecari
Joan Martra2 (1581, doc. 2), del comensal Bernat Agràs (1596, doc. 7) i
d’Anna, vídua del mercader Joan Pedret (1598, doc. 8, amb l’inventari,
de l’any 1596, al llibre primer, doc. 48).
1. Esmentat com a canonge simple des de 1571 (Recasens i Comes, Josep M. El
municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona. Segles xvi i xvii. Tarragona: Arola
Editors, 1998, p. 112 i 113 i Ramon i Vinyes, Mn. Salvador. “Canonges de la Catedral
de Tarragona”. Butlletí Arqueològic, èp. V, núm. 21-22 (Tarragona, 1999-2000), p. 294.
2. Cònsol en cap i segon, els anys 1580 i 1583, respectivament (Recasens, 1998,
p. 355).
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El conjunt de documents del volum proporcionen informació sobre
els béns de vuit canonges (Francesc Mascaró, Feliu Serra, el sagristà
major Melcior de Biure, l’ardiaca major Rafael d’Oms, l’hospitaler Joan
Mallafrè, Gabriel Salt, Joan Freixa i Miquel Pagès), un comensal (Bernat Agràs), dos preveres beneficiats (Antoni Carrover i Josep Blanc),
un rector (Llorenç Girona, de Torredembarra, que, el 1597, havia estat
rector del seminari), el rector del seminari de 1605 (Bartomeu Miralles), la Casa de Provació dels jesuïtes (rector pare Jeroni Dauder), dos
donzells (Aleix de Ferrer i Onofre de Mediona [i de Sacirera], menor,
fill d’Onofre, localitzat al llibre primer), el comte de Santa Coloma,
Pere de Queralt, un doctor en drets (Esteve Grimau), un cirurgià (Pere
Amorós), quatre mercaders (Pere Morell, de Falset, Francesc Vilanova,
de Nulles, Pau Reverter i Pere Amill), els pubills del mercader Joan
Amill (amb l’inventari i l’encant al llibre primer), un negociant (Damià
Tolrà), un boter (Jeroni Vidal, ja present al llibre primer), un guanter
(Joan Carreres), un forner (Lluís Porcígols), un pagès (Bernat Cerdà),
la muller d’un apotecari (Joan Martra), cinc vídues (Marianna, vídua
del mercader Francesc Miret, Tecla, vídua del pagès Joan de Lara, i
Anna, vídua del mercader Joan Pedret, ja aparegudes al llibre primer,
Dominga Pujola i Violant, vídua del notari Damià Gili) i l’Hospital Nou
(dues vegades, que es completen amb les quatre del llibre primer).
La cronologia ens situa, deixant de banda el primer inventari,
datat el 1579, durant els darrers vint anys del segle xvi i la primera
desena del xvii (1579-1612), amb l’afegit marginal del 10 de maig de
1616, del lliurament de l’original (doc. núm. 14). Coincideix amb una
llarga nòmina de papes (Gregori XIII, Sixt V, Urbà VII, Gregori XIV,
Innocenci IX, Climent VIII, Lleó XI i Pau V), els regnats de Felip II i
Felip III de Castella, les prelatures d’Antoni Agustín i Albanell (15761586), Joan Terès i Borrull (1587-1603) i Joan de Vic i Manrique de Lara
(1604-1611) i la celebració dels concilis provincials de 1598 i 1602. La
ciutat es transformava, amb l’establiment dels jesuïtes, la construcció
de la Casa del General, el Nou Hospital de Santa Tecla, el Seminari
Conciliar —el primer d’Espanya d’acord amb les disposicions del Concili
de Trento— i la Universitat creada, el 1577, a partir de l’Estudi, amb
les consegüents repercussions culturals, l’església de Sant Llorenç i la
transformació del carrer immediat, l’aixecament de les capelles de l’arquebisbe Terès i l’enllestiment de l’orgue a la Seu, l’obra del moll, la
presència d’artistes, l’evolució de la música...
Es notaven els efectes de les epidèmies de pesta, sobretot dels anys
1591-1592, la importància de la impremta, amb Felip Robert i Joan
Felip Mey, el desenvolupament de l’activitat mercantil, amb l’inici de la
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Taula de Canvi i els viatges marítims i els intercanvis associats (amb
ciutats italianes, com Roma, Gènova, Venècia o Nàpols, o amb Egipte,
cap on anaven dos galions i una pollacra, en els quals el mercader de
Falset Pere Morell tenia la seva part...), la canonització de sant Dídac
(1588) i de sant Ramon de Penyafort (1601).
El

notari

Bernat Gendre

Com en el primer llibre, Bernat Gendre comença identificant-se
com a notari públic per totam terram per les autoritats apostòlica i
reial. Tot seguit afegeix que formava part del Col·legi de Notaris, que
regia l’ofici del Manual de la Taula de Canvi (creada el 1581) i que
era procurador del seminari (1609) i secretari i escrivà del Capítol. En
una ocasió consta com a testimoni el seu fill Pau, prevere beneficiat de
la Seu (del benefici de santa Elisabet, entre 1607 i 1617).3 Retrobem
l’esment del seu domicili, al carrer de la Nau, i la presència sovintejada
com a testimoni del seu probable escrivent Gabriel Martorell, succeït
per Pere Joan Sirvent.
Bernat Gendre apareix novament com a comprador, als encants
dels béns de Teòfila, vídua de l’apotecari Joan Martra: unes faldilles
de color (17 sous, 8 diners); d’Anna, vídua del mercader Joan Pedret:
una Pietat de pinzell (1 lliura); del canonge Gabriel Salt: un agnus,
amb peanya i dos llibres d’estampa (2 lliures, 3 sous, 6 diners —sabem
igualment que es quedà un Formularium instrumentorum, en quart, doc.
núm. 21— i del mercader Pau Reverter: un flascó i cordons (8 sous).
Interès

dels llibres d’inventaris i encants

La lectura d’aquestes relacions d’objectes, post mortem o abans de
passar-los al successor en el càrrec, així com després de llur venda en
subhasta pública, presenta un notable interès històric, per l’urbanisme
i l’arquitectura (distribució espacial dels edificis, evolució de la construcció de l’hospital i del seminari), els personatges (el primer bisbe
de Solsona, els impressors Robert i Mey), els esdeveniments als quals
ens remeten (una èpidemia de pesta, la construcció de l’Hospital Nou
de Santa Tecla i del seminari...), la cultura (la primitiva biblioteca del
seminari i els bibliòfils), l’art (tipologies, tècniques, iconografia i heràldica) i els artistes, l’ambient religiós (inclosa la música, amb el cant
i l’orgue), l’economia (mercaders, botigues, monedes, preus de venda,

3. Ramon, 1999-2000, p. 528.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

11

penyores, censals), antropològic —referències al dol, devocions— i la
vida quotidiana: alimentació; indumentària femenina i masculina, d’estiu i d’hivern —inclosa l’eclesiàstica—, el luxe, la ciència (els metges
i instruments mèdics, la comptabilitat), els viatges per terra —roba i
objectes per anar de camí— i la navegació, les maneres de combatre
el fred i la calor, la intimitat (roba per anar per casa, per dormir), els
jocs, la cacera, els torneigs...; filològic: vocabulari català, castellanismes,
antroponímia, toponímia urbana...
Els inventaris desprenen encara una sensació de vida, en oferir-nos
el detall del contingut en cada una de les estances dels habitatges
de nobles, mercaders, menestrals o eclesiàstics: a l’entrada, la cuina,
l’estudi, la sala, la cambra, el celler, el pastador, la capella..., així com
per terra, a les parets i a l’interior dels mobles i altres contenidors
(arquimesa, caixa, armari, capses, estotjos, saquets, sacs), “calcots de
cadís, ab un estoix y unes ulleres y un rosari vermell, en les botxaques,
ja husats”, “se trobà, en una caixa del deffunct, sinch lliures, y més,
en lo caxó de la botiga, setse lliures, aprés de sa mort, per sa part”
(doc. 15). Descobrim una multitud d’oficis i professions, l’aspecte de
tallers d’artesans i botigues i el rastre de les dones i les seves activitats
domèstiques, juntament amb els nens.
Es contraposa la mobilitat dels objectes dels habitatges urbans, els
béns dels quals podien ser buidats, repartits o concentrats (amb els matrimonis i les herències, llegats i donacions) i ampliats gràcies als
comerços i tallers, al mercat i a les fires i, també, als encants, amb la
perduració més freqüent al llarg dels anys del mobiliari d’un castell,
casa senyorial o masia...
Prèviament a l’encant, es duien a terme mesuratges —el 1610 els
argenters Maimó i Figueres pesaren culleretes i culleres de plata— i es
confiaven estimacions a experts (argenters, fusters, botiguers de teles o
sastres) i per a la subhasta pública hi intervenien el notari i els seus
escrivents, els traginers, els bastaixos i els corredors de coll.
En aquest segon llibre, dos inventaris i un encant duen numeració aplicada al davant de les unitats anotades (doc. núm. 6 i 17, del
canonge Feliu Serra i del doctor en drets Esteve Grimau), per tal de
controlar millor el conjunt de les peces.
La

transcripció

Amb la transcripció del text s’ha intentat de simplificar-ne al màxim
la lectura, atès que són nombroses les anotacions marginals —resums,
afegits, petites xifres aràbigues dels totals de les quantitats de cada
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foli (al marge esquerre, a dalt i a baix de la part dreta), els múltiples
ratllats, senyals de recomptes—, a més del desordre en la col·locació
dels plecs, els fulls capgirats... S’ha optat per una disposició cronològica del conjunt dels documents, reagrupant els que estaven repetits,
en trobar-se el llibre desproveït de taula o rúbrica. Recordem que fins
i tot dues unitats responen a la numeració del primer volum.
Es diferencien diferents tipus d’escriptura, no només perquè siguin
atribuïbles a mans diverses. Veiem una escriptura petita, més lligada
amb el segle anterior, i una altra de més clara, més gran, cursiva (amb
força majúscules), que anuncia la tradició posterior.
Les

dificultats lèxiques

Sens dubte, un dels valors més considerables dels inventaris i
encants és el lèxic, d’una riquesa excepcional, que permet elaborar un
ampli vocabulari. Tanmateix les reiterades dificultats per a la comprensió es vinculen amb les contínues vacil·lacions ortogràfiques (leonat,
lleunat, lahonat, llauhonat, lleonat; quoixins, coixins; palàcio, palassi,
palasi; cabsa, capsa; alquilla, arquilla; soprior, supprior, sobprior...),
la pluralitat d’accepcions d’un mateix mot o polisèmia, a vegades en
paraules aparentment d’ús corrent (aportar, camisa, carabassa, cullera,
estudi, passar, polaina, porta, portadora, roba, tenir, ventall, quadra,
graner...), a més de paraules de significat desconegut o dubtós o que
han deixat d’emprar-se (manobra).
No ens ha de sorprendre tampoc la profusió de castellanismes
detectats: agujero, angarilles (angarillas), aposento, arquilla, arquimesa,
barradillo, bolso, calsilles (calcillas), cerca, cinto, cuello, domasquillo, ébano, escobilla, esmeralda, folio, fray, gatillo, gorbió (gurbión),
lechuguilla, lío, llevantar (cota de), maletilla, manguito, muntera, ninyo
(Niño), panyo, puntilla, punyo, quadrado, rebocillo, recibidor, refino,
ropilla, rosillo (tafetà), sacapilotas (sacapelotas), saio, sombrero, soplillo,
sotanilla, telilla, tocado, toquilla, trasero, trenses, trensilla, vano, verdugado..., juntament amb alguns manlleus de l’italià: andarello, brocat,
brocadello, tarsia...
Els

índexs

Com ja fèiem notar en el primer llibre, hem pretès elaborar amb
el màxim rigor els índexs a partir de les dades de la mateixa documentació, tot facilitant alhora informació complementària de fonts bibliogràfiques o documentals al nostre abast, expressada entre claudàtors,
a fi d’oferir una idea més clara de la identitat de moltes persones (la
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procedència, el parentiu, la professió o els càrrecs), que, en cas contrari,
apareixerien tan sols amb un cognom dins una llarga llista que no ens
diria gran cosa sobre els ciutadans, habitants i visitants de Tarragona.
Subratllem un altre cop el valor dels títols anteposats als cognoms,
senyor, senyora, don, madò, vídua, na/n’, en/n’, mestre, mossèn, misser,
monsenyor, baró, pare..., per poder apreciar la categoria de la persona.
Quan ens ha estat possible, hem identificat la família d’on procedien
certes dones, portadores únicament del cognom feminitzat del marit
o, en algun cas, del pare.
Sens dubte, el més complex ha estat la identificació dels innombrables autors dels llibres de les biblioteques, aspecte aquest que sobrepassa
els límits d’una simple introducció, i que d’altra banda tenim previst
desenvolupar en un treball posterior, amb el tractament que es mereix.
Comentari

paleogràfic

Aquest segon llibre és menys polit i dóna una certa aparença
de desordre: mal enquadernat, els plecs cosits de forma maldestra, ús de
tinta ferruginosa, ratllats de paraules i taques de tinta, signes al marge
com creus, punts i nombres i afegits interlineals. Els estris per escriure,
menys acurats, amb canvis de plomes, algunes de les quals ja eren de
llautó; el paper dolent, que transparenta i traspassa; la diferent mida
d’alguns documents, i la varietat de mans que redactaren el protocol,
algunes molt matusseres, especialment en els esborranys conservats,
acaben confirmant aquesta primera sensació de descuit.
Bernat Gendre, que ja tenia una certa edat i que havia assolit
una posició social i econòmica notable, solia escriure la fórmula introductòria i la resta era redactat per un o més dels seus escrivans.
En la majoria de casos coincideix una lletra diferent amb la celebració d’uns encants o amb la còpia de documentació de tipus econòmic
—censals o relacions de deutes— trobada entre els béns inventariats.
Són múltiples els plecs en què es dóna aquesta barreja de mans. En el
foli 131 hi ha una carta autògrafa del notari, de data 24 de març de
1600, dirigida a mossèn Lluís Gavaldà, on es veu que continua tenint
el mateix tipus de lletra però d’un mòdul més gran, més desfeta i inclinada a la dreta. La carta fou contestada per Honorat Espluga, rector
de Falset, que escrivia amb una lletra molt cursiva, gran i irregular,
amb molts nexes entre grafies i paraules. Semblantment passa en l’inventari dels béns de Miquel Pagès, canonge: fou iniciat per B. Gendre,
continuat per una altra mà amb un ductus ràpid, lleuger i mòdul
gran, usada en altres documents, i acabat pel vicari de Verdú mossèn
Jaume Ramon, amb lletra quasi cal·ligràfica. Estranya la poca cura en
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la presentació d’algun document com l’inventari de Joan Mallafrè, de
l’any 1600, especialment l’inici. Alguns fragments de l’encant dels béns
d’Esteve Grimau estan escrits amb una lletra menuda, clara, paraules
ben separades i assentades en la línia d’escriptura. Un tipus de lletra
gran, regular, allargada, dextrogira i monòtona és usada repetidament.
El redactor de l’encant dels béns d’Antoni Carrover i de Pau Reverter
emprà una lletra molt arcaïtzant, impròpia del moment en què es
van escriure, l’any 1603 el primer i l’any 1608 el segon, ja que encara
enllaça les e amb la lletra següent per la llengüeta.
Les abreviatures són molt reduïdes. La valoració dels objectes
tant es pot expressar en nombres romans com en guarismes. Presenten
dificultats els nombres 3 i 5.
Els

inventaris

Primer s’identificava l’objecte, precedit de la quantitat o nombre,
després se’n deia la mida, la capacitat, el material, el complement,
l’ús, els elements definidors, una característica que en definís el tipus
i finalment l’estat de conservació o el grau de qualitat, el contingut.
Es feien repassos, que es traduïen amb signes (ratlla o vírgula, creu,
cercle...), lletres (c, f, t), punts, el nom de l’adquirent (o la inicial), al
marge esquerre.
Com en el llibre anterior, cada inventari podia anar precedit per
la ubicació de l’edifici, amb la indicació del carrer o plaça i els límits
o afrontacions. A continuació, seguint l’itinerari adoptat pel notari, que
disposava a vegades d’algunes claus —s’al·ludeix també a un clauer de
plata, amb les sis claus dels caixons de dos bancs i al “clauer de plata
aportà la senyora Amorós, ab les claus” (doc. 37)—, hom passava des
de l’entrada a les golfes o altres dependències secundàries. Cal recordar
que sistemàticament hom parla de tots els panys i claus: “una caxa
de noguer casi nova, ab son pany y clau, molt bo, tanque ab colp y
volta”, “caxa de pi, ab pany y clau, tancada”, “caxa de noguer, ab sa
tancadura, col (sic) y volta”, “caixa de àlber, ab tancadura de colp y
volta”, “cofret gran, tancat”.
En cada un dels espais, els ítems de la relació comprenen, de
manera molt sintètica: el nombre o la quantitat, la identificació
de l’objecte, el material, el color, la forma, la procedència, la mida
—pes, llargària, capacitat— o una altra característica descriptiva, algun
complement, l’ús o la pertinença i finalment l’estat de conservació, el
grau de qualitat o els elements mancants, així com el contingut —aquest
podia iniciar una nova llista. També hom localitza referències a la
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possessió, a empenyoraments, transformacions o minves. Sobresurten
les relacions de barrets, llibres...
Ultra els numerals —inclosos parell (banquets, portadores), terna
(roves) i dotzena—, la quantitat restava expressada amb un bon nombre de mots: bala, bolic (pedaços), boliquet (peücs), bulto (estamet de
Tortosa, bocaram), cabdell (estopa filada), cambrada (guadamassils),
cerro (cànem), cul (de saca), dobla (de cadena), fardellet (roba), fardellot (drapots), feixet (estopa), forc (alls), gansalla (fil d’aram), grum
(canyella), lligam o lligamet (capçanes, draps), madeixa (lli en pèl),
malla (de cadena), madeixes (de fil); en relació amb la càrrega d’un
carro: carretada (garbons, llenya d’alzina) i escalada (cànem); munt
(calç amarada, carbó, civada, faves, fusta, garbons, llenya, posts, rabasses, rajoles), paper (safrà), peça (cotonina, veta), pesada (de llana
filada), pesal (trenes), plec (pedaços, papers volants, d’afaitar), ramat
(de cobertores, d’olles), rams (d’estopa), ramellet (fil), rastet (perles i
coralls), serros (bri, cànem, lli de Nàpols), talla (de tela), troca (cotó
en pèl, filet), troqueta (fil de Nàpols), tros (drap), trosset (ciri), un poc
(randa, vidre), una sort (ferro vell, papers, trossos de ciris, vidre, estopa
filada)... barbolleries, coses, embarassos...
Trobem una gran diversitat de materials i productes: acer, aram,
bronze, coure, estany, ferro (estanyat), llauna (blanca, de ferro estanyat),
llautó (a tall d’argent), metall, or, peltre (calze), plata o argent (blanca,
daurada), plom; alabastre, ambre, ametista, atzabeja (o gaieta), cristall, estronca-sang, granat, jaspi, lapislàtzuli, maragda, pedra (d’afilar,
ametista, blava, falsa, de jaspi, de lapislàtzuli, de Mallorca, marbre,
robí, de toc, tosca, verda, vermella), turquesa; aiguacuit, argamassa,
calç, cera, guix, midó, sabó (de llosa); aluda, badana, cuir (de vaca,
vermell), pèl de boc, pell(s) (blanques, de camell, camusses, d’ermini,
de llebre), vaqueta; banya (de búfal), corall, marfil o vori, nacre, os,
perles; borra, cànem (cor, recor i cues, pentinat), cotó (fluix), fil (de
cànem cru), llana (barberesca, sarda), pentinó, refús, tonedís, cinta,
veta; bova, canya, empall, espart, corda (d’espart, de cànem de xurriaca, llamprera, de ballesta, d’arc de viola), llibant, soga (de cànem),
gúmena, fusta (àlber, alzina, blanca, boix, branca de noguer, cirerer,
eben, garbó, ginebre, ginjoler, melis, morera, noguer, olivera, pi, roure,
savina, teix, xop), garbons, carbó, llenya (d’alzina, menuda), palma,
rabasses, sarga, suro, vímet; fluixell, ploma, porcellana, mèlica, pisa
(blanca, blava, de Reus), rajoles, terra (de pisa, de Reus, de la Selva),
cartró, guix de cartró (conegut en italià com “cartapesta” i en castellà
com “papelón”), paper (volant, “de lío”), pergamí, vidre (cristall)...
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Hom precisava igualment els usos o destins, d’origen o final (contingut, finalitat concreta), que evidenciaven una gran varietat d’activitats, per mitjà d’un infinitiu: per a anar a caçar (sombrero), d’anar de
camí, de o per anar per casa (cota de monaquí), d’ o per anar a cavall
(coixinet), de comprar —cabasset, senalló—, per disfressar —caretes—,
per dormir (capells), per a fer-se les celles (pinces), per a justar (llances); per acabar d’enrajolar (cairons), de o per asclar llenya —maça—; per adobar (camises), per afinar (tocador), d’assentar cabeços
(paneret d’empall), per a brodar (coixí, teler), per a cosir (coixí de dona
de bocaram), per escardassar (llana blanca); per a bufar al foc (manxeta), per empeltar (serreta), de caçar (tela), per a cloure lletres —tisores—; d’afaitar (drap, plec), d’afilar raors (pedra blava, groga i parda),
d’arrancar queixals (gatillo), de crestar (ferro), per a escalfar l’aigua
d’afaitar (olla), per sagnar (bacina); per acaptar (alforges), d’anar a
acaptar (campaneta), per aplegar (ase), de o per a cobrir: l’altar de
Sant Magí de la Seu (cortina), la pasta (bancal, mitja flassada), la
pasta, l’hivern (tros de drap de ras), taulons (cortinetes), el túmul per
al dia dels morts (drap); de o per combregar —capa de domàs carmesí, amb estola—, per dir missa (calze i vestiments), d’obrir les tombes
(perpals), per soterrar (creu de llautó, amb asta), de tenir el sant sagrament al monument (caixeta), per a tocar a sanctus (campaneta);
per a colar aigua (morter de pedra tosca o de Mallorca, amb guarniment
de fusta i cobertor), de donar civada a la mula —mesura—, per a
donar llard —ferro—, d’embotar (embut), per glopejar (aigua), per
a menar l’ast —astador, cavall de ferro, ferro—, de o per menjar ous
(culleres de plata petites, plat blanc de Reus), per a penjar carn (ganxo), per passar: la farina (escaleta), vi (sedàs), per a refrescar (garrafó
de suro, amb un brocal de vidre), de mesurar (mitja quartera), per a
mesurar: blat, vi a la menuda (embut d’aram), per a rentar les escudelles (conca d’aram); de o per ensabonar (gibrell gran de terra), de
filar estam (torn), per a filar (estam fraret), que s’ha de passar per
aigua (estamenya frareta), per a pentinar (fogó), de pentinar lli (pinta),
per a picar cànem (maça), per a plegar el calze (tovallola), per a tòrcer
seda (torn), per tenir coberta la roba (llençol dolent), per a netejar: el
cap de l’escopeta (escobilla), les bótes (cadena de ferro); de o per escalfar aigua (escalfadora d’aram, amb cobertor, al costat (mamella
d’aram), olla d’aram, de les escudelles (caldereta d’aram), d’escriure
(plomes), per a receptar els metges (tauleta de tres peus, amb tinter);
d’esmolar (una mola), per estar les atxes (banc), per a fer (bavosall,
mocador, sotana de cosset), de o per fregar: el cap (drapet), la plata
(draps), per a pastar (drap de bri), per fornir les dues cambres de
l’hospital (matalassos); de o per fer: bugada (caldera, cossi), clarea,
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coets (instruments), enciam (plat de pisa), escofions (tros de tela), fils
(als nafrats, draps), foc (copa d’aram petita), el midó (gibrell gran), les
fosses (aixada), net l’estany (bàssia), tovalloles; per a guarnir relíquies
(guarnició de banya de búfal), per quan se lleve els malalts (cotes), per
lligar cavalls o rentar bótes (cadena de ferro), de o per a portar: els
bordets (arganells), la cadira de repòs (cingles de cuir), de camí (capeta), el fum (ferro), lli (sac gran), malalts (cadira de repòs, amb barres), el menjar als pobres (post), neu, la pasta al forn (pastera), pinyó
(boteta cercolada), pobres (angarilles de fusta, amb faixes de cingle),
les escudelles i plats als malalts (tauletes), la llitera (mula), pobres
contrets (llit), sombreros (capsa), vi; per a posar: les cortines de botiga (barres de ferro), farina (gerra), oli (gerra), el servicial (caixeta de
fusta), sota el llit (capsa quadrada amb dues carrutxes); per a pujar a
la pallissa (escala de cinc esglaons), per a verguejar la llana (verguejador), que serveixen per a l’estudi de baix (guadamassils), serveix per
a llit (banc), de o per a seure (coixí, escaleta), per a tancar el pou,
sobre lo brocal (guarniment de fusta, amb porta); de o per a tallar:
cap de tiretes (banc xic), la carn als pobres (bufet), herba (falç); de o
per a tenir: agulles (estotget), aigua (gerra) o aigües (ampolles), aigua
beneita (piqueta), el bací (caixa, caixeta), blat (sac), cabessos (caixeta),
canadelles (tauleta), carn (ganxo), cendra (caixa, caixota), ciris (brandonera), confitura (capseta), la criatura de la negra (bressol), criatures
(bres), diners (calaix amb clau), estam filat (gerra), estovalles (paneret
de canya, paneret de sarga), farina (cup, amb pany i clau, cofre), farro, les flassades, flors (pitxell), foc (copa d’aram), foguer (capsa de
ferro), fruita seca, gra (sac llençol), hòsties (capseta), llegum (càntir),
llegums (caixa de pi, gerreta), llegums i fruita seca, lletres, llibres (prestatge), llum (vidre gran) o el llum, el llumener (pagès), mel (gerreta),
midó, oli (gerreta, pica, setrill), olis (caixeta de plana, amb una creueta al cap), l’olla (ferros), olives (gerreta, càntera envernissada), olives
i fonolls marins, les olles al foc (ferro de tres peus), el pa (gerra,
caixa), panses, pilotes (saquet de cuir), roba bruta (cofre), sacs (banc),
sal (barrilet, bóta arengadora), el sant sagrament al monument (caixeta), segon (barril), sèmola, farro i midó (caixeta), la tapisseria (caixa),
les tovalles (paneret), els vestiments i coses de servei de la capella
(caixa), vi (boteta, carretell), vinagre (carretell); per a tenir sobre paper
(pedra plana de jaspi), per a tirar (aigua, el cotxe —guarnicions de
cuir—), per a torrar (camises —capsa—, castanyes —paella—), de o
per treure: aigua (calderó, torn de fusta, casseta d’aram), aigua del
pou, aigua de la cisterna per a glopejar (caldereta d’aram), la carn de
l’olla (ganxet); per a traginar aigua amb la mula (càntir), per a untar
(cassa d’aram), de vendre vi (aixeta), de o per a veremar (cistella, pa-

18

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

ner de canya)...; un substantiu: per a acapta (bacineta), per a aigua
(gerra), per a l’aigüera (conca d’aram), de o per a l’altar (estovalles),
per a l’aigua beneita (caldereta d’aram), d’apotecari (morter de coure,
amb mà de ferro), per a l’ast (cavall de foc), per a un bacinet (guarnició de drap), de barber (escalfador d’aram, cadira), per a la botiga
(banc de fusta), per al brescat del cup (posts), de bugada (sac), per a
cada dia (manil), per a la caldera (ferros de tres peus), per a la capella, per a capellets (trosses de sinibaf), per a carn (punyal gran), de
carnisser (coltell, ganxo), per a cendra, per a coixins (trossos de guadamassils), per als combregats dels pobres (drap), per a la companyia
(llençol d’estopa), per a la criada (camises), per a criatura (llençolets),
per a criatures (cinyadero), per a la cuina (eines de terra), per al cup
(aixeta gran), per al dia del Dijous Sant (tovallola de tela, caixeta del
sant sagrament), per a draps de pastar (tovallola), per a escaló (pedra
de set pams de llarg), de les escriptures (armari), per a farina (sac),
per a la finestra (encerat de tela), per al foc (fusta, pala de ferro), per
a folre de coixins (tros de tela), de forn (forcat de ferro), per al front
(guarnició amb perles i granats, amb peces d’argent i granats), per a
les gramalles (baieta), per a guarnicions de llit de camp (peça de filempua), de llauró (llumenera), per al llaüt i espineta (llibres de cant),
per a uns llençols (randa), per a lletxuguilles (trossos de talletes de
tela), de llit (escalfador d’aram), per al llit (vànova), per al llumener
(pagès), per a mel (gerreta), per a mocadors (randes), per als morts
(casulla, estola i maniple de fustany negre, amb fresa de vetes grogues),
per a mortalles (drap de França), per a la mossa (llit de colga), per a
nafrats (draps), per a olor (cassoleta d’aram), per a ous (cullera i forqueta xica), d’olor (guants), per a pagar la mesada (bossa de cuir), per
a un papagai (gàbia), per a la pasta (flassadeta), de peus (escalfeta),
de pes d’or (balancetes), per als pits —pells—, de la plata i de la cuina (draps), per als pobres (xeringa d’estany), per a la porta (cadenat,
cortines), per a la porta de la botiga (cortines), per a la porta falsa
(pedres picades), per al pou (corda), per al pou de l’hospital (calderó),
per a la roba de la bugada (sac d’estopa), per al rossí (albarda), per
als sacs (banc), per a les sagnies (bacina gran de llautó), per a la sella
(estrep de ferro), per al seminari, per al servei, per a servei de la casa,
dels servicials (caixes), per a la sínia (gúmena), per a sobrecel (peça
de cànem), per a sombrero —capsa de fusta—, per a sortidor (canons
de terra), per a sota (saragüells), per a la taula (llanterna de vidre),
per a taula de tisora (estovalles), per a la roba de la bugada, per a
terra (estora), per a tovalloles (peça de bri de cànem), per a vela d’una
finestra, per a vidrieres (vidres blancs rodons), per al vinagre, de xixelles (tela); un adjectiu: aiguader (càntera), arengador (bóta), fariner
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(sac, cofre), oliera (gerra), ovellador (pagès), pallera (forca), vinadera
(bóta), vinblanquera (boteta)...
Darrere els objectes trobem a vegades la pertinença: d’home, de
dona, de criatura, de la companyia..., “era de dit mossèn Gavaldà, acceptat la una dobla que i afegí lo quòndam mossèn Morell” (cadena
d’or de tres dobles); la mida: baix (camisa de dona), de la forma major
(flassada), gran, llarga fora de mida (espasa), grosseta (perla), més grossa que corda de xurriaca, llargueta, mitjancera, menuda (perla), nano
(pitxell de plata), petit, xiquet; la forma: alt (gerra), de la boca ampla
(gerra), boles (negres, de jaspi), dos branques (ganxo), a manera de
bufet (tauleta xica), canonet (d’aram, de corall, de pólvores) amb el coll
alt (candeler de llautó), fet en creu (aixetes, prestatge), a modo de dofí
(escuradents d’or), a modo d’un drac (pebrera), escotat (cosset), fondo
(bassina), de gobelet (brocal), ovat (agnus), pla (caixa, brocal, gorra,
anell), de pota de bou (cullera), quadrat, ras (llit), rodó, tombat (caixa,
pastera), triangulat (peu), a manera de trompeta (tassa), de volta o de
mitja volta (cadira), voltat (cofre); el color: amb aigües, ametlla tendra
(faldetes), barrat de plata (tros de glassa), blanc, blau (turquesat), de
canya, de canyella, carmesí, castany, cru, de color (en contraposició al
negre o al blanc), de diferents o diversos colors, daurat, falb (muleta),
foguejat, groc, lleonat, llistat de blau (estovalles), morat, naronjat, negre, noguer, or, de papagai, pardo, pressegat, rosillo, rovellat (fil), de
sucre, tenat (xamellot), de terra, verd, verdós, vermell, viat (de blau,
de negre), amb vies blanques (cortina); la qualitat o tipus: comú, de
poca consideració (fustota), envellutat (tafetà), fals (xamellot, or, pedra), fi (plata, xamellot bo fi), gros (filempua), grosser (drap de bri de
cànem més grosseret), tot mesclat (ploma i fluixell), ordinari, de poca
importància, prim (torcaboques), suficient; la tècnica: adobat (cànem),
d’agulla (mitges), bollonat (conca), brodat (quadre), bugadejat (fil de
cànem), de bulto (Crist), clavat (petge), congrenyades (bótes), cordellat (estovalles), daurat (barres), empaperat (caixeta), encarnat (Crist
de fusta), encerat (botes), entretallar paper (amb estisores), entretallat
(brocadello), envellutat (seda), envernissat (càntira, gerreta, de color
de noguer), enversat (cuera), escardassat (llana), esmaltat (or), d’estampa (llibres, or), estanyat (ferro), ferrat (caixa), fil d’or, fil de plata
(filigrana), folrat (de baieta, de setí), amb fresa, gallonat, gravat (tassa
de plata), gravat d’os (caixa petita), guadamassil, il·luminat (taulonet),
llata (cabasset), pentinat (cànem), picat (pedra), pintat a l’oli, platejat,
plegadís (petges) que no és pentinat (bri), amb o de randa (d’agulla),
repentinat (cànem), repuntat (coixinera, cuixot de cuir), de ret, amb
serrells, sobredaurat —tassa de plata—, sobreposat (tovallola), tarsia
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(cadira de mitja volta), teixit (vànova blanca), de teler, tenyit (de negre,
llit de camp de àlber, los pilars tanyits de negre), tornejat (mig pilar
de noguer, peu de búfal), tramat (llençol de pare i mare), trepat (cuera
de contrai); l’edat, època o estil: jove (mula), antic (peça de guadamassil), a l’antic (coixineres amb botons), a l’antigor (setrot d’argent), fet
a l’antigor (pitxell de plata), amb usança antiga (cadeneta d’or), del
dia de les esposalles (anells), modern (candeler de llautó), nou, de la
mostra nova (estovalles), morisc (almaritzar de seda vermella, tovallola, vànova, drap, cortina, gerreta, manduçana, vànova de cotonina),
a la morisca (bena de franja vermella) o la procedència: de França,
de Ginestar (vaset de terra), de Reus (escudelles), la Selva del Camp
(plats negres), sicilià (faixa), Tortosa (cairat de melis), Barcelona, Itàlia
(vellut), Gènova (alabarda, caixa gran), sovint sota la forma d’un nom
comú (contrai, alemanya, cadís (hàbit), orlanda).
La darrera precisió consisteix en l’estat de conservació o fase
d’elaboració o el grau de contingut: no acabat (camisa de dona), agre
(vi blanc, vermell), ancià (llit de camp de bri de cànem), apedaçat
(eixugamans, coixí de ploma), arnat (cortina), bo (pedrenyal de roda),
mig bo, no gaire bo, brut, buit, començat (sotana de cosset, tros de
bena), corcat, no cosit (camisa), cremat (plata), cremat al sòl (caixeta),
desclavat (cobertor d’una caixa), desenquadernat, desfet (taula), desfilat
(rast de gaieta, seda) desguarnit, desjunt (torrador de camises), desparat
(llit de camp), desplegat (llit), destapat, ja dolent (gipó), molt dolenta,
molt dolentet (eixugamans), dolents (que no poden més o pus, embuts),
tot dolent, encamerat (canyella), encara no acabat (randa), encetat
(peça d’estopa), esclafat (caldereta d’aram), escollat (gerra), espatllat
(caixonet, peu), esquarterat (drap de paret, setí), esqueixat (quadre de
llenç), esquinçades, estragat (pavelló), que li falten dos faldons (saio de
vellut negre), per a fer (sotana de cosset, escofions), foradat (amb una
pedrenyalada —carretell—, torcaboques), amb un forat, gastat (Crist
de guix), igual de nou (capa), llavorat (calaix), en lloc de nou (usat o
vell, fent la funció de nou, camisa), mig servit, mitjancer (guadamassil,
quadre), netes, quasi nova, nou, oldà, parat, pelat (Flos sanctorum),
pèl-ras, picat, ple, plegat amb una corda (estora), plegat (tela), podrit,
ja portat (valons de tafetà envellutat), premsat (manteu), quarter de
camisa, que li falten dos faldons (saio), que no té —perd— aigua (gerra), que no pot més apedaçades (coixineres), rascat (manto), rentat
(barret de capellà), roí (vànova), romput (pilar), rovellat (ganiveta),
semat (vi), sencer, sense (braços —cadireta de repòs—, cabeç, camiseta, cobertor, cobertora, coixinera, cordó, cosir, flocadura, folrar, fer,
guarnició, mànec, mànigues, principi), que no poden servir (capa de
raixa, molt dolenta i esquinçada), servit o ja servit (arruelo, cullera
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de plata, flassada), suficients (matalassos), tacat (mitges), tallat (camisa,
sobrepellís), tallat per a fer (mocador), tallat i no cosit (sac), tancat,
per tornar-se agre (vi vermell), trencat, trossejat (atxa, candeler), usat,
ben usat, ja usat, ja molt usat, molt usat, vell (bótes “y no han aprofitat
res, sinó alguns cèrcols. La fusta serví per al foch”), tot vell, vincladís
(peu de bufet)... A vegades es recorria a l’ús d’un augmentatiu, amb
caràcter pejoratiu: caixota, camisota, capsota, drapot, fardellot, fustota,
llibrot, llitot, paperots, sabatota (“unes sabatotes dolentes, del negre”,
doc. 17), sacot, senallota...
Com ja assenyalàvem al llibre primer, als inventaris s’hi feia constar,
a través d’afegitons, les peces que havien estat deixades com a penyores,
tot aportant el nom del deutor i l’import del deute que representaven.
Així descobrim: unes faldilles grogues (empenyorades per 20 sous, foren venudes per 30 sous, amb el consentiment del deutor, que en rebé
els 10 sous de diferència), dos braçalets d’or, amb pedres de colors
(amb un paper del difunt que donava fe que eren una penyora per
68 lliures, 8 sous), vint-i-vuit doblons de dues cares (20 rals, també
amb un paperet), una cadena d’or (60 lliures, 8 sous), un gerro de plata
(10 lliures). Pel que fa als deutors, s’hi esmenten: la vídua Masa, la
senyora Ferrera, la vídua Morena, Domènec… A més hi figurava apuntat si hi havia diners o ítems amb propietari conegut (una arquimesa
de Pere Ribelles, uns neulers del pubill Martra) o donatari expressat
(uns tapissos per a Miquel d’Oms, un llit de camp i matalassos per a
l’hospital, una cortina per a l’altar de Sant Magí de la Seu).
Resulta interessant de descobrir el paper dels estimadors o perits
“iudicatores et stimatores”, cridats per ser de l’ofici relacionat amb
les peces. El 1599, el caputxer Pere Navés, el sastre Pere Martra i els
fusters Jeroni Casals i Llorenç Miret foren requerits dins la casa dels
cònjuges Jeroni Vidal, boter, i Paula, de la plaça de Sant Francesc, per
estimar el valor dels béns dels difunts (doc. núm. 14): mobles, roba i
objectes diversos. Martra i Navés, al seu torn, feren pesar una cadena
d’or a dos argenters, [Mateu] Sitges i el gendre de [Antoni] Falconer,
que avaluaren també unes peces d’or, amb perles, valoració que costà
82 lliures i 12 sous. També restà palesa la intervenció dels argenters
[Bernat] Maimó i Joan Figueres, que pesaren culleretes i culleres de
plata (doc. 37).
Els

encants

Les vendes a l’encant públic eren efectuades a la plaça de la
Seu per corredors de coll o pelfa públics i jurats: Joan Carbó, Joan
Vinyes, major i menor, Francesc Roca, Llobet, Pau Saperes, Antoni Llor,
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Francesc Salvany, Magí Gisquerol, Antoni Ferrer, Joan Botet (major
i menor?), Aleix Carbó, Gregori. També consta el realitzat davant la
casa del forner Lluís Porcígols, al carrer que anava de la plaça de na
Fernosa a la d’en Rovellat (doc. núm. 20).
A l’encant dels béns del doctor en drets Esteve Grimau (doc.
núm. 17), hi hem localitzat pagaments als bastaixos (2 s.?; 2 ll. i 16 s.
a Antoni Jordi, per 14 dies de treure la roba o mercaderia a l’encant
i 4 ll. més) i als corredors (1 s.; 7 ll. i 6 s. a Botet i Giscarol per llur
salari de l’encant; 5 s., pel salari, juntament amb els bastaixos), així
com per la imposició de l’encant (7 ll. i 6 s. a Jaume Casals); al del
forner Lluís Porcígols, 21 s. per als bastaixos (doc. núm. 20); al del
canonge Joan Freixa (doc. núm. 30), als bastaixos, 2 s. en dues ocasions
i 4 s. en una altra i als corredors, 1 s. El 12 d’octubre de 1607, Bernat
Gendre va rebre 50 ll. pels seus salaris, en relació amb el testament,
inventari i encant del doctor en drets Esteve Grimau i altres actes de
la seva marmessoria (doc. núm. 17).
Els corredors s’encarregaven fins i tot de vendre els animals, com
l’esmentat Ferrer que obtingué 6 ll. del rucard o ruquet d’Onofre de
Mediona (doc. núm. 16).
J. M. Recasens comenta l’augment progressiu del dret de la mercaderia —la posada a la venda i la venuda—, impost que gravava la
compravenda dels béns patrimonials, mobles i immobles, cavalleries,
censals, bestiar i oli, productes manufacturats i roba —i, des del 1686,
el paper. Per cada lliura de valor, calia satisfer 16 diners —8 del comprador i 8 del venedor—, amb un recàrrec d’1 diner per lliura, a partir
del 1548. El 1595 es precisa que el venedor només havia de pagar sobre
el que havia venut i el juny de 1602 s’establí un increment de 2 sous
per lliura, a repartir entre el comprador i el venedor. El 1656 es fixà
que, per als encants, el venedor hauria de donar 8 diners per lliura. Ja
hem vist que a l’encant dels béns del doctor en drets Esteve Grimau
fou el mercader Jaume Casals que percebia aquest dret.
En diversos ítems dels encants, hom fa referència al pagament
d’eixaus —remuneració o incentiu que es donava al més-dient d’una
subhasta, a part de l’objecte o bé immoble subhastat, quantitat que es
restava del preu obtingut quan hom rematava la licitació—, el 1599:
per una portalera (2 s.), 2 llençols (2 s.), unes tovalles (1 ll. i 4 s.), un
pavelló de tafetà vermell (4 s.), un llit de camp de drap i flocadura
blaus (1 ll. i 4 s.), 4 matalassos (4 s.), uns guadamassils nous daurats
(16 s.), una vànova blanca (4 s.), un quadre de Nostra Senyora, Jesús,
santa Elisabet, sant Joan i sant Josep (6 ll.), una arquimesa (8 s.), una
vànova morisca (1 s.), una caixa de noguer (12 s.), una cadira de repòs
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per portar malalts, guarnida de vellut (12 s.), cinc quadres vells (6 s.)
i una taula de noguer, amb un armari (2 s.) (doc. núm. 11); els anys
1606 i 1607: per quatre draps de ras de praderia (10 s.), una vinya
closa, amb casa i obrador d’oli del camí del Pont (20 ll.), un hort clos
anomenat la Veleta, del camí del Pont (5 ll.) i una casa de la plaça de
Sant Francesc (25 ll.) (doc. núm. 17).4
El 1606 el corredor de coll Joan Botet judicà o posà preu a roba de
lli, quadres i caixes dels béns del canonge Miquel Pagès (doc. núm. 31)
apuntats en un memorial.
Localitzem lots de plata (una col·lecció sumptuosa del sagristà
major Melcior de Biure, abans tresorer, composta per dos candelers,
un gerro, quatre escudelles, un plat gran, quatre plats mitjans, vint-iquatre plats xics, tres tasses daurades, sis culleres i un saler, “tot de
plata”, 54 marcs, 5 unces i mitja, a 17 s. i 8 d. l’unça, comprada pel
rector del Codony [Eloi Verdú], per al canonge i tresorer Martí-Joan
Agustín, successor de l’esmentat Biure, amb un evident interès acaparador de metall preciós, doc. 11), ferro (un cistellet de ferro vell, per
2 s., un paneret, amb ferros vells, per 18 d., una sort de ferro vell, amb
una ballesta, una rella i altres embarassos, per 1 ll. i 1 s.), terrissa (“la
demés obra de terra”, “unes quantes olles y casoles”, “un remat de olles
a mossèn Roig, per 2 s.”, “un cove de obra de terra, dolenta”), fusta
(fusta vella, llenya, unes posts velles i una caixota), vidre (“lo vidre a
n’en Basora, per quatre sous”, “un paner, ab un poch de vidre, a n’en
Vinyes, per vuyt sous”), i altres coses, “quadres y un fardalet de roba
a mossèn Rafel Martre, per 15 s.” i llibres (“tots los restants llibres,
tant grans com xichs, a mossèn Gabriel Modolell, mercader de Alcover,
per vint lliures”).
Tanmateix, no sempre tot resultava vendible, per exemple, al castell
del Catllar: “Dos portadores desfetes són restades en lo stable, ab una
mitja porta dolenta “ (doc. 29) o acabava desfet o cremat: “Les bótes
que no se són venudes, perquè heren velles, se portaren al Seminari y
no han approfitat a res, sinó alguns cèrcols. La fusta serví per al foch”
(doc. 17). També podia succeir que un objecte o producte, fet malbé,
hagués de ser venut a un preu més baix, “sis càrregues de vi vermell,
venut a pescadors, per tornar-se agre, a rahó vint sous la càrrega, per
sis lliures VI ll.” (doc. 15).
En múltiples ocasions comprovem el càlcul del preu de venda a
partir del valor fixat per unitat de pes, capacitat o longitud: atxa de

4. Recasens, 1998, p. 272, 273, 293, 294, 358, 360 i 361.
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cera: a 5 s. la lliura; bri de cànem: a 1 s. i 10 d. la lliura, a 6 s. la
quartera, a 9 s., 8 s., 10 s. l’alna, a 6 s., 6 s. i 11 d. la cana; cadira
comuna: a 19 s. unitat; cànem: a 2 s. i 6 d. la lliura, a 7 s. la cana;
cànem pentinat: a 3 s. i 6 d. la lliura; cansalada: a 4 s. la lliura carnissera; cera de trossos d’atxes: a 4 s. la lliura; drap: a 4 s. i 3 d. l’alna;
drap de cànem: a 18 s. la cana; drap de casa de pare i mare: a 6 s. i
11 d. la cana; drap d’estopa: a raó de 6 s. la cana; drap de lli: a 8 s.,
1 d. i malla, la cana; estany: a 4 s., 3 s., 2 s. la lliura; estopa: a 4 s.,
5 s. i 9 d., la cana; estopa crua: a 3 s. i 11 d. la cana; estopa filada:
a 1 s. i 2 d. la lliura; fil: a 3 s. i 11 d., 5 s. la lliura; fil en rams: a
4 s. i 4 d. la lliura; fil de bri i estopa: a 2 s. i 6 d. la lliura; fil d’estopa:
a 2 s. i 7 d. la lliura; filera: a 5 s. la lliura; garrofes: a 14 d. la rova;
gerra petita per a oli: a 8 s. la unitat; llana barbaresca: a 2 s. i mig la
lliura; lli: a 8 s. i 1 d. la cana; llinet cru: a 12 s. i 7 d. la cana; llinet:
a 11 s. la cana; mill: a 21 s. i 1 d. la quartera; oli: a 7 s., 8 s., 11 s.,
11 s. i 6 d. el quartà; or: a 10 ll. i 8 s. l’unça; or: a 10 ll. i 8 s. l’unça;
orlanda (o holanda); a 24 s. la cana; peça de torcaboques: a 3 s. l’alna;
pinyonet: a 5 s. i 9 d. la cana; plata: a 17 s., 17 s. i 8 d., 17 s. i 10 d.,
17 s. i 11 d., 18 s., 18 s. i 1 d., 18 s. i mig l’unça; plata blanca: a 17 s.
i 3 d. l’unça; plata sobredaurada: a 17 s. i 4 d., 23 s. i 6 d., 24 s. i 2 d.,
28 s. l’unça; plata un poc daurada: a 18 s. i 1 d., 18 s. i 8 d. l’unça;
tela: a 8 s. i 3 d. la cana; vi claret: a 4 ll. i mitja la càrrega; vi vermell
agre: a 20 s. la càrrega; vinagre: a 36 s. la càrrega.
Un cop resseguits els encants del llibre, podem avançar un breu
comentari sobre els compradors i els preus màxims assolits a les vendes:
en primer lloc, com sembla lògic, entre els béns immobles, una vinya
closa, amb casa i obrador d’oli, del camí del Pont, d’Esteve Grimau als
pagesos Francesc Sugranyes i Elisabet, per 1.000 ll. (doc. 17) i la casa
principal del carrer Riudecols del mateix al canonge Domènec Marian,
per 900 ll.; i, pel que fa als objectes, sobresurten per damunt de tot,
un lot excepcional de peces de vaixella i candelers d’argenteria del
sagristà major Melcior de Biure, d’un pes total de 54 marcs, 5 unces i
mitja (prop de 15 kg!), a raó de 17 s. i 18 d. l’unça, venut per 386 ll.
i 4 d. al rector del Codony, per compte del canonge tresorer de la Seu
Martí Joan Agustín, presumiblement mogut per l’afany de tresorejar, a
més del purament estètic, i una cadena d’or, d’11 unces i 11 argenços,
adquirida per l’apotecari Ignasi Vidal per 121 ll. i 11 s.
Toponímia

urbana i altres emplaçaments geogràfics

Com en el llibre primer, els documents ens permeten de recórrer
una part de la ciutat, als carrers: del Portal del Carro (doc. 1), de la
Nau (doc. 4, amb una al·lusió a la porta falsa del carrer de la part
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posterior, 9 i 30), del Forn de l’Abat (doc. 5), de les Portes Falses
(doc. 9), de Sant Llorenç (doc. 11), d’en Granada (doc. 13 i 38), d’en
Mediona (doc. 16), de Riudecols (doc. 17), dels Cavallers (doc. 18), del
que anava de la plaça de na Fernosa a la d’en Rovellat (doc. 20),
del Portal del Carro (doc. 21 i 32), Major (doc. 24, 36 i 37), del Puig d’en
Pallars (doc. 25), de l’Estudi Vell, abans de les Escoles (doc. 25), de
Mossèn Montoliu (doc. 34), de Mossèn Batlle (doc. 34), de Misser Sitges
(doc. 35), de les Portes Falses, abans dels Ferrers (doc. 36), de la Volta
de la Verge de Misericòrdia (doc. 36) i la Davallada de Nostra Senyora de Misericòrdia (doc. 36), del Triquet (amb dues coves, doc. 36),
als portals del Baluard (doc. 1), de Predicadors (doc. 15), a les partides dels Colls (doc. 1), de la Torre de na Miqueleta (doc. 1), de Sant
Jeroni (doc. 1), del Camí de Sant Pere (doc. 4), de Davall del Portal
del Carro (doc. 9), del Llorito (doc. 24), de les Argiles (doc. 35), del
Mas d’en Llacera o de la Quarta Parellada (doc. 35), de les Terres
Cavades (doc. 36), de Sant Miquel del Mar (doc. 37), de les Forques
Velles (doc. 37), al Seminari (doc. 6, 20 i 26), a l’Hospital Nou de Santa
Tecla (doc. 10, 23 i 27), als Pallols de la ciutat (doc. 15), a la Casa de
la Infermeria (doc. 19), a la Casa de la Succentoria (doc. 31), al Pla de
la Seu (doc. 12 i els encants) i a les places de Sant Francesc (doc. 14),
de les Cols (doc. 37), del moll (doc. 1), a l’Abeurador (doc. 16), a una
torre pròxima (doc. 16), a una adoberia (doc. 24) i a les botigues del
Port (doc. 15), al Molí de Baix (doc. 24), al castell del Catllar (doc. 29)
i als camins de Valls (doc. 36 i 37), de Nostra Senyora del Llorito (doc. 36)
i del Moll (doc. 37).
Sobresurten com a edificis singulars un altre cop l’Hospital Nou
de Santa Tecla, a més de l’Estudi General i del seminari, les cases del
sagristà major i de l’ardiaca major i el castell del Catllar. Es trobaven
encara en obres les cases del canonge Francesc Mascaró, del donzell
Aleix de Ferrer (a la banda de les Portes Falses), dels pubills del mercader Joan Amill i del prevere beneficiat Antoni Carrover.
Fora dels límits geogràfics de Tarragona, apareixen referències
a Alcover, Altafulla, Cabra [del Camp], Falset, Marçà, Nulles, Reus, el
Rourell, la Selva del Camp, Tamarit, Torredembarra, Verdú, Vilafranca
del Penedès, Barcelona... i, més enllà, Màlaga, Gènova, Roma i Alexandria (Egipte).
Les

cases i les seves dependències

Podem trobar qualificat l’habitatge habitual com “la casa principal”, contraposant-la amb altres propietats (doc. 17) o com a “casa
gran”, per les seves proporcions singulars (doc. 16).
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Els diversos espais de la casa urbana estaven articulats a partir
de l’entrada —amb pati, proveït de pou o no—, a mà dreta o esquerra
i cap endins, fins a donar a un altre carrer (secundari com el de les
Portes Falses o amb un hort, al carrer d’en Compte, o més noble, com
el Major).
Pujant per l’escala principal s’obrien estances secundàries anomenades cambres —primera, segona, tercera—, estàncies o aposentos
(de fra Jeroni) o estudis de mitja escala, diferents de l’estudi principal
o despatx, amb l’escriptori, la botiga, el pastador i al cap hi donava la
cambra, la sala —amb un llantier—, la cambra de la saleta, la ressala
—a l’esquerra, doc. 17. Sota l’escala gran també podia encabir-se una
estància —amb portal al celobert xic (doc. 38).
Del pis superior podia arrencar una lleugera escala de cargol
que enllaçava altres peces. La casa s’organitzava a més al voltant d’un
celobert o de dos —permetien la dotació de finestres a la major part
de les estances—, al llarg d’un corredor, en relació amb un rebedor
—recibidor o avantsala, al cap de l’escala—, amb àmbits sobreposats en
una torre —amb duplicitat de cuines— o encaixats dins altres majors,
sovint desproveïts de finestra —cambra amb sala, recambra, sala i ressala—, i, per nivells, des de la planta baixa fins a la golfa i el terrat...
A la planta noble s’hi ubicava la quadra: amb finestra al carrer de
la Nau —on s’acumulaven set caixes, un cofre i un mig cofre, un llit
de camp, una escala, juntament amb un miler de teules, cent cairons
i onze canyissos per a fer seda, doc. 9—, a l’hort (amb onze cadires
de repòs i una xemeneia francesa, doc. 11), o al Pla de la Seu —amb
finestra de tres pilarets o coronella, doc. 12. Al doc. 18, aquest espai
era designat com la quadra dels tarongers, per la presència d’arbrets o,
potser, per la decoració mural. Aquesta manifestació del gust de l’època
ens evoca el Pati dels Tarongers (1534) de la Casa de la Diputació del
General o el comentari de Lluís Pons d’Icart, a la pàgina 270 de l’edició castellana del Llibre de les Grandeses de Tarragona (Lleida, 1572)
sobre els tarongers del jardí de casa seva —al carrer de mossèn Icart,
actualment de la Destral, o al de Riudecols, antigament de misser Pons.
Si fem un recompte de tots els espais, amb l’anotació d’on donaven
les obertures, trobem: entrada, botiga(ues) (de l’entrada, del celleret,
de l’oli, de mitja escala, de teles, de draps, de l’apotecari, del port, de
barber), cavallerissa, pallissa (dins l’establia, accessible amb l’ús d’una
escala de cinc esglaons), estable (de l’hospital) o establia, estança de
la llenya, celler(s) (gran i xic), celleret del vinagre, cisterna, cambra o
aposento de mitja escala (primera), cambres de dormir (“en la qual
morí dit difunt”, “hont dormie dit diffunt”, del capellà, del celobert,
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de damunt la volta del portal, del fadrí, de l’hospitaler, o aposento del
sagristà, prop de la capella, altre aposento de la cambra, del rector,
de la tia (majordona), de Mateu, de Gonçalvo, d’en Quintana, de Domenjó, de Galofre, de Rosic, de Joan Ferrer, de Sabater, de l’ardiaca
major, del patge Joan Arboç, amb finestra al pati, de la torre, primera,
amb finestra a mar, l’altra cambra), cambra amb finestra al carrer i al
celobert, cambra amb finestra a la plaça de la Seu, cambra de la gelosia
(amb finestra a la plaça de la Seu, amb recambra), cambra amb porta a la sala i finestra a l’entrada, cambra amb porta a la sala que puja
a la golfa i sala següent, altra cambra amb porta a la sala, estudi de
la cambra, cambra del cap de la sala, primera cambra, eixint de la
sala i entrant al corredor, sobre el carrer Major (dues cambres, una
dins l’altra), cambra que segueix cargol amunt, capella de la cambra de
la sala, amb finestra al carrer, recambra (amb porta a la sala i finestra
al celobert), cambra pujant al cap de l’escala, a mà dreta, ab finestra al carrer, cambra de l’hort, cambra del damunt, cambra amb finestra
al corredor de l’hort (amb recambra), cambra del corredor de l’hort,
cambra del costat de la quadra, quadra (amb finestra al carrer, amb
finestra a l’hort), quadra dels tarongers, cambrada (de baix, gran de
baix, dels homes malalts o gran dels malalts de baix, de l’hospitaler, de
les dones, dels convalescents, dels nafrats), cambra del carrer, cambra
del fadrí, amb finestra a la sala, cambra amb finestra al celobert i al
carrer, primera cambra o aposento de les dones malaltes, bescambra
(latrina), capella, celobert(s) (gran i xic), cambra fosca, guarda-roba o
cambra del guarda-roba, amb finestra a la plaça, cambra de la sala,
amb finestra al celobert, cambra de la civada, baixant del guarda-roba,
civaderia, cambra amb finestra sobre el pou, cambra petita, amb finestra al pati, corral de les gallines, corredor (de l’hort), cambra de
davant la cuina, entrada de la cuina, cuina (amb porta a la sala, amb
cambra), cuina de les bugades, cambra sobre la cuina (amb porta amb
forrellat, pany i clau), pastador, rebost, obrador d’oli, cambra de la sala,
amb finestra al carrer (amb recambra), cambra de la saleta del cap de
l’escala, cambra de la sala (del cap de l’escala), església, estudi(s) (de
l’entrada, de baix, primer, segon, tercer, de mitja escala), estudi amb
finestra al fossar, estudi i cambra del rector, estudiet o oratori, estances
(de l’estudi), golfa o cambra de la golfa, graner, llibreria, porxo, pou,
premsa, presó, rebedor (del cap de l’escala), recambra, sagristia, cambra
de la sala (amb portes, amb tancadura i clau), sala gran, cambra de
la sala (amb finestra al carrer), cambra sobre la sala (amb finestra al
carrer, amb portes, però sense clau), cambra del carrer Major, cambra
primera de damunt la volta, cambra damunt la volta del portal (amb
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recambra), cambra amb porta a la quadra, cambra de l’altra part de la
sala, saleta del terradet, terrat, soterrani, trast (de la cambra de la sala),
forn, de dalt, al costat de la golfa (dues cambres), fora de casa, cambra
més adintre de la sala, cambra de dalt, cambra del cantó, cambra dels
fadrins, estudi primer, vers l’entrada, cambra amb finestra al celobert
gran, al costat de la paraireria, cambra al costat de la xemeneia de la
sala, hort, escala (gran, cap de l’escala)...
Els documents d’aquest llibre, com el primer, ens faciliten el desplaçament per la ciutat, als carrers: de la Nau, dels Cavallers, Major,
del Portal del Carro, del Forn de l’Abat, de Sant Llorenç, d’en Granada,
d’en Mediona, de Riudecols, al que anava de la plaça de na Fernosa
a la d’en Rovellat, de l’Estudi Vell (abans de les Escoles), de Mossèn
Montoliu, cantonada amb el de Mossèn Batlle, de Misser Sitges, de
les Portes Falses (abans dels Ferrers), del Triquet, del cantó del carrer
Major i de la plaça de les Cols, a la Davallada de Nostra Senyora de
Misericòrdia, al Pla de la Seu, a la plaça de Sant Francesc, al Portal
de Predicadors, a la Casa de la Infermeria, a la Casa de la Succentoria, al cap del fossar, a l’Hospital Nou de Santa Tecla, al Port (botiga,
adoberia, corral, una torre al costat de l’Abeurador)... S’hi afegeixen
el Rourell, Falset i el castell del Catllar.
En relació amb el carrer de la Nau, podem començar amb la casa
del canonge Francesc Mascaró5 —amb tres portals—, entre la d’Aparici
d’Homedes, el carrer de les Portes Falses i la casa del patró Bertran,
Centurió, en la qual s’esmenten: l’entrada, el celler, la pallissa, la primera estança de l’estudi, l’estudi de dintre, la sala, la cambra de la
sala, amb finestra al carrer, la cambra primera, amb finestra a mar,
l’altra cambra, amb armari, la cuina i la cambra de la golfa (doc. 4).
L’inventari de la casa del donzell Aleix de Ferrer6 de 1598 —abans
del metge Francesc Barenys— ens revela l’interior d’una altra casa del
carrer de la Nau, propera a la dels Homedes (doc. núm. 9). El recorregut consisteix en: l’entrada, la botiga de mà dreta, el celler, el pati de
la porta falsa, l’estable, l’estudi amb finestra al carrer, el tercer estudi,
el soterrani del costat, el quart estudi amb finestra a les Portes Falses,
la sala, amb dues finestres a la mateixa banda, la cambra amb porta a la
sala i finestra a l’entrada, la quadra, amb finestra al carrer, la cambra
amb finestra al celobert i novament la cambra amb porta a la sala.
5. Canonge simple des de 1576 (Ramon, 1999-2000, p. 290).
6. Havia estat veguer reial el bienni de 1581 (Rovira i Gómez, Salvador-J. “Els
veguers de Tarragona (segles xvi-xvii)”. Pedralbes, 13-I (Barcelona, 1993), p. 107.
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El 1606 localitzem l’inventari del canonge Joan Freixa, a la casa
d’Antoni Ferrer, del carrer de la Nau —la del seu pare Aleix de Ferrer,
descrita al doc. 9— (doc. 30): la sala gran, la cambra on morí, la quadra del carrer, la cambra del carrer, la cambra del fadrí, amb finestra
a la sala, la cambra amb finestra al celobert i al carrer, el rebostet de
la sala, el pastador de sota la sala i el celler.
El mercader de Falset Pere Morell deixà els seus béns repartits
entre la casa que tenia llogada al carrer dels Cavallers i la del seu sogre, el mercader Lluís Gavaldà, de Falset. De la primera s’esmenten: la
botiga de l’entrada, l’estudi primer, l’estudi segon, la sala, la cuina, el
pastador, la quadra, la cambra amb porta a la quadra, la quadra dels
tarongers i el rebost (doc. 18).
Passem ara a veure la casa principal del doctor en drets Esteve
Grimau, del carrer de Riudecols (doc. núm. 17), amb les estances més
nobles obertes al carrer Major: l’entrada, amb la cisterna, el celler a
mà dreta, la premsa, la sala, la cambra del cap de l’escala, sobre el
carrer Major, a mà esquerra, formada per una cambra dins una altra,
la cambra del celobert —amb un armari al cap—, la ressala al cap
de l’escala, pujant a mà esquerra, la cuina, amb finestra al carrer, la
cambra de la sala, també amb finestra al carrer, la capella de la darrera, la recambra amb porta a la sala i finestra al celobert, la cambra,
pujant al cap de l’escala, a la dreta, amb finestra al carrer, el celleret
del vinagre, amb una botiga, el pastador, situat a l’entrada, la botigueta
del costat, amb finestra a l’entrada, la cambra de la golfa, amb finestra
al carrer, l’estudi a mitja escala, pujant a mà esquerra. Aquesta casa,
que afrontava, pel carrer de Riudecols, amb la casa del General i de
l’altre costat, el 1622, amb els hereus del doctor Rocamora i Pere Caputxer—, seria venuda el 1608 al canonge Domènec Marian per 900
lliures.7 L’altra casa estava emplaçada a la plaça de Sant Francesc o
Corral i l’adquirí l’hortolà Bernat Basseda...
A la casa del mercader Pau Reverter,8 del carrer de mossèn Montoliu, cantonada amb el de mossèn Batlle (doc. núm. 34), s’hi succeïen:
l’entrada, el celler i l’estable, l’estudi de mitja escala, la sala, la cuina,
la cambra de la sala, la cambra més endins, la cambra de dalt, el
pastador i l’estudi de mitja escala.

7. Palma de Mallorca, Andrés de. Las calles antiguas de Tarragona (Siglos xiii-xix,
2 toms. Tarragona: Instituto de Estudios Tarraconenses “Ramón Berenguer IV”, 1956 i
1958. Tom I, p. 106).
8. Arrendatari de la imposició del vi, el 1591 (Recasens, 1998, p. 359).
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Comptem amb l’inventari d’un pagès, Bernat Cerdà, del carrer
de Misser Sitges (doc. 35), entre les cases de Ramon Colom, el boter
Calabrès i els hereus de Francesc Traver, amb l’entrada, la sala i la
cambra de la sala.
La casa gran del donzell Onofre de Mediona [i de Sacirera], fill
d’Onofre, al carrer del senyor Mediona (abans d’en Suau, entre el pagès
Francesc Guerau, els hereus de Joan Guerau, de l’Escaleta i la casa de
la vídua Roig), ja descrita el 1591 (doc. núm. 16), comprenia, el 1599,
amb diferències respecte a l’inventari precedent, com l’esment de la
torre: l’entrada amb la cisterna, l’estudi de l’entrada, amb una reixa de
ferro, el segon estudi, el tercer estudi, el celler amb porta a l’entrada,
la cavallerissa, la sala, la cambra de l’hort, la cuina amb porta a la
sala, la cambra de la cuina, el pastador, la golfa, el galliner, la cambra
de la sala, del cap de l’escala, la cambra fosca, la cambra de la torre,
la capella, la cambra amb finestra al carrer i al celobert, la ressala, la
sala, la cambra amb porta a la sala que puja a la golfa, la sala següent,
l’altra cambra amb porta a la sala, la capelleta o capella, l’estudi de la
cambra, la cuina i l’entrada de la torre.
Esdevé interessant d’entrar dins l’habitatge i la botiga del barber
i cirurgià Pere Amorós (doc. 37),9 situada al cantó del carrer Major
—amb un portal— i de la plaça de les Cols: l’entrada o botiga, l’estudi
de baix, la sala, la cuina, la cambra del cantó, l’altra que mira a la
casa de Cirera —ambdues amb un armari a la paret—, la cuina més
alta, la cambra dels fadrins, el pastador, el terrat i el sostre de dalt.
L’havia comprada el 1579 per 480 lliures al comensal Cosme Damià
Bes i a Anna Ivanyes (muller o vídua del mercader i botiguer de teles
Francesc Ivanyes).
El guanter Joan tenia la casa al carrer Major, entre les del sastre
i cònsol Lluís Vidal, el mercader Pau Bover i, per la part de darrere,
el cavaller [Simó-Lluís] de Valls i Cardona: l’entrada amb un armari
gran d’obra, la cambra de mitja escala i la sala (doc. 24).
Retornem al carrer Major, amb l’inventari de Violant, vídua del
notari Damià Gili, en una casa de l’extrem o sòl —amb dos portals—
9. Josep M. Recasens donà a conèixer que, el 1602, el cirurgià Joan Álvarez
—acusat el 1607 d’haver falsificat moneda dos anys abans, juntament amb els argenters
Antoni Falconer, major i menor, i altres “storicadors” (estoricadors o estoriscadors)—
s’havia associat per un termini de dos anys amb el també cirurgià Pere Amorós, per
obrir botiga a la plaça de les Cols, actuant com a testimonis els botiguers de teles Pau
Moragues i Jaume Miquel (Recasens i Comes, Josep Maria. La taula de canvi i de dipòsits
de Tarragona i la ciutat del seu temps (1584-1749). Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics
i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 2001, p. 150).
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(doc. 36), entre la de Gabriel Salvador, el carrer de les Portes Falses
—abans dels Ferrers—, la casa dels hereus de [Lluís-Pau de] Llorac
[i Constantí], senyor de Solivella, part amb la casa del forner Francesc
Torrell i amb dues botigues al davall, que afronten amb el carrer de
la Volta de la Verge Maria de Misericòrdia —sembla coincidir amb la
casa del notari Pere Pocurull, descrita al doc. 22 del llibre primer—:
l’entrada, amb una cisterna, el celler, la sala, la cambra de la sala vers
el mar, la cambra del costat, amb accés per una porta, la cambra vers la
casa de Francesc Torrell, la cambra del mig, la cambra vers el carrer
Major, la cuina, la golfa. A continuació es dóna compte de dues cases
juntes de la Davallada de Nostra Senyora de Misericòrdia, entre les
cases del pescador Prim, els pagesos Casquer i Ciurana i el carrer del
Triquet i d’una cova d’aquest darrer carrer, entre una cova de la vídua
Llorença, les cases de la vídua Carracella i del pagès esmentat Ciurana.
Podem resseguir l’interior de la Casa de l’ardiaca major, el 1599
(doc. 12): la botiga de l’esquerra, el celler, l’estança amb porta davant
el pou, l’estable, la cuina, el rebost, la cambra de la tia (majordona),
la cambra de Domenjó, el pastador, la cambra de Rosic, damunt la de
Galofre, la cambra següent de Joan Ferrer, el rebost de la saleta, la sala
amb finestra davant el pou, la cambra de mossèn Sabater, dues cambres seguides, cada una amb finestra, a la plaça de la Seu, la quadra
amb finestra amb tres pilarets oberta a la plaça, la cambra següent,
de la gelosia, també amb finestra, la recambra, amb porta a la cuina,
la cambra del guarda-roba, amb finestra a la plaça, la cambra de la
civada, baixant del guarda-roba, la cambra amb finestra damunt el
pou, la saleta amb porta al terradet o saleta del terradet, la cambra
de l’ardiaca, amb finestra al pati, la cambra del patge Joan Arbós i la
llibreria.
L’inventari del canonge Miquel Pagès (doc. 31) se situa a la Casa
de la Succentoria, al cap del fossar, on s’esmenten: l’entrada, l’estància de la llenya, el celler, l’estudi de l’entrada, la sala —amb catorze
cadires, un banc i un escambell—, la cambra —amb armari—, l’estudi
amb finestra al fossar i a una casa de la plaça de la Carnisseria de
Verdú —l’entrada, l’estable, el celleret, la botiga de mitja escala, el
pastador de mitja escala, la sala, la cambra de la sala, amb finestra
al carrer, la recambra, la cambra de la saleta del cap de l’escala, la
cambra de la cuina, la cuina, amb un armari, dues cambres i la golfa,
la cambra tocant a la cuina, el pastador, la cuina, la cambra de dalt—,
amb una botiga al costat.
Per a l’inventari del canonge hospitaler Joan Mallafrè, el notari
hagué d’anar a la Casa de la Infermeria de la Seu —prop de la capella
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de Sant Pau—, on donà compte de: l’entrada, el celler, la primera estància, a mitja escala, l’estància més endins, la sala, la cambra del fadrí
(servent), la primera cambra sortint de la sala i entrant al corredor, la
cambra següent i la cuina (doc. 19).
L’inventari del sagristà major Melcior de Biure10 ens permet conèixer l’interior de la casa de la sagristia major, prop de l’església de Sant
Llorenç: l’entrada, l’establia, l’estança dels cups o celler, el rebedor al
cap de l’escala, la quadra o sala gran, amb finestra a l’hort, la cambra
on morí el canonge, la cambra amb finestra al celobert, la quadra amb
finestra al corredor de l’hort, la cambra també amb finestra al corredor, la recambra, la cambra on dormia Mateu, el corredor de l’hort,
la cambra del corredor, el rebost, la cuina, el pastador i la cambra
de la tia, les cambres on dormien Gonçalvo i Quintana, el galliner i
l’estudiet al costat de l’església, el celler gran, el celler xic (doc. 11,
seu del Col·legi d’Arquitectes).
L’inventari de Marianna, vídua del mercader Francesc Miret, fou
redactat a la casa del carrer del Portal del Carro, al costat del comensal Gabriel Forner, passant per l’entrada, la sala, la cambra de la sala
—amb un armari—, el trast de la cambra, la cuina, la cambra sobre
la cuina, la cambra sobre la sala, amb finestra al carrer, un estudi de
l’entrada (doc. 1).
Els béns del prevere beneficiat Josep Blanc corresponen als que
tenia en una casa llogada del carrer prop del Portal del Carro (doc. 32):
la sala, la cambra amb portal a la sala, la cambra del costat, l’oratori
que servia de reestudi, el rebost, la cuina, una altra cambra, amb accés
des de la sala, el porxo, el celler i de nou l’estudiet o oratori.
La casa de lloguer del canonge Gabriel Salt, del carrer del Portal
del Carro, només ens dóna a conèixer: l’entrada, la sala, la cambra, la
cambra primera de damunt la volta, la cuina i una cambra (doc. 21).
Com al llibre primer, trobem esmentat el carrer de Puig d’en Pallars, aquest cop en relació amb el prevere beneficiat de la Seu Antoni
Carrover —amb referència a na Belarda—, els límits de la casa —venuda per Joan Rival— del qual són força profitosos: davant el carrer
de l’Estudi Vell, antigament de les Escoles, entre les cases dels hereus de
misser Bernat Cardona, de la vídua Biure [Anna de Montserrat], abans

10. Canonge simple entre 1549 i 1559, fou tresorer fins 1559, abans d’esdevenir
sagristà —després d’Onofre de Biure (1517-1546), Baltasar de Castellvell (1546) i Baltasar
de Biure (1546-1549). Era també rector del terme de la Pineda (Recasens, 1998, p. 111
i 112 i Ramon, 1999-2000, p. 285).
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del seu pare Francesc de Montserrat i dels successors del mestre de
cases Pere Bòries (doc. 25): l’entrada, amb una cisterna, el celler, l’estable, una cambra de mitja escala, a mà dreta, la cuina, la cambra de
davant la cuina, el rebost de mitja escala, la sala —amb un armari—,
la cambra de la sala, amb finestra al celobert i al davant —amb un
munt de calç amarada, i argamassa.
Resulta especialment interessant, pel seu emplaçament —al carrer
que condueix al Portal de Sant Francesc (dos portals), entre el Portal
de Predicadors (del Roser), la muralla i la casa del bracer Castells— i
l’activitat com a negociant del seu propietari, la casa de Damià Tolrà (1599) (doc. 15): l’entrada, l’establia —connectada amb la pallissa
mitjançant una escala de cinc esglaons—, la cambra de mitja escala,
la sala, la cambra damunt la volta del portal, la recambra, la cambra
de l’altra part de la sala, el pastador, la cuina, la primera cambra a
mitja escala, la cambra següent, cargol amunt, la golfa, el rebost de
la golfa i el galliner.
Amb el forner Lluís Porcígols, descobrim l’interior d’una senzilla
casa del carrer que anava de la plaça de na Fernosa a la d’en Rovellat:
l’entrada, la sala i la golfa (núm. 20).
El document 13 té relació amb el doc. 31 del primer llibre, atès
que enumera la manobra de la casa dels pubills de Joan Amill, comprada per Pere Amill. Els materials de construcció consignats estaven
destinats a portes de cambra i de rebedor de sala i finestres de diferents
nivells i a la quadra o sala principal. S’assenyalava que sis fustets de
Tortosa eren a la botiga del senyor de Vallmoll.
Penetrem dins la casa esmentada, designada en plural, del mercader
Pere Amill, del carrer d’en Granada, al costat de la casa del monestir
de Santes Creus, el 1612 (doc. núm. 38): l’entrada, amb una cisterna
—mancava llavors enrajolar l’aposento de sota la cisterna—, l’establia,
la botiga de l’oli, sota l’estudi, l’estança sota l’escala gran, amb portal
al celobert xic, l’estudi primer, vers l’entrada, l’altre estudi, l’estudi de
mitja escala, amb finestra al celobert xic, l’estança de la parairia, amb
finestra al mateix celobert, la cambra del costat, amb finestra al celobert gran, la cambra muntant l’escala, la sala gran, la cambra tocant
a la xemeneia de la sala i l’altra cambra. Resultat de la fusió de dues
cases, comprovem que comptava amb dos celoberts, el gran i el xic, i
que allotjava tres teixidors, treballant als telers respectius (Pere Roger
i, procedents de Montbrió, Antoni Borrull i Perelló) de la cambra amb
finestra al celobert gran, al costat de la parairia.
El 1597 localitzem algunes referències al seminari, quan Llorenç
Girona acabava de ser elegit rector, després de Jaume Martí: l’estudi i
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la cambra del rector, les estances restants de casa, el rebost, la cuina
i el celler (doc. 5).
El breu inventari de Llorenç Girona, rector de Torredembarra
—esmentat com a nou rector del seminari l’agost de 1597—, fet a instància de la seva mare, tingué lloc a l’Hospital de Tarragona, atès que
només hi figuren, després de la relació de diversos objectes: l’estable,
la cuina de les bugades i el corral de les gallines (doc. 27).
En relació amb la vídua Dominga Pujola, els espais on romanien
els seus béns es reduïen a la cambra de mitja escala, la sala i l’estable,
amb la cisterna (doc. 22).
Sens dubte, un altre dels itineraris més singulars i que ens trasllada fora de la ciutat és el del castell del Catllar (doc. núm. 29), a la
mort de Pere de Queralt i d’Icard, de l’orde de Sant Jaume —espòs de
Maria de Codina i de Cardona—, comte de Santa Coloma de Queralt
i senyor de la baronia del Catllar, el 1606, que tan sols en descriu un
sector: l’entrada, per la porta del Coll —s’hi havia de fer un pont llevadís—, davant el reixat de fusta —amb una sitja de blat—, l’estança de
la presó, l’entrada a mà dreta del pòrtic —amb dues sitges—, l’estança
de la torre, del comptador, sota la volta de l’entrada al pati del castell,
l’entrada del celler, la cavallerissa dels cavalls, l’estança de la civaderia,
l’altre estable i l’estable de més endins.
L’Hospital Nou

de

Santa Tecla

Al segon llibre d’inventaris del notari Bernat Gendre, els dies 8, 12
i 13 de gener de 159911 es repeteix la confecció de l’inventari dels béns
mobles de l’hospital, tot coincidint amb l’entrada del prevere de Lleida
Francesc Sió com a capellà i majordom, a requesta del canonge Joan
Rovira12 i del mercader Pau Colom, administradors de l’hospital.13 El
recorregut de l’edifici és el següent: el pati, amb el pou, un banc, una
estrada, una caixota, un llit de morts, una caixa, una civera per portar
pobres, un llit per portar pobres contrets i una figura de Nostra Senyora
de Gràcia, sobre el portal de la cambrada; la primera habitació del capellà, amb set cadires de cuir, un bufet, una taula —desfeta pel mestre

11. Doc. 10.
12. Penitencier entre 1597 i †1633, en què comptava 84 anys (Ramon, 19992000, p. 294).
13. Els administradors de l’hospital eren de gestió biennal. El juliol de 1626,
per haver mort el doctor Nicolau Jover, el Consell elegí per a la resta del bienni com a
representant seu Onofre Blanc, doctor en drets (Recasens, 1998, p. 169).
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[Cristòfol] Sabater (fuster)—,14 dos banquets, tres alambins encastats
dins la xemeneia i tres caixes; l’estança del mig, amb tretze prestatges,
un escambell i un armari que tanca les escriptures i contractes de les
rendes del centre; l’estança més endins, amb un tauló de Nostra Senyora, una cadira de cuir, un faristol, un sitial de necessària, un llit, dos
cofres pintats de vermell, una caixa i una altra de monja; la cambrada
gran dels malalts de baix, amb divuit llits de posts i bancs i quatre de
camp, una colga amb carrutxes, trenta tauletes per menjar els malalts,
una taula rodona, dos arquibancs pintats, dues escales de set graons,
una taula, amb un Crist al damunt, una llàntia penjada del sostre i
dotze barres de ferro clavades a la paret i una caixa; l’entrada de la
cuina, amb un cofre pintat amb les armes dels Sastres, un altre cofre
i una tauleta; la cuina, amb una estrada, una taula, una caixota, una
fumera, dues tauletes per portar les escudelles i plats als malalts,
una altra tauleta, un arquibanc, una cadira de cuir, una taula de tisora
i un pagès; la primera habitació, pujant a mitja escala, a mà esquerra,
amb una caixa, una cadira de cuir, un llit, dos banquets, una tauleta i
una caixeta; l’habitació més endins, amb sis bancs; la primera cambra
o habitació de les dones malaltes, entrant a mà dreta, amb una colga,
vuit llits de posts i bancs, set tauletes, un arquibanc, una llàntia i dos
encerats —per a sengles finestres—; l’altra estança, entrant a mà esquerra, dita dels convalescents, amb una estrada, tres llits de posts i bancs,
tres banquets i tres tauletes; la cambra dels nafrats, amb dos llits, tres
tauletes i un banquet; el corredor sortint de les estances anteriors, que
mirava al pati, amb un cofre, dos bancs llargs i sis banquets de llit; el
corredor davant la capella, amb una trona, un confessionari, sis bancs
llargs, un faristol i una llàntia; l’habitació pujant per l’escala, a mà dreta,
ocupada per fra Jeroni, amb un llit, una caixa de monja, tres cadires
de cuir, un bufet i un pagès; la capella, amb el frontal d’altar de guadamassil de santa Tecla, un quadre de Nostra Senyora, un Crist sobre el
sagrari i un altre de petit, una caixa, un banquet i una llanterna gran
de ferro; l’habitació prop de la capella, dita del sagristà, amb un banc
llarg i un tauló de sant Ponç; la cambra d’aquesta habitació que treia
finestra a l’hort, amb un llit; l’altra habitació de la cambra anterior,
amb un llit, un banquet, un Crist a la creu i un banquet; la cambra
de l’hospitaler, amb un llit, un tauló de Nostra Senyora, una caixa, un
pagès, un escambell, un cofre pintat de vermell i una cadira de cuir;
l’estança més endins, amb un llit, una caixeta i dos cofres; l’estança
14. Muntanya i Martí, Maria-Teresa i Escatllar i Torrent, Francesc. Tarragona: una
passejada pel terme, una retrobada amb la gent. Onomàstica tarragonina amb anotacions
multidisciplinars. Tarragona: Arola Editors. 2007. Vol. 2, p. 189.
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damunt la cuina, que treia finestra al fossar, amb una caixa ferrada,
una altra caixa, una estrada o arquibanc i una caixeta del barber; el
guarda-roba (moble); l’habitació sota la cuina, que servia de pastador,
amb una pastera, una farinera, dues caixes, una cadira de costelles,
un bressol i una aixeta a la paret; el celler, amb bótes, dos banquets, un
banc llarg, una banca, una aixeta al cup i una altra a la cisterna;
un matxo a l’estable; l’habitació de la cuina de les bugades, amb dues
caixes per a la cendra i dos cossis a la paret; l’habitació més endins,
amb molta fusta vella i una serra de dues mans.
Un inventari dels béns del negociant Damià Tolrà del 2 d’agost de
1599 ens revela que deixà un llit de camp a l’hospital (amb barres
de ferro i anelletes de llautó, cortinatges, sobrecel, davantllit de cotonina blava i flocadura del mateix color, doc. 15).
El 4 de desembre de 1598 era hospitaler el canonge [Joan] Mallafrè (el Jove),15 quan adquirí una almesquera de plata per 18 sous a
l’encant dels béns del donzell Onofre de Mediona, menor (f. 80). El 20
de novembre de 1600 es féu l’inventari dels béns de l’hospitaler citat
(f. 138-152), que havia testat el 13 del mateix mes. Consta que vivia a
la casa de la Infermeria de la Seu, prop de la capelleta de Sant Pau
—actualment dins el pati esquerre del seminari.
L’inventari següent de l’hospital s’inicia el 4 d’octubre i continua
els dies 5 i 6 de novembre de 1602 (sig. top. 65, f. 184-192v), tot just
elegit el nou hospitaler, Francesc Caçador. Contràriament als precedents,
comença a l’església, en la qual s’anota el sagrari, el frontal de guadamassil de santa Tecla, una llàntia davant l’altar, una tauleta i vénen
després: la sagristia, en la qual s’esmenta una taula amb un altaret al
damunt i banquets, un calze de plata del sagristà [Melcior de] Biure,16
una llanterna, una caixa, un banc i un escambell; un altre cop l’església, amb disset bancs i un confessionari; el pati, amb el pou —s’hi
al·ludeix amb la grua i la corriola— i el claustre —les galeries—, amb
dues estrades i un llit de morts; la primera habitació del majordom,
amb un bufet, deu cadires, tres caixes, un pagès i un banquet; la segona

15. Amb una canongia simple entre 1558 i 1597, des de llavors fou hospitaler
fins †1600 (Ramon, 1999-2000, p. 290). El 1606 seria hospitaler Joan Siri o Ciri, a qui
la vídua de misser Esteve Grimau, Isabel, va pagar 6 sous pel dret d’obrir la sepultura
per al seu marit (doc. 17).
16. Fou tresorer o sagristà menor entre 1559 i 1579 i posteriorment sagristà
major fins †1599 (Ramon, 1999-2000, p. 356 i 358). Llegà a l’hospital quatre matalassos,
quatre coixins, dues flassades blanques i dues de vermelles, una taula, amb petges, un
pavelló i un davantllit d’alquicer vermell, per fornir dues cambres (doc. 11).
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estança on es trobava l’armari gran dels actes i de les escriptures, amb
tres alambins, un faristol i un banquet; l’habitació més endins, amb una
arquimesa encastada, dos ventalles per a la finestra, una cadira de mitja
volta, un sitial de bací, un llit, un armari, dos mitjos cofres, una caixa
i una altra de monja de la neboda del difunt Elies; la cambrada gran
de baix, on estaven els homes malalts, amb deu llits, amb mitjos pilars
i quatre de camp; l’altra part de la cambrada, amb vint llits petits i
vint-i-cinc tauletes per menjar els malalts, amb un altar de fusta que
posseïa un frontal de guadamassil i un retaule de Nostra Senyora, amb
un Jesuset i sant Joan, dues veròniques, disset quadres de tela dels
apòstols, Nostre Senyor i altres sants, dotze barres de ferro a la paret,
una llàntia i una estrada; l’entrada de la cuina, amb un cofre pintat
amb les armes dels Sastres, un altre, una caixa petita i una tauleta,
amb un tinter per receptar els metges; la cuina, amb una estrada, dos
sitials de bací, una tauleta de tisora, quatre escambells, un bufet per
tallar la carn als pobres, amb el seu piló, un banc, una cadira, una
tauleta i un pagès; el pastador, amb una pastera, dues escaletes, una farinera, dos cups per a la farina, un banc per als sacs, dues banquetes,
un banquet i una aixeta a la cisterna; la botiga de l’oli; el celler, amb
bótes, l’aixeta del cup i de la cisterna del pati; l’estable, amb un matxo i els arganells per portar els bords a [l’hospital de] Barcelona; la
cuina de baix, amb cossis ficats a la paret; la primera habitació, a mà
esquerra, pujant a mitja escala, amb una caixa, un banc llarg i roba
d’un llit de camp donat pel difunt Damià Tolrà; l’habitació més endins,
amb el llit de camp deixat per l’esmentat Tolrà i una cadira; l’habitació
pujant a mà esquerra, amb un llit, una cadira, un pagès i una caixeta;
la cambra del sagristà Biure, amb dos llits de camp, un banquet i un
banc llarg; la golfa, amb dues colgues i un llit de posts i bancs; la
cambrada de l’hospitaler, amb un llit de camp, una cadira de cuir, un
cofre i un tauló de Nostra Senyora; l’habitació més endins, amb una
caixa de monja, un llit de posts i bancs i dos cofres; l’estança damunt
la cuina que treia finestra al fossar, amb una caixa ferrada, una altra,
dues caixetes i una taula; la cambrada de les dones, amb tretze llits
de posts i bancs, vuit tauletes, una estrada, un sant Ponç i un Crist;
la cambrada dels convalescents, amb set llits de posts i bancs, una
llitotxa per portar els pobres a la Torre (Torredembarra); la cambrada
dels nafrats, amb un llit i un banc i l’habitació del majordom.
El 1603, el patró Andreu Rovellat donà d’almoina a l’hospital
tres peces de lli de quinze canes menys un pam, de les quals la vídua
Miquelona en confeccionà tres llençols (doc. 23).

38

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

La Universitat
El triomf progressiu de l’humanisme renaixentista i la difusió de
l’esperit renovador sorgit del Concili de Trento —amb l’assistència del
prelat Ferran de Lloaces (1560-1567) i de dos il·lustres i cultes successors
seus, Gaspar Cervantes de Gaeta (1568-1575), ascendit al cardenalat, i
Antoni Agustín (1576-1586), tots tres per elecció reial—17 repercutiren
favorablement en els canvis introduïts en el camp de l’ensenyament,
tant pel desig de proporcionar una formació sòlida als sacerdots com
pel foment de la instrucció dels fidels.18 D’acord amb el decret tridentí Pro Seminariis (1563), Gaspar Cervantes fundà el primer seminari
de la cristiandat, que dotà amb rendes i un llegat per al nou edifici,
amb emplaçament previst al costat del convent dels franciscans, en
l’incipient sector meridional, fora de la muralla medieval o muralleta.19 A imitació de la resta d’Europa i de les ciutats de Lleida, Girona
i Barcelona, l’Església tarragonina, afavorida amb recursos nodrits, se
sentiria impulsada a la creació d’un centre d’ensenyament superior,
per tal de controlar l’educació dels clergues i atreure alhora un major
nombre d’estudiants, la Universitat o Estudi General.
El 5 de juliol de 1572, l’arquebisbe, tot volent instituir un estudi,
convertit en Universitat General —la fundació esdevindria efectiva arran
del seu testament—, donà 12.000 lliures per al pagament del salari dels
mestres i catedràtics, amb el compromís del municipi d’ocupar-se de les
obres, iniciades el 6 de setembre, quan eren cònsols Lluís Joan Liula,
Francesc Febrer i Pere Riber, sota la dedicació a sant Pau. El 15 de
desembre de 1574, Gregori XIII confirmà des de Roma la institució i
dotació de la universitat, amb el privilegi de conferir graus acadèmics
a les facultats de Teologia, Filosofia i Arts i de fer ordinacions, tot
assignant-li els mateixos drets i prerrogatives que Barcelona, Lleida
i Tortosa. El 20 d’aquell mes, el prelat afegí 4.000 lliures —amb què
s’aconseguia una renda total de 800 lliures—, quantitat repetida en el
seu codicil. En diverses clàusules del seu testament, redactat el 6 d’octubre de 1575, disposà detalladament l’organització i el funcionament

17. Antoni Agustín portà a Tarragona l’impressor flamenc Felip Mey, procedent
de València, que, després d’abandonar la ciutat, seria substituït, en temps de Joan Terès
(1587-1603), per Felip Robert, de la premsa del qual sortí, entre altres obres, el Quijote
d’Avellaneda.
18. Amb anterioritat Tarragona comptava amb l’escola catedralícia i les escoles
de Gramàtica i Arts, a càrrec del Consell municipal i del Capítol.
19. El seguirien en la mateixa línia cap al mar l’Hospital de Santa Tecla, la
Casa de Provació dels jesuïtes i el convent medieval de Santa Clara, protegits per un
nou recinte defensiu.
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de l’Estudi, amb uns primers estatuts i la designació de càrrecs. Rere
la seva mort, el dia 17, l’arquebisbe Antoni Agustín presentà uns nous
estatuts que completaven amb encert els fundacionals i la primera junta
d’administradors (2 de maig de 1577) confirmà com a rector Joan Terès
i nomenà secretari el notari de l’escrivania del Comú, Joan Baptista
Mullola. D’altra banda, el Consell municipal atorgà franquícia de blat
per als estudiants estrangers.
El pas següent consistiria a obtenir, després de llargs tràmits,
el reconeixement de la monarquia. Tenim constància que el privilegi
reial de l’Estudi ja estava llest el 3 d’agost de 1588, per una carta de
l’esmentat Mullola tramesa des de Madrid, d’on fou expedit per Felip II el 27 de novembre. El rei manifestava que, un cop assabentat
pels cònsols de la donació del prelat Cervantes, de la construcció de
l’escola dedicada a sant Pau per a l’estudi de la gramàtica, les arts i
la teologia i de la seva aprovació papal, demanà sengles informes al
virrei i a l’arquebisbe Agustín. Així, el 25 de març de 1579, s’adreçà a
Fernando Álvarez de Toledo:
Otrosí, nos han supplicado que, attento que en dicha ciudad se ha
instituydo un Estudio con más de mil ducados de renta al año para
los salarios de los catedráticos dél, fuéssemos servido conceder facultad al dicho estudio que pueda dar grados de bachiller y doctor
en Artes, Philosophía y Theología, de la misma forma y manera que
lo tiene essa nuestra ciudad de Barcelona, pues, según dizen, esto
será alguna parte para que aquella ciudad se pueble más y porque,
para mejor podernos resolver en ello, queremos saber de Ustedes el
estado en que está dicho Estudio y las facultades que en él se leen y
la renta que tiene y si será de inconveniente o perjudicial concederles
lo que supplican…20

Decidí aprovar i confirmar l’erecció, institució i donació del cardenal Cervantes i dels administradors posteriors, l’obtenció dels títols de
batxiller, llicenciat, mestre i doctor, el ministeri dels diferents càrrecs
i les prerrogatives vigents, como ho havien efectuat els seus predecessors, especialment en relació amb els estudis generals de Lleida, Osca,
València, Barcelona i Perpinyà. El 21 de desembre, comunicada la
concessió d’universitat a l’Estudi, amb la facultat de graduar, hom feia
referència a una lletra de canvi de 130 lliures per sufragar el seu cost i a

20. Arxiu Municipal de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Documents en
paper, 2/114.
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les 50 assignades —en lloc de les 40 inicials— a [Miquel Joan] Amat,
escrivà de manament de Barcelona.21
La publicació del privilegi —sobre pergamí, amb un segell de cera
penjant d’una cinta de seda vermella i groga— tingué lloc dissabte 20
de maig de 1589, vers les nou del matí, amb la seva lectura des del
púlpit o trona d’una aula anomenada “el teatre” pel notari i secretari
de la Universitat Alexandre Cendra, en presència dels cònsols, el rector,
els doctors de les facultats respectives i els estudiants, tal com queda
reflectit al llibre del notari i secretari Joan Pau Oller i Vandellòs —casat
amb Lluïsa, filla de Bernat Gendre.22 Segons el canonge Josep Blanch,
es difongué a continuació per la ciutat amb tabals i trompetes i amb
alguns trets d’artilleria.23
Famílies

i personatges singulars

Aquest segon llibre aplega també moltes referències de persones
destacades. Entre els eclesiàstics, assenyalem: els arquebisbes, bisbes
(de Barcelona, Lleida i Solsona), els abats de Poblet i de Sant Feliu de
Guíxols, canonges, comensals i beneficiats de la Seu, rectors i vicaris
(dels Alamús, Alcover, Altafulla, Barberà de la Conca, la Canonja, el
Codony, Constantí, l’Espluga de Francolí, Falset, Figuerola del Camp, els
Garidells, Nulles, Prades, Reus, Tamarit, Torredembarra, Valls, Verdú,
Vila-rodona), els rectors del seminari, el rector de la casa de provació
de la Companyia de Jesús, el procurador del monestir del Miracle, pares caputxins, el comanador de Sant Antoni, el comanador de Nostra
Senyora de la Mercè, el guardià de Sant Francesc.
Pel que fa a la noblesa, hi trobem: Rafael de Biure, la vídua
de Pere de Queralt, primer comte de Santa Coloma, senyora de la
baronia del Catllar, Aleix de Ferrer —al primer llibre anomenat “lo
Indià”— i Andreu Joan de Ferrer, senyor de Botarell, Benet de Jover i
de Serra, Lluís-Pau de Llorac, senyor de Solivella, Aldonça de Sacirera
i de Saportella, vídua d’Onofre de Mediona, cavaller de Sant Jaume
21. Arxiu Municipal de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Acords municipals,
142 (1588-1589), f. 33r-v i 68r-69r.
22. Història de la Universitat i Estudi Literari (Arxiu Municipal de Tarragona,
Ajuntament de Tarragona, H, sig. top. 45) i Companys i Farrerons, Isabel. Catàleg dels
protocols notarials de Tarragona (1472-1899). Barcelona: Fundació Noguera. 2000, p. 69.
Vegeu especialment Olivé Serret, Enric, Prats Batet, Josep M. Història dels estudis
universitaris a Tarragona: un trajecte de vuit-cents anys. Tarragona: Universitat Rovira i
Virgili. 1998. 220 p.
23. Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona,
vol. II, Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1985, p. 158.
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d’Espada (Portugal) —hauria portat l’“àbit d’estamanya blanch, ab una
creu deaurada de velut carmasí” o “àbit de la creu, de escot blanch”
i el “gueyato de èvano de Portugal” del doc. 16—, Oms, Lluís Ponç i
d’Icard, Miquel de Saporta, Lluís de Terré, donzell, senyor del Morell,
Joan de Vallbona, Simó-Lluís de Valls...
Entre els personatges més destacats, comprovem que alguns d’ells
havien estat diputats locals de Tarragona: el doctor en drets Esteve
Grimau (trienni de 1551; la seva casa, del carrer de Riudecols, limitaria amb la Casa del General, la construcció de la qual li causà greus
desperfectes, doc. 17), que seria veguer arquebisbal els anys 1589-1591;
l’ardiaca major Rafael d’Oms (trienni de 1578, abans oïdor eclesiàstic
i encarregat de la direcció de les obres de la Casa del General de Tarragona els anys 1578-1581, arribaria a ser diputat eclesiàstic el trienni
de 1581, doc. 12) i el mercader Joan Amill (trienni de 1587, doc. 13,
31 i 34 del llibre primer).24
Quant a Rafael d’Oms, fill de Miquel, ciutadà honrat de Barcelona, el seu inventari ens dóna notícia a més del seu nebot Miquel [J.]
d’Oms, senyor de Sant Jordi (doctor en drets i [cònsol en cap els anys
1605 i 1609]), a qui deixà quatre tapissos de la sala amb finestra sobre
el pou, tres de la història del fill pròdig i l’altre de caça (doc. 12) i que
retrobem al doc. 17. D’altra banda, quatre familiars més seus ocuparen
l’ardiaconat major, entre 1545 i 1557, Joan Bernat Honorat d’Oms i
Joan d’Oms, que el succeí, i Joan-Lluís d’Oms, del 1599 fins al 1621
(citat al doc. 17 com a doctor en drets i arxiver).25
Hem de referir-nos igualment a altres eclesiàstics, que intervenen
com a compradors: el primer bisbe de Solsona [Lluís Sanç i Manegat]
—adquirí violes d’arc i una caixa, per 15 ll. (doc. 11)—, el bisbe de
Lleida [Francesc Pau Virgili i Caselles] —comprà un quadre de la Verge,
Jesús i sant Joan, per 22 ll. i 11 s., doc. 21—, el bisbe de Barcelona
[Ildefons Coloma] —pagà 2 ll. i 11 s. per un gat, una mona i un gos
de paper o cartró; 10 ll. per tres figures de marbre i 68 ll. per cinc
quadres de les verges i santes Tecla, Úrsula, Cecília, Llúcia i Catherina,
per mitjà de misser Constantí, doc. 21—, els abats de Poblet [Joan
Tarròs o Simó Trilla] i de Sant Feliu de Guíxols [Juan de Valenzuela] —adquiriren quadres de sant Bernat per 7 ll. i de la Verònica, per
2 ll. i 10 s., respectivament, doc. 21—...

24. Companys i Farrerons, Isabel. La casa del General de Tarragona. Notes històriques sobre els edificis, els diputats i els altres oficials de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona. Tarragona: Arola Editors. 2006, p. 92-101 i 212-220.
25. Ramon, 1999-2000, p. 352.
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Així mateix, sobta especialment la presència, dins dos baguls coberts de cuir, vinguts de Roma —arribaren embolicats amb estores
de bova— localitzats a la primera cambra damunt la volta de la casa
llogada pel canonge Gabriel Salt al carrer del Portal del Carro, d’una
sèrie d’objectes pertanyents al cardenal i bisbe d’Albano (Itàlia) Pedro
de Deza Manuel (Sevilla, 1520-Roma, 1600), que havia estat oïdor del
Consell de la Suprema i General Inquisició i comissari general de la
Santa Croada.26 Entre aquells s’hi consignaren un segell de llautó, amb
les armes del cardenal, quatre traces de la seva capella funerària —tres
sobre paper i una sobre tafetà groc. Les seves despulles dipositades
inicialment a San Lorenzo in Lucina de Roma, foren traslladades a
l’ermita de Villager de Laciana (Lleó) i finalment sepultades al convent
de carmelites descalços de Toro (Zamora).
Oficis

i professions

Els noms de persones es completen amb la indicació de l’ofici, la
professió o el càrrec: adroguer, albarder, apotecari, argenter, assaonador, baix, barber, bastaix, boter, botiguer (de draps, de teles), bracer,
cabasser, calceter, calderer, candeler, cantirer, cantor, caputxer, carnisser,
carreter, causídic, cavador, cinter, cirurgià, corder, daguer, empedrador,
escolans, escrivent, escudeller, espardenyer, espaser, especier, estamper,
ferrer, flassader, flequer o forner, fornera, fonter, fuster, guanter, hortolà, hostaler, llibreter, lligalleros, marxant?, matalasser, mercader, mestre de cant, mestre de capella, mestre de cases, mestre en medicina,
mestre de sala, metge, missatge, moliner, mossa, mosso del forn (de
la Canonja), mulater, músic, negociant, notari, oller, organista, pagès,
paraire (de draps), passamaner, patge, patró, patrons d’eixàvega, peller,
pescador, pintor, rajoler, revenedor, revenedora, sabater, saboner, sastre,
seller, serraller, servent, sombrerer, sombrerera, taller, tapiner, taverner,
teixidor (de llana, de lli, de vels), torcedor de seda, traginer, velluter,
vidrier, clavari, corredor (de coll públic i jurat, de felpa —o de roba—,
d’orella), col·legial, estudiant, doctor en drets, fadrins, mestre, nunci,
síndic anual, veguer, verguer dels cònsols, criada de casa, criat, arrendador de la mercaderia per lo dret de l’oli, comptador, porter reial.
26. Els Dietaris de la Generalitat reprodueixen la rebuda dispensada pels representants del General, el lloctinent general [Fernando Álvarez de Toledo, gran prior de
Castella i Lleó de l’orde de Sant Joan], el bisbe de Barcelona [Joan Dimas Lloris] i els
consellers de la ciutat al cardenal Deza, procedent de Castella, els dies 9 i 10 de juny de
1579 (Sans i Travé, Josep Maria (dir.). Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. III, 1996, p. 47).
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Quant als notaris, destriem els de Tarragona: Bernat Aleu, Lluís
Andreu, Pere Batlle, Jaume Bellissén, Augeri Bosc, Lluís Busquets, Miquel Casals, Alexandre Cendra, Lluís Cendra, Joan Tomàs Corda, Bernat
Costa, Miquel Eixameno, Baltasar Falconer, Joan Ferran, Bernat Freixa,
Josep Gil, Damià Gili, regint l’Escrivania comuna, Perot Huguet, Bernat
Llagostera, Sebastià Llagostera, Lluc Lleó, regint les escriptures d’Onofre
Pasqual, Gabriel Martorell, Felip Montserrat, regint l’Escrivania comuna per l’arquebisbe, Rafael Montserrat, Joan Mora, Joan Pau Oller o
Ollers, Onofre Pasqual, Joan Pinyanos, Francí o Francesc Piquer, [Pau]
Pol, Miquel Puig, Francesc Reverter, del Col·legi de notaris i beneficiat
de Natzaret, Antic Riber, Francesc Rufes, Marc Rull, Saura, Fructuós
Torrents, [Joan] Vacaries, Antoni Joan Ventallols, Onofre Ventallols;
Alcover: Francesc Sabater; Barcelona: Francesc Blanc, Jaume d’Encontre, Montserrat Mora; la Canonja i Masricard: Miquel Roig, rector;
Cornudella: Rabadà; l’Espluga de Francolí: Damià Elies, vicari; Falset:
Honorat Espluga, Honorat Gasset, rector; Figuerola del Camp: Pere Alió,
rector; Lleida: Lluís Ledesma; Montblanc: Onofre Banquer, regint les
escriptures de Pere Bellissén, Pere Bellissén, Nicolau Gavaldà, regint les
escriptures de Joan Montanyola, Joan Lluna, Jaume Joan Montanyola,
Joan Montanyola, Joan Tolrà, regint les escriptures de Jaume Joan
Montanyola; Nulles: Bartomeu Gondor, vicari, Gabriel Noet, prevere;
Reus: Joan Feliu d’Andreu, regint l’Escrivania comuna de Reus pel prior,
Guillem Gebellí, Francesc Pedrol, regint l’Escrivania del prior, Miquel
Simó; Riudecanyes: Miquel Victorí, Miquel Voltes; la Selva del Camp:
Pau Català, Gaspar Guasc, regint l’Escrivania comuna; Tamarit: Pere
Joan Carnisser, vicari, Pere Magrinyà, vicari; Torredembarra: Francesc
Cardona, rector, Bernat Saloni, rector; Tortosa: Pau Bosc, Valls: Bernat
Cardona, Gabriel Pedrola, senyor útil i propietari de l’Escrivania de la
cort del batlle; Verdú: Jaume Ramon; Vila-rodona: Pere Joan Castellet,
Joan Puig, prevere, regint l’Escrivania comuna pel rector.
En aquest segon llibre, juntament amb els preveres, comensals i
beneficiats, hi sovintegen els eclesiàstics —en companyia del seu personal—, amb diferents càrrecs: abat (de Sant Llorenç de Bagà), administrador (de l’hospital, del col·legi i seminari), ardiaca major, arquebisbe,
auditor general de les causes pies, bosser de Santes Creus, cabiscol,
canonge, capellà, cardenal (de Guisa, Doria, Cervantes, Deza), degà,
donat de Sant Fructuós, familiars, hospitaler, majordom (de palau, de
l’arquebisbe, del seminari), obrer, oficial, pares caputxins, comanador
de Sant Antoni, parroquial, porcioner, prevere, procurador de la distribució comuna, rector (de la casa de provació de la Companyia de
Jesús, del seminari), sagristà (menor, del convent de Predicadors), síndic
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(del monestir de Sant Francesc), sotsdiaca, subprior de Predicadors,
succentor, tauler, tresorer, vicari (vicari i procurador del monestir de
Nostra Senyora del Miracle, de Sant Francesc).
Els

objectes

Cambra de dormir
Als dormitoris o cambres de dormir (“en la qual morí dit defunt”,
“aont dorm Mateu”, “on dormie dit senyor ardiacha quòndam”), s’hi
situaven habitualment pocs elements de mobiliari, obres d’art i altres
objectes: el llit parat (de cingles, de camp, de posts i bancs), taula (amb
capitells, de petges plegadissos, amb petges de peu de gall, de tisora),
tauleta de pi, amb quatre petges, tauleta per a menjar al llit, bufet,
cofre (d’àlber), caixa (de noguer, d’àlber, de pi per a tenir el pa, per
a la roba bruta), mig cofre, bagul tombat, bagulet, bufet (de noguer,
amb quatre peus i branques de ferro), armaris, arquimesa, prestatges
(amb llibres), cadires (de cuir, comunes, de volta), cingles per portar
la cadira de repòs, banquets, banc llarg, guadamassils a la paret, caixa
per al bací, dos gaiatos, quadres (de tafetà, de paper, de fusta amb la
Nativitat, l’Adoració, Santa Magdalena, Sant Jacint), teles (oració a
l’hort, curació del cec), capelleta, amb un Crist al Calvari, crucifix de
vori, amb creu d’eben, braser d’aram, ratera, gàbia de papagai, escala
amb nou esglaons, estores de bova, capells, mocadors i toquilles per
a dormir...
El celler i el celleret del vinagre
En aquests espais s’hi podia veure: bótes (gran de congrenys o
congrenyada, amb o de cadireta, d’una, dues, dues i mitja, tres, quatre,
cinc, sis, vuit, nou, quinze càrregues (de congrenys), amb cadireta, de
vuit quarters, amb vi claret, vi vermell, most, vinades), botetes (d’una
càrrega, de càrrega i mitja, dos o tres càrregues, vinblanquera, amb
vi claret, vi vermell most, vinagre), carretells (amb aixeta, de tres botelles, de mitja càrrega, d’una, de dues o tres càrregues, vinagrer, amb
vi, vi blanc, vi claret, vi vermell, vi bo, vi semat, vinagre), tina, toneta,
vaixell de fusta grossa (de vint-i-cinc portadores, de catorze o quinze
portadores, amb vi vermell), carretellet (amb vinagre, de mitja càrrega), aixetes (de bronze, de coure), cèrcols, arganells, cup (de cairó, de
pedra de quatre filades, de cent càrregues), banc alt del cup, brescat
(posts), banc llarg, banquet, botelles (amb mugró), botelló, càntir d’aram,
cubell, embut (de fusta, d’embotar vi, d’aram, de mesurar vi), embudet
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de llauna, estora, flascó de vidre mitjancer, galleda de fusta, gerres per
a aigua, portadora (de ginebre), posteta o tauleta, raspador (de bótes),
cadena de ferro, per rentar o netejar les bótes, paners de canya per
a veremar, cistelles de veremar, sàrria, sedàs per a passar vi, semal,
semaler, senallet, trespeus de càntir, bóta (arengadora)...
La botiga de l’oli i el rebost
En relació amb l’oli i els aliments citem: algerra, càntir olier (de
terra), cinquena de terra, embut d’aram, gerra de terra oliera (de la
boca ampla, de la boca estreta, amb cobertor o tapador de fusta, amb
morques), gerres per a tenir olives i fonolls marins, gibrell d’oli, mesuretes d’oli, mig quartà de terra (per a mesurar oli), perol (d’oli), pica
de pedra per a tenir oli, amb cobertor de fusta, una pica de pedra amb
oli per cremar, quartà (olier), traedor (de llauna), setrill de terra (per
a tenir oli), setrill de vidre, caixa o barrilet per a tenir sal, caixa, amb
dos caixons, per a tenir fruita seca, gerretes per a tenir llegums, caixa
de pi, amb calaixos, per a tenir llegums, “ab uns pochs de siurons”,
cansalada (un quarter i mig), cistelles de canya, un cabasset de llata,
olles, topins, cassoles, plats i escudelles, botiges de suro, amb cèrcols
de ferro, per a aigua, graners o orons de canya (amb civada i blat)...
El pastador
L’elaboració de la pasta per obtenir-ne pa, després d’haver-lo portat
al forn més pròxim, requeria l’existència d’aquest espai, on es trobaven:
banc per a tenir els sacs, barril de tenir segon, sacs (de tres quarteres,
per tenir blat), saques, sedassos (de llinet, de sedal), senalles (farineres),
sacs (de farina), cups per a tenir farina (amb panys i claus), farinera
(de fusta), pastera (d’amassar, de portar la pasta al forn, d’àlber, de
noguer, de pi, amb cobertor, plana, amb pany, de tomba o tombada,
amb peus o petges) escaleta (per passar la farina), granera o granereta,
draps de pastar (de mitja llana, de llana, de bri, de lli), posts de pastar
(a manera de taula, xica o gran), raedora o raora (de ferro), tallant
de ferro, posteta o fenyedor, ganivet, bancal de cobrir la pasta, dos
bancals i un tros de drap de ras per a cobrir la pasta “en lo ivern”,
mitja flassada per a cobrir la pasta, pala de forn...
La cuina
En aquesta peça de la casa s’aplegaven nombrosos recipients i
estris de cuina, vaixella i coberts, a més de mobles: albúrnia (d’aram,
de terra, per al vinagre), almorratxa, ancolla, barral, barralet (de vidre),
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armari, mig cofre, artibanc d’àlber, banc, bufet per a tallar la carn, amb
piló, cadira comuna, caixa de noguer, escambell, taula, tauleta (de pi,
rodona, de quatre peus, de tisora), bací de llautó (fondo, pla), bacina de
llautó, braser, bacina de braser d’aram, boixera de fusta, botella (amb
un mugró), botigeta d’aram, brocal (brocalet de mercader), caldera (de
ferro, de quatre càntirs, d’un càntir, gran, amb setial de bova), calderet (d’aram), caldereta d’aram per escalfar l’aigua de les escudelles,
calderó (d’aram), cobertora (d’aram, de terra, bollonada), coladora (de
llautó, d’aram, amb mànec de ferro), conca (d’aram, de llautó), confitera,
càntir (d’aram, olier), cantiret (de dos brocs), càntira, carabassa, cassa
d’aram (amb mànec de ferro), cassó (d’aram, amb mànec), cassoles
(d’aram), clemàstecs, ast (de ferro), cavalls (de foc, per a l’ast), copa
d’aram per a fer foc, copa de taula de llautó, copeta (de terra), ferros
de foc de tres peus, ferro per a donar llard, ganxo per a tenir la carn,
ganxets per treure la carn de l’olla, giradora, graella (de ferro), llévens,
menador d’ast de ferro, de tres peus, molls de ferro, pala o paleta de
ferro, cisterna (amb aixeta), cossi, culler (de fusta, de plata, de pota
de bou), cullera (de fusta, de llautó), embut (de carbassa), esbromadora,
escalfador d’aigua d’aram, escalfeta, escoladora (de llautó), escudella
(de quatre orelles, de Reus), esmoladora (de fusta) o mola d’esmolar,
estalvis (de llautó), fiola, florera, fruitera (de pisa blanca o pintada),
fogó (d’aram), forquetes, ganiveta, ganivets, gembí, gerra (aiguadera
envernissada, de la boca ampla, oliera de la boca estreta), gerreta (morisca), gerro, gibrell, gibrella blanca de pisa, gibrelleta (de pisa), garrafó
(per refrescar), garrafons de suro, amb brocals de vidre per refrescar,
graner, hídria, pagès per a tenir el llum, llumener o llumenera de llautó,
candeler de llautó, maniella (d’aram), morter (de terra, de coure, de
pedra, amb mà de coure, de ferro, de fusta), olles (d’aram, per escalfar
aigua, de terra), ouera, perol (d’aram), pitxell, plats (d’argent, d’estany,
de pisa, grans, mitjancers, negres, petits, de mèlica, de Reus), paella,
perpal de ferro, plats (mitjans, grans, escudella, de pisa), poal o poalet
(d’aram, clos, de terra), post per a portar el menjar als pobres, rall de
ferro, ribelles, salera, salinera de fusta, setrill (de llauna, de ferro estanyat, de terra), setrot, talladors, tasses, tassó, traedor, tupins (d’aram,
amb mànec de ferro), xapa, xeringa, cove (gran de canya)...
Hi podem sumar altres contenidors: sac (sac llansol per a tenir
gra), saca, taleca (amb canyella, clavells), cistella (de sarga), paner,
panistra, senalla (gran de palma)…
Llevat de l’hospital, en què, el 1599, hi apareix com a àmbit
diferenciat la cuina de les bugades, la cuina incloïa igualment estris
destinats a fer bugada: caixes o caixota per a tenir la cendra, calderes
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d’aram, caldera de fer bugada, amb el seu siti, cassa d’aram, amb
mànec de ferro, cossis ficats a la paret, menador de ferro, amb tres
peus, quartà, amb cèrcols de ferro, semal, setrills, cossi de fer bugada,
cendrer, sacs o saquets (d’estopa per a la roba de la bugada).
Pous, cisternes i transport de l’aigua
Les tradicionals dificultats de la ciutat de Tarragona per a obtenir
i canalitzar l‘aigua, agreujades notablement per les reiterades sequeres, com les dels anys 1584, 1591 i 1611, que obligaven, com a darrer
recurs, a fer rogatives i a treure en processó el Braç de Santa Tecla,27
justifiquen que dediquem unes línies a parlar de l’aigua.
Els inventaris, a més de gerres per a aigua, gerres de la boca
ampla i ampolles de vidre per a tenir aigua, gerres aiguaderes, envernissades per dins i cànteres aiguaderes de terra, de dues anses, citen
refrescadors: “dos refrescadós, hu de suro y altre de capsa, ab sos
brocalls”, “garrafons de suro, ab sos brocals de vidre, per a refrescar”,
“dos botijes de suro, ab sèrquols de ferro, per aigua”, “quatre cabses
de suro rodones, dos ab sèrquols de ferro, ab tres broquals”, “cabsa de
suro llarga, per a refrescar aigua”.
A la casa del sagristà major Melcior de Biure, al costat de Sant
Llorenç, s’hi consignen: un calderó d’aram, a la cisterna, venut a l’hospital per 17 sous (doc. 11).
La casa de l’ardiaca major Rafael d’Oms resulta especialment interessant, perquè hi localitzem quatre gerres i “un morter de pedra de
Mallorca, per a colar aigua, ab son gorniment de fusta, ab son cubertor”
(una mena de filtre), a la botiga, entrant a mà esquerra, “uns argadells
de fusta, ab ses cadenes, per a tirar aygua”, a l’estable, on hi havia
dues mules, “un calderó de aram, en lo pou —element de referència
per al portal de mig punt de l’espai utilitzat com a cotxera, la finestra
de la sala del damunt i la d’una cambra, a la banda que mirava a la
Seu—, ab sa corriola, guarnida de ferro”, “quatre cànters de aram, per
a treginar aygua ab la mula, ab sos cubertors”, a la cuina (doc. 12).28
27. Recasens, Josep M. L’aigua a Tarragona. De la romanització a la industrialització. Tarragona: Arola Editors i Ajuntament de Tarragona. 2011, p. 32 i 33.
28. L’historiador Recasens afirma que el 1471 s’excavà un nou pou davant del
desaparegut Castell del Patriarca. Palma de Mallorca al·ludeix al pati del pou nou de
la ciutat, tot citant un document de 1504 i Salvat i Bové refereix la decisió del capítol
de netejar el pou —connectat amb una cisterna coberta de volta— de les nombroses
pedres del seu interior, fent esment de l’encarregat que en tenia la clau, l’any 1605
(Palma, 1958, p. 14; Salvat i Bové, Joan. Tarragona antigua y moderna a través de su nomenclatura urbana (siglos xiii al xix). Tarragona: Ajuntament de Tarragona, 1961, p. 235;
Recasens, 2011, p. 69).
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La casa del boter Jeroni Vidal, de la plaça de Sant Francesc,
limitava per darrere amb una cisterna (doc. 14).
Dins l’entrada de la casa d’Onofre de Mediona [i de Sacirera],
del carrer d’en Mediona, s’assenyala en primer lloc una “pica a la sisterna ab son calderet, ja usat, ab una corda de spart” i uns arganells
i, al segon estudi, vint-i-quatre “canons de terra per a sortidor” i una
“toneta per a sortidor”, per a embellir l’hort amb un brollador. Encara
podem comentar la presència d’una “gúmena nova d’espart y mitja per
a la sínia” i de “quatre canals noves de terra negre” a l’interior d’una
caseta, al costat d’una torre, pertanyents a l’hort i vinya de Mediona
tocant a l’Abeurador del port (doc. 16) —afrontava amb l’hort clos que
havia pertangut a Elisabet de Mediona, vídua de Joan de Vallbona,
doc. 35 del llibre primer.
A l’entrada del beneficiat Antoni Carrover, del carrer del Puig d’en
Pallars, davant del de l’Estudi Vell, s’hi va descriure una “sisterna, ab sa
porta de fusta, ab son pany y forrallat”, una “corda de spart, ab sa cadena de ferro de tres pallms”, un “torn de fusta, per a traure la aygua”,
un “ambut de carabassa” i, dins un armari de la sala, una “caldereta
de aram per a traure aygua de la cisterna per a glopejar” —es vengué
com un “calderó de traure augua” per 1 lliura (doc. 25).
A l’hospital, tornem a veure: el pou del pati, amb “una corriola de
ferro que penja en la grua de ferro, ab sa corda de cànem, ab sa cadena,
un calderó de aram y una galleda de fusta” i “un gorniment de fusta,
ab sa porta, que està per a tancar lo dit pou, sobre lo brocal de dit
pou” i una aixeta de coure a la cisterna de la cuina (doc. 10 i 23).
A la casa d’Antoni de Ferrer del carrer de la Nau, on s’estava el
canonge Joan Freixa, s’esmenten, al celler, un “morter de pedra tosca
per a colar aygua, ab son guarniment”, venut per 1 lliura, i “una casseta de aram, per a traure aygua” (doc. 30).
Dins l’entrada de la casa de Pau Reverter, del carrer de Mossèn
Montoliu, s’hi trobava una pica de pedra de canonada de cisterna i,
al celler i estable, una corda d’espart i una cadena per treure aigua
del pou (doc. 34).
A les cases del sòl del carrer Major de Violant, vídua del notari
Damià Gili, el primer que apareix anotat és el calderó d’aram de la
cisterna (doc. 36), que retrobem dins l’armari de la cambra del cantó
de la casa del barber i cirurgià Pere Amorós, al cap del carrer Major
(doc 37). L’inventari de Pere Amill, del carrer d’en Granada, ens indica,
igualment a l’entrada: “cent y deu cairons, per acabar de enrejolar lo
aposento de sota la cisterna”, “un calderó de aram, ab sa corda en
la cisterna” i “una exeta de coure, a la pica de la cisterna” (doc. 38).
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Finalment, al segon estable del castell del Catllar, cal referir-se a dos
sarrions per portar neu i a uns argadells de fusta per a portar aigua,
amb les cadenes de ferro (doc. 29).
Entre les propietats de l’esmentada vídua Gili, cal també considerar
aquí una vinya de cent homes de cavadura emplaçada a la partida de
les Terres Cavades, amb una torre —i al costat una botiga i un forn—,
que, juntament amb altres afrontacions, limitava a l’oest amb el camí
de Valls i al nord, amb el camí de Nostra Senyora del Llorito, atès que
la torre incloïa un pou d’aigua viva (doc. 36).
Com a nota curiosa sorprenem el fonter [i carreter Pere] Sales29
comprant, el 1606, un cobrellit del canonge Joan Freixa (doc. 30).
Objectes per al foc i la llum
D’una banda, esmentem tot allò relacionat amb el foc: braser
(amb guarniment, caixa o capsa de fusta i copa o bassina d’aram o
llautó), cavalls o cavallets (de ferro, llautó o coure, per a menar l’ast
o menador, amb pala o paleta, ferrolls, forquetes, molls), clemàstecs,
ferros (de tres peus), llévens, copetes o braserets (de ferro, estanyada,
de llautó, de ferro, per a la taula, amb mànec de fusta), capsa de
ferro per a un foguer, escalfador (de camises, de fusta, d’aram, amb
mànec de ferro), escalfadora d’aigua d’aram (amb cobertor), escalfeta
(de peus), mamella d’aram per a escalfar aigua al costat, fogó (d’aram,
de terra, amb bassina d’aram, proveïda d’anses de coure, i capsa de
fusta, guarnida de llauna i balustres), manxetes per a bufar al foc,
plats, xemeneia (francesa).
Quant als elements vinculats amb la producció de llum, registrem:
atxa (groga), brandoneres (per a ciris), candeler (de fusta, de llautó,
amb un estalvi, amb el coll alt, a tall d’argent), estalvis de llautó (per
als candelers), canelobres (de llautó), ciris (de cera blanca), “cresolet
de llaura”, estadal blanc, llanterna (grega, de ferro, d’aram, de vidre,
per a la taula, amb cadena), llumenera (de llautó de pom, amb tres
brocs i bandereta, de llauró, per a oli), llumener (de ferro), tisores per
a “despabilar”, pica de pedra amb oli per cremar, llàntia, amb la bacina
de llautó, dos vidres grans per a tenir llum (dins covenets), llumenera
de llautó de pom, amb tres brocs i una bandereta, palmatòria (juntament amb un plat, espavilador i unes tisores), pagès de fusta (per al
llumener, amb una post foradada, per a la xemeneia)...
29. Josep M. Recasens el cita els anys 1613 i 1614 (Recasens, 1998, p. 218, 219
i 359).
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Aliments, animals i plantes
En els inventaris localitzem diverses al·lusions a aliments i a líquids: alfàbrega, alls, clavell, canyella, fonolls marins, midó, safrà, sal
(de bacó, grossa, mòlta), pebre, anxova, arengades, bacó, cansalada
(un quarter de davant), llard, carn (salada), coloms, colomins, perdiu, cargols, ous (passats per aigua, com ho proven les oueres, “plat
blanch de Reus, per a menjar ous”), blat, farina (d’ordi), civada, mill,
ordi, segó, sèmola, farro, arròs, faves, fesols, cigrons, garrofes, guixes,
pa, pa per al funeral (de misser Esteve Grimau), fruita, fruita seca,
móra, panses, pera, pinyó, avellanes, castanyes, carbassa, carabassat,
confits, confitura, mel, sucre (de canya, emprat com a medicament, a
l’hospital i, a les taules de luxe, servit en sucreres de plata), taronja,
enciam, llegums, olives, oli (se’n citen els residus o solatge, anomenat
morques), samat, aigua, vi (blanc, claret, most, vermell, vermell most,
vermell agre), macabeu, vinades, vinagre...
Els animals i plantes que apareixen anotats o citats d’una manera indirecta són: ase, baconet, bou, búfal, cabronet, camell, canari,
cargol, cavall (frisó de pèl castany, de pèl negre, de pèl roig), colom,
colomí, cortau, ermini, furó, gall, gallina, garsa, gat, gos, llebre, lleó,
matxo (de pèl roig), moltó, mona, mula (de tres anys de pèl castany),
muleta (falba jove), ovella, papagai, perdigot, perdiu, petxina, rabosa,
rata, rossí, rucardo, vaca, xixella i flors, taronger (quadra), vinya.
Objectes d’oficis i professions
Negociant
La casa del Portal de Predicadors del negociant Damià Tolrà, segurament originari de Vila-rodona i potser familiar de l’abat de Santes
Creus Bernadí Tolrà (1519-1534), ens forneix una imatge força completa de l’entrada: taulell, amb dos calaixos —un dels quals amb clau,
per als diners (amb 16 sous i 3 diners), i l’altre amb dos parells de
balances, grans i petites, i vuit pesos de ferro—, un banc de cairat,
mig quartà, una quarta i mitja quartera, amb cèrcols de ferro, amb la
raora o rasadora per a mesurar blat, senalla de mitja quartera i tres
sembradores, set posts per al brescat del cup, soga de cànem, sac d’un
llençol, quatre sacs de tres quarteres, dues botetes d’una càrrega, tres
sarrions d’espart, carretell vinagrer, amb un poc de vinagre i una aixeta,
torn de filar estam, “ab lo peu”, dotze mesures de terra de vi, quartans
i mig quartà de fusta, “ab cèrcols de ferro”, per a mesurar sal, pala de
fusta, guarniment de fusta de finestra, amb quatre portes, banc per a
tenir els sacs, “saca ab una quartera de blat”, sac de tres quarteres,
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“ab una poca de farina, del qual mengen” (de consum domèstic), bóta
de quatre càrregues, amb una mica de vi claret” i amb una aixeta de
coure, bóta d’una càrrega, “plena de vin claret”, sis gerres olieres de la
boca ampla, amb cobertors de fusta, cassa i cassó d’aram, amb mànec
de ferro, romana petita, amb pes, embut d’aram per a mesurar vi a
la menuda, un quart de quarter d’aram, “ambut petit de llauna”, tres
falçs per a tallar herba, tres estreps de ferro per a la sella, a més de
65 cabdells de bri de cànem i cinc peces de llinet, una romana gran,
amb el piló de coure, i un graner amb 30 quarteres d’ordi, a la cambra
de mitja escala i 164 cabdells de bri de cànem i estopa, a la sala, i 65
cabdells de fil de lli i cànem prim, una capseta amb balancetes de pes
d’or i 16 rams d’estopa de lli, a la cambra damunt la volta del portal.
Hem de completar-ho amb la botiga del port, amb dues portes,
situada al costat de [Nicasi] Guia, [mercader]: cinc cafissos i tres cofes
de sal, un quartà i mig quartà per mesurar sal, cinc estores d’espart,
per mesurar i rebre la sal, cinc bótes arengadores, per a sal mòlta i
un cove gran de canya.
També podem anotar brocalets de mercader (doc. 17).
Barber i cirurgià
Sens dubte, el repertori dels objectes de la botiga parada del
barber i cirurgià Pere Amoròs (doc. 37), establerta el 1602, amb el
seu soci Joan Álvarez, al cantó de la plaça de les Cols amb el carrer
Major, on s’hi obria un portal, ofereix un gran interès, tant pel mobiliari com pels intruments descrits: armaris vers la plaça, sis cadires de
fusta de barber, tres canelobres de fusta d’afaitar, casseta d’aram, per
a treure aigua d’afaitar, rentador de cap, d’aram, banc de fusta, amb
tres caixons, amb un mirall rodó, guarnit d’os, una capsa amb una
serreta i altres ferraments o instruments de barber (14 peces de cap),
speculum matricis (espèculum o espècul vaginal) de ferro, tres algàlies
(catèters) de plata, amb la caixa de ferro, amb un ferro per a donar
sadenys, una xeringa de plata, prova (sonda) de ferro, “sacapilotas” de
ferro, un caixó buit, dels fadrins (aprenents), gerra per a tenir aigua,
dues barres de ferro per a posar les cortines de botiga, tres bancs de
fusta per a la botiga, posats al carrer, un cóp d’aram, catorze bacines
i sis gerros de llautó de barber, olla d’aram, amb cobertor, per escalfar
l’aigua d’afaitar, clauer de plata, amb sis claus dels caixons, estoig de
barber, de cinto, amb un parell de tisores, escardó, guarnit de plata
de dos caps, cinc llancetes, guarnides de dolses —una amb un estel de
plata—, estotget d’aram per a tenir agulles, amb el cap de plata, amb
un tapet rodó també de plata que servia de tap de canonet de pólvores,
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pinça i prova de plata, pinça de ferro i un desencarnador, vori i “gatillo
de arrencar caxals”, llanterna d’aram, armari amb dos caixons: “lluna
de potrero per a dar caltiris”, i un bec de grua (pinces), 16 lliures al
caixó de la botiga, pedra d’afilar raors, blava, groga i parda, amb una
cadeneta d’aram, “clauer de plata aportà la senyora Amorós, ab les
claus”, dues cortines de tafetà groc i verd, per a la porta de la botiga,
dins una caixa de peus, a la cuina més alta, un escalfador d’aigua
d’aram, dues cortines per a la botiga, de drap de casa, amb randes,
ferro de tenir els bassins de la botiga, amb tres petges de ferro, caixeta
de plecs d’afaitar, amb dotze plecs, amb tovalloles i fregacaps.
A l’Hospital Nou de Santa Tecla, hi trobem igualment: dues tovalloletes i un eixugamans que serveix per al barber, “caixeta que tenie lo
barber les medecines”, escalfador d’aram de barber per escalfar aygua,
tres peces de draps d’afaitar i un drapet de fregar el cap, “An·se·n desfet
per la selorgia set torcaboques”, xeringa d’estany, amb el guarniment
de cuir, mamella d’aram per a escalfar aigua al costat...
Paraire (parairia) i teixidors
A les cases del mercader Pere Amill del carrer d’en Granada
(doc. 38) localitzem: estam filat (preparat per a ser teixit) o no i llana
i l’esment de diverses operacions (filar, pentinar, verguejar, tirar oli,
pesar, pelar, escardassar, passar per aigua, teixir), a l’estudi de mitja
escala, amb finestra al celobert xic: 90 lliures d’estam filat burell, de
tisora, 37 d’estam filat fraret, 19 d’estam filat burell, de tisora, 43 i mig
d’estam filat fraret, 36 d’estam filat fraret, 51 i mig d’estam fraret, per
a filar, un sac amb 82 pesades de llana filada burella, un altre amb
80 lliures de llana filada frareta, dues gerres per a tenir l’estam filat,
quatre paneres grans, un sac amb 3 roves de sabó de llosa o francès,
una taula de tisora, amb petges, balances, amb onze pesos, xics i grans,
tisores llargues, mitja quartera i un quartà. A continuació, hom parla
de la parairia (o obrador del paraire), on s’esmenten: dos fogons per
a pentinar, sis banquetes, canastó, mitja lliura, romana, cassa d’aram
per a untar (o tirar oli), quatre paneres, verguejador per verguejar o
vergassejar la llana, saca de pentinó fraret, saca de llana blanca, pelada, sis mitges de llana escardassada, blanca i negra, dues lliures de
llana blanca per escardassar, cul de saca de llana negra, taula, amb dos
petges, estamenya frareta, bruta, saca de pentinó fraret; a la cambra
amb finestra al celobert gran, al costat de la parairia: dues estamenyes
fraretes i una estamenya viada, brutes, torn de filar estam, amb peu,
pinte de pentinar lli, una saca de pentinó fraret, tres estamenyes fraretes, “que se han de passar per aygua”, estamenyes fraretes i burella,
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que s’han de passar per aigua, quaranta pesades de llana burella filada,
peça d’estamenya burella, “que està al taler de sa casa, que tix Pere
Roger, lo qual dix li faltarà estam per acabar-la”, una altra peça similar
“que texex Antoni Borrull, de Monbrió”, una altra peça d’estamenya
blanca “que texex en Perelló, de Monbrió”, 48 cabdells de fil d’estopa
de lli i 2 rams.
Pagès
No mancaven a les cases i altres edificis les eines de pagesia:
aixadó, aixada (de ferro, amb mànec, per fer les fosses), aixadons,
aixol (amb mànec), aixolet, arades (una sense jou), arpions, carretó,
amb rodes ferrades i el fuell de fusta, càvec, caveguet, coixí de llaurar,
corbella, dall, dallot, destral d’una mà, destral gran, destraleta de ferro,
eixartell, eixartellet, espadella d’espadar cànem, falç (per a tallar herba),
falçó, fesos (un de punta aguda, amb mànec), forca (pallera, de quatre
forcons), garbell d’espart, granera, grapes, grapetes, maça (d’estellar
llenya, guarnida de ferro, per a picar cànem), pala de ferro, palell,
paleny, paners de canya per a veremar, passadora, picassa, podadora,
premsa, rascle, rella, rodes de carro, guarnides de ferro, senalla sembradora, sembradora, terrejador, tisores, triba d’espadar cànem, tros
de serreta per a empeltar.
Fuster i mestre de cases
Algunes eines i peces de fusteria ens recorden els oficis de fuster —podem esmentar: Benet Capella, Jeroni Casals, Miquel Joan Cases, Joan Forner, Bartomeu Masacs, Llorenç Miret, Morell, Bartomeu
Prats, Joan Reinald, Cristòfol Sabater, Francesc Viola—: aixa, barrina,
cartabó, destraleta de ferro, maça (d’asclar llenya), martell (de dos
caps), martellet, planeta, rosset, serra de corredor de dues mans, serra
petita, taulell, tenalles, tribe, xerrac, banc “per a fusteyar”, deu llistons
“llavorats y per a llavorar”... i de mestre de cases —hi apareixen: Pere
Bòries, Domènec Camps, Pere Espau, Francesc i Gabriel Ferrer, Janot
Giralt, Llàtzer Rovira—: escarpre, escoda, gaveta, pala de ferro (amb
mànec de fusta), paleta de mestre de cases, perpal de ferro (per obrir
les tombes), picassa, picola de mestre de cases, regle de mestre de
cases, llarg, tascons de ferro...
Meler o apicultor
En correspondència amb la presència de gerres o gerretes de tenir
mel (de quatre anses) i de cantirets per a mel, descobrim un crestador
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d’aram, un ferro de crestar i un ferro de portar el fum (o fumador),
per a ocupar-se de les arnes.
Guanter
Si en el llibre primer comptàvem amb les eines i els productes
sorgits de l’obrador del guanter barceloní Miquel Cerdà, en aquest
hem de referir-nos al guanter Joan Carreres, establert al carrer Major,
amb una adoberia o blanqueria i corral al port30 (al costat de l’adoberia de [Francesc] Gisquerol, [blanquer o assaonador del Triquet], natural de Reus), a casa del qual localitzem únicament un banc xic de
tallar “cap de tiretes”.
Podem esmentar igualment altres blanquers o assaonadors: Miquel
Brunet, Antoni Reverter i Vidal.31
Tasques domèstiques i altres activitats de la dona
En relació amb la neteja de la roba, els inventaris recullen els
espalmadors o espalmadors de capa —en sec—, la roba de la bugada,
saquets o sacs d’estopa per contenir-la —o de bugada—, cossis de fer
bugada i cossis ficats a la paret, caixotes per a tenir la cendra, cendrers
(o borrassa), “caldera de fer bugada, ab son siti” (calderes d’aram grans
i mitjanes), cassa d’aram (amb mànec de ferro). Un cop netes, certes
peces podien ser amidonades, com indiquen els ribells grans per a fer
el midó. Finalment, assenyalem la feina de premsar barrets (premsa
de barret de capellà) o raixa (premsa de raixa) i escalfar camises (escalfador de camises de fusta, torrador de camises o camís de fusta, de
sedassos, capsa per a torrar camises).
Altres operacions queden reflectides a través de: “huna conca
de aram, la qual he feta per a rentar les escudelles, perquè trancaven
tants ribels”, a l’Hospital Nou de Santa Tecla (doc. 23), dos ribells
grans de terra, per ensabonar (doc. 34), disset draps de la plata, vint
draps de bri i estopa, per fregar la plata, bàssia, per a fer net l’estany,
i graneres i graneretes.
Entre les feines de la dona d’organització i funcionament de la
casa evidenciades pels inventaris, tan aviat com el notari obria un mo30. Potser continuava la botiga o adoberia del guanter Damià Besant, citat els
anys 1504-1517 (Muntanya-Escatllar, 2007. Vol. 1, p. 6 i 81).
31. En una adoberia del port, “doberia per a adobar cuyros”, s’hi veia, el 1587,
una caldera plantada, unes tenalles llargues de ferro, una canal de fusta, una galleda i
gúmena (Muntanya-Escatllar, 2007, 1, p. 6).
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ble, s’hi situa la de desar la roba: “caixeta de noguer, ab pany y clau,
la qual diuhen que és de Marianna, e la roba qu·és dintre”, un cofre
gran d’àlber, amb els cortinatges de llit i vànoves, un guarda-roba, amb
disset flassades, caixa plana o cofre, amb pany i clau, per a tenir la
roba bruta, caixa gran de pi, sense pany ni clau, per a tenir la tapisseria, una caixa “per aportar guadamacils”, una caixa d’alba vermella
de deu a dotze pams, amb la luxosa roba (protegida cobrint-la amb un
llençol dolent) de la vídua del donzell Onofre de Mediona, Maria Sitges
(doc. 16), nou flassades al guarda-roba, caixa d’àlber, amb tancadura,
dins la qual hi ha roba de servei de la senyora Grenyona, cofre amb
sis llençols, estovalles, torcaboques i tovalloles, dos cofres de noguer
amb la roba de servei de la senyora Teodora, una caixa amb la roba
de la mossa, un paneret de sarga (vímens) o de canya, per a tenir les
estovalles, un paneret d’empall d’assentar cabessos.
Se’ns dóna notícia de peces de roba només tallades: dos mocadors de calicuc, tallats per a fer, tres sacs nous tallats i no cosits,
sobrepellís de tela tallat, sense cosir, així com camises. La costura
es manifesta a través de múltiples referències: didal de plata, “dos
sotanes de coset, la una comensada l’altra per a fer”, camisa de dona
nova, no acabada, “una pessa de drap nou, la qual dix dita senyora
Hierònyma Pinyanos que gastà dita quòndam senyora Theodora Corts
en fer camises per a la criada de sa casa y altres coses”, “An·se’n fets
lansols, tres de dit drap en continent y los a fet na Micalona, viuda”,
“nou [llençols] fets y lo hu, ab llansolets per a criatura, lo qual dita
quòndam senyora Theodora Corts y Mora havia desfet”, coixí de bocaram, de dona, per a cosir; “falta una pessa de drap nou, la qual dix
dita senyora Hierònyma Pinyanos que gastà dita quòndam senyora
Theodora Corts en fer camises per a la criada de sa casa y altres
coses”. L’aplicació de folres constituïa una altra operació: tros de tela
“per enforro de coixins”.
Quant al brodat —llevat de les mostres realitzades per homes,
“cuello brodat de or de brodador” i segurament un quadre brodat d’or
i seda, que és el davallament de la creu— llegim: “coxí per a brodar;
diu Marianna és seu”, teler, amb una bena de filempua, per a brodar, al caixó hi ha molts cabdellets de seda i de diversos colors, drapet
de mostres, camises de tela brodades de seda negra, grana, parda i
blanca, mànigues, mocadors...
Les peces de vestir i la roba de casa s’aprofitaven al màxim, arranjant-les: “quatre camises del diffunt té na Pelegrina per adobar-les”,
“deset camisses noves..., les quals féu fer mossèn Colom a na Ugeta
y a na Miquelona, quant adobaren los lansols y camises dels pobres”,
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“An·se fet lansolets. Ítem, dos cortines vermelles, dolentes, de llit de
camp” (doc. 10, 11 i 23), i apedaçant-les: dos saragüells apedaçats,
dues coixineres dolentes, “que no pot més apedaçades”, dues camises
velles, amb pedaços, eixugamans apedaçat, sotana de xamellot bo fi,
molt dolenta i apedaçada, sobrepellís apedaçat, roquet de tela, “molt
dolent i apadessat”, coixí de ploma, apedaçat, dos bolics de draps de
pedaços, caixa plana, sense clau, dins la qual hi ha pedassos, tres
trossos de peces de cotonina, un tros de tela grossera...
També trobem referències a les tasques de fer mitja, bena, ret (malla), randa (amb boixos o fusells), raixa: mànigues d’agulla, dos parells
de polaines de punta d’agulla de ruans, calces blanques i mitges calces
d’agulla (pardes, negres, verdes), un tros de bena començada; drap de
mostra de ret, teler de fer ret, una bena de ret, amb un aguller, davant
llit de filempua, amb benes de ret sobreposat, vels de ret, quatre mocadors fets, amb les randes, tros de randa de quatre dits d’ample, que
encara no és acabada, deu fusos de boix i olivera, deu fusells de boix,
quatre plecs de randes per a mocadors, cabdell de randes, gorguera
de teler, amb una poca de randa per a guarnir-la, caperó de raixa...
Tocant a l’estètica personal, la dona es pentinava davant una tauleta
o lligador (amb dos calaixos de noguer, que servia de lligador), amb
l’ajut d’un mirall o espill i es col·locava lligadures (“gandaya encarnada,
ab una fullateria sembrada”, “ligassa de grana, estelada de or”, “tres
legassos de or y una guirlanda”, doc. 1, 14, 18).
La cura dels nens es trasllueix en la presència d’un bres de vent
o basculant (doc. 36) i del “brassol, per a tenir la criatura de la negra”
(doc. 36), així com de dos caminadors o “andarellos” (potser dels fills
de Pere Morell i Lluïsa Gavaldà, Onofre i Magdalena, doc. 18).
Altres treballs domèstics eren pentinar, filar i debanar: pinte per
a pentinar cànem, pinte de pentinar lli, senalla d’estopa de cànem
repentinat, filosa, amb l’encerrosada (cerro), torn de filar estam, amb
peu, estam fraret, per a filar, estopa filada, amb cabdells, estam filat
burell, de tisora, estam filat fraret, llana filada burella, gerres per a
tenir l’estam filat, deu fusos de boix i olivera, debanadores, amb verga
de ferro i peu, ocupar-se de les plantes (test de claveller, torreta de fer
alfàbrega, pitxell per a tenir flors, florera) i dels animals —al galliner
de la vídua d’Onofre de Mediona, menor, hi descobrim un caixonet
quadrat de pi i, a la seva caseta de l’Abeurador, un bevedor de colomins
i “un menjador de coloms de fusta llarch”, doc. 16—, anar a comprar
(cabassets i senallons de comprar)...
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Obres d’art
Quant als objectes d’interès artístic, cal tenir en compte en particular els doc. 11, 12, 15-17, 21, 27 i 37.
L’ornamentació de les parets es resolia amb l’aplicació de pintures, però sobretot de tapissos, draps de ras, portaleres i guadamassils.
Dels darrers en trobem a la casa del canonge Francesc Mascaró: cinc
vermells i daurats i dos de petits a la primera estança de l’estudi, quatre de vermells amb les vores daurades, a la cambra de la sala, amb
finestra al carrer —quatre de grans i dos de petits d’or i plata foren
adquirits per 10 lliures i 8 sous per misser d’Oms i quatre per 6 lliures per Rocamora— (doc. 4), a la casa del sagristà major Melcior de
Biure, en comptabilitzem trenta-sis —negres o vermells, amb les barres
daurades, d’or i plata i negre—, repartits en sis espais (doc. 11), més
d’una cinquantena a la casa de l’ardiaca major —d’or, vermell i verd,
vermells amb pilars d’or i verd, “pardo” i negre, amb les vores daurades, amb les armes d’Oms (doc. 12), una vintena a la casa d’Onofre de
Mediona (doc. 16)... Una cambrada de la cambra del carrer Major de
misser Esteve Grimau fou venuda per 22 lliures i 14 sous.
Entre els retaules, n’apareix un amb tres imatges pintades en
guadamassils, un guarnit de paper, amb misteris, un de Nostra Senyora del Roser, un de la Verge, amb el Nen i sant Joan i un de la Nativitat del Senyor, de marbre. Seguim amb els retaulons: amb un Crist
“de bulto” i la Verge i sant Joan pintats a les portes (obra de caràcter
mixt, amb combinació d’escultura i pintura), amb l’Adoració dels Reis,
d’una dama, petit de la Verge, de Respice finem; taulons: de sant Jeroni, del príncep d’Orange, de sant Francesc, del Davallament, de la
Verge, de sant Ponç, de la Salutació de la Verge, del Senyor, de sant
Pere, de Crist amb les tres Maries; taules: nou de sant Tomàs; quadres
i retrats, de fusta: daurat (venut per 4 lliures i 3 sous), petit de fusta,
a l’oli, amb Crist portant la creu al coll, Jesús, la Verge, santa Isabel
i sant Joan, amb una cortina de tafetà morat, de tela o llenç: la Fe i
Moisès, amb les taules de la llei, el Davallament de la creu, amb marc
de fusta daurada, de paper o d’aram: de Crist i la Verge, gran, amb la
Creació del món, creació d’Adam, del Gènesi, del Gènesi, capítol 38,
Eloi i Moisès, amb les taules de la llei, de tela, del Sacrifici d’Abraham,
la Nativitat del Senyor, l’Adveniment del Senyor, petit de sant Cristòfol,
tres de tela, amb sant Francesc, santa Magdalena i, de la Verge, del
miracle dels pans i dels peixos, de la conversió de sant Pau, de l’escala
de Jacob, de sant Magí, de la Resurrecció del Senyor, d’Absalom, set,
grans i xics, de diverses figures, petit, amb la Verge, de pinzell; cinc
petits de descripcions, de llenç, Crist i sant Jeroni, també de llenç,
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Davallament de la creu, la Cena i el Lavatori, la Pietat, l’Adúltera, sant
Cristòfol, sant Daniel, sant Pau i la Disputa al temple, la Salutació,
sant Jeroni de nit, pintat a l’oli (comprat per Jeroni Coli, per 30 lliures),
una Verònica, un Crist petit, amb la Verge, sant Joan i la Magdalena,
disset dels apòstols, el Senyor i altres sants, de tela, sense marc, quatre amb els dotze apòstols, un de petit, amb la Verge amb el Nen al
braç, sant Miquel, sant Francesc, caputxí, de llenç, Nostra Senyora del
Popolo (venut a la vídua Enveja per 18 lliures), un del Gènesi, un de
petit de pinzell, amb la Pietat; santa Magdalena, la Verge, amb Jesús i
sant Joan (venut al bisbe de Lleida per 22 lliures 11 sous), un Jesuset
al pessebre, dos retaules o quadres, cinc de grans i dos de xics: santa
Magdalena, Esperança i Caritat, Daniel, sant Esteve, sant Agustí i el
Baptisme de Crist; testes de sant Cosme i de sant Damià, l’Anunciació
de la Verge, les verges santa Caterina de Sena, santa Cecília, santa
Úrsula, santa Llúcia i santa Tecla (venuts a misser Constantí, per monsenyor de Barcelona, per 68 lliures), una Soledat, sant Bernat (adquirit
per l’abat de Poblet, per 7 lliures), cinc quadres o retrats, vells; teles,
amb marc de fusta: la Caritat, sant Cristòfol, sant Francesc, Crist, sant
Domènec, l’Oració a l’hort, la curació del cec, la Temptació del desert,
una muntanya de la Verge de Montserrat (comprat per Cristòfol de
Queralt, per 55 lliures), testa de sant Sebastià, dotze de teles, amb les
Set arts liberals, quatre de Tobies i un de la història, tres teles a l’oli,
amb sant Josep, Nostra Senyora dels Àngels i sant Pere, cinc de teles
de França, amb les Virtuts, quatre de tela, amb la Història de Troia, de
la piscina?, tres de munteria i verdura —venuts per 7 lliures—,
de verdura, de la Fortuna, d’uns marxants, d’una dama i un cavaller de pinzell, d’una dama, del príncep d’Orange, del cardenal de Guisa
[Carles de Lorena-Guisa], del rei de Bohèmia [Rodolf II], del rei Felip
[III de Castella], dels reis [Felip III i Margarida d’Àustria], del duc de
Nemours [Enric I de Savoia-Nemours], del rei d’Escòcia [Jaume VI],
del papa Pius [V], del papa Climent [VIII], una testa de Transsilvà
[Segimon Bathory?], dos draps de pinzell, un amb el nom de Jesús al
mig, una testa de Pius V; tafetà: tres de tafetà, amb la Nativitat, l’Adoració i santa Magdalena, de descripció, un sant Dídac —canonitzat el
1588— petit de tafetà; el Davallament de la Creu, brodat d’or i seda;
sobre planxa de coure: un sant Bernat pintat sobre aram, amb marc
d’eben, dues planxes o quadres d’aram, amb la Verge i Jesús (venudes
per 10 lliures, 6 sous); sobre vidre: espill gran, amb unes pintures al
damunt del Senyor i sant Joan... de paper, amb marc de fusta; dotze
de paper, de sants, santes i emperadors, trenta-vuit figures de sants de
paper, de paper sobre drap, amb la descripció del món, la Coronació
de la Verge, amb la Coronació i Assumpció de la Verge, de sant Pau,

El

llibre segon d’inventaris i encants...

59

sant Jacint —canonitzat el 1594—, taulonets il·luminats, mapamundi,
figura de sant Antoni de Pàdua, de paper, guarnida de fusta, “dos telas de guix de cartró de Hèctor y Diana”, un tauló xic de paper, dos
retaulons d’altar, un retaule, guarnit de paper, amb diversos misteris,
“quatre papés de les parts del món”, “papés de mapamundi”, “paper
de la descriptió de Espanya”, “paper de Alger”, “paper de Hierusalem”,
paper de Venècia, “paper de la mappa mundi”, “papés de globos”, “paper de Florensa”, “tres papés de ciutats de Gènova, Nàpoli y Milan”,
“tres papés de les set yglésies de Roma, Nàpols y Milà”, “nou mappas
de les parts del món de paper, forrades de tela y de fusta al revés”...
Cal no oblidar els mobles: un cofre pintat de vermell, amb les
armes dels Sastres, un bufet, amb les armes de mà enmig i dos bufets, amb un escut de plata portador de les armes del canonge Joan
Freixa o Marian.
Anotem també els dibuixos: quatre traces de la capella funerària
del cardenal Dessa, tres de paper i una de tafetà groc.
Hem de referir-nos igualment a les cortines de paret, draps de ras:
de praderia, amb la història de Medea i Pèlies, amb els títols o lemes
“Forte domum reperetis” i “Vertitur in monte et cetera”, una portalera
de drap de ras, “una tela pintada de ànnades y demés animals”; tapissos:
“un conjunt de quatorze peces de tapisseria”, tres amb la Història del
fill pròdig i una de caça, en una cambra (deixats per l’ardiaca major
Rafael d’Oms al seu nebot Miquel d’Oms, senyor de Sant Jordi), nou
de fonts i caça i una portalera (doc. 12), i al brodat: “quadro brodat
de or y seda, que és lo Devallament de la creu”, “cortina de tela blava,
ab uns stels, que diu que és per cobrir lo altar de Sant Magí de la Seu
de Tarregona”, “cortina blava, ab un rolle al mig y Nostre Senyor en
la creu al coll”, “cortineta de paret, de retaule i davantllit tot de ret
sobreposat, ab drachs y gossos”.
Pel que fa a les mostres d’escultura, assenyalem: un retrat o retaule
de la Nativitat del Senyor, de marbre, una capelleta o fornícula de fusta
amb un Crist i un mont Calvari, tres estàtues de marbre, un Crist, la
Verge i sant Joan (venudes per 10 lliures al bisbe de Barcelona), una
testa de sant Sebastià, dues testes de guix de cartró (o “cartapesta”)
d’Hèctor i Diana, una figura de fusta de sant Magí, dues figures petites
d’alabastre, de sant Cosme i sant Damià, un crist de fusta encarnat,
gran, un Crist crucificat, amb una peanya; un crist de vori, amb creu
d’eben, una creueta d’eben, una Verge de pedra, una Verge de marbre, amb peu, una figura de la Verge amb el nen, d’alabastre, amb un
guarniment, caixa o calaix de fusta, un peu de búfal tornejat, un crist
petit de guix, un gat, una mona i un gos de paper o cartró (venuts al
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bisbe de Barcelona per 2 lliures, 11 sous), un boc, dos gossos i un nen
de bronze, un quadre de la Verge, amb Jesús d’alabastre, amb marc de
noguer, una figura de Nostra Senyora de Gràcia (damunt el portal
de la cambrada de l’hospital), estatuetes de bronze: dos cavalls (venuts
per 10 lliures, 10 sous), un boc, gossets i un minyonet.
Hem de mencionar els objectes de ceràmica: piqueta i plats grans
“de mèlica”, escudelles grans, de quatre orelles, fruiteres, escudelles,
un tinter de terra de Reus i una sola mostra de porcellana (xinesa).
Quant al vidre, deixant de banda les peces més útils, com pots, ampolles, ampolletes, refrescadores, barrals, barralets, brocals (de gobelet o
pla), gots, flascó, trobem tasses, pots, llanternes per a la taula, olletes,
canadelles, tres vidres blancs rodons per a vidrieres, bevedor, setrill, un
pitxell per a tenir flors, una pebrera, un tinter, fruitera, florera, dues
ampolles quadrades, amb colls i tapadors d’estany.
Entre els complements, es descobreixen: corretges: una amb parge vermell i l’altra negre, amb setze peces de plata daurades i vuit de
blanques cada una, banda de tafetà vermell, amb “raposes” (raboses?)
d’or i seda i un botó; lligasses: d’or, de grana, estelada d’or, una gandalla encarnada, sembrada de fullateria; guarnicions de vel: d’or, “ab
23 pesses”, “ab tres perles a cada pessa”, amb perles i granats, guarnicions per al front: una amb perles i granats, l’altra amb peces d’argent
i granats; caps de vels: guarnits d’or, amb una petxina de cristall verda i guarnida d’or, vuit trossos de pecetes d’or estampat de cap de vel,
còfies: d’or i de grana, bolso o bossa d’or, cinta d’or, amb dinou peces
grans, una brolla i disset peces d’or petites, als quals podem sumar un
registre de missal, de color, amb taperetes de fil d’or i perles.
Quant a les joies; hi distingim: joiell de pedra vermella; els anells:
d’or (venut per 4 lliures), d’or, amb una pedra (vermella, verda, blava),
amb un jaspi, amb pedres falses, amb una turquesa, amb un robí,
una ametista, amb una maragda —deixada a santa Tecla—, amb una
pedra lleonada, una sortigeta, pla d’argent; arracades: d’or de cavallets
[de mar?], amb anelletes, dos perles grosses (de l’àvia, que portava a
les orelles na Roga), dos perles que serveixen per arracades, d’or, amb
vuit perles; braçalets: dos, cada un amb vuit pedres de diversos colors,
guarnits d’or, dos d’or, amb dotze peces cada un; cadenes: cadena d’or,
peces d’or, enfilades amb perles grossetes i menudes, cadena d’or de 362
malles i dues de grosses, amb un botó, cadenetes, cadena d’or de tres
dobles, cadeneta d’or, “ab usansa entiga”, “ab uns agnus de or ab crestall, los quals diu li strenà son sogre lo die de les sposalles”, “cadena de
or de cent sinquanta dues malles”, “cadena de or y un camell de or”,
“cadena de or de sis unces” (venuda per 62 lliures, 8 sous), “cadena
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d’or ab tres dobles”, dues cadenetes d’argent amb un joiell de pedra
vermella, collar de corall, amb perles, rasts o rastets de: perles —un
amb granats—, cristalls, perles, de dues dobles, corall, nacre, moretes, amb un joiellet al cap, amb quatre perles, gaieta, canonets de
corall, amb quinze pecetes d’argent...
Com a objectes de devoció, foren consignats saltiris: de corall, amb
cinquanta-dos grans de corall i cinc d’or esmaltat en negre i blanc, un
rosari vermell, d’os; els agnus (medallons de cera amb l’anyell portant
una banderola en relleu) de cristalls, guarnits d’or; grans, guarnits de
fusta, amb quatre flors de plata; petits, guarnits d’eben; ovats, guarnits de fusta; d’or i cristall, suspès d’una cadeneta “ab usansa entiga”,
rodó o ouat, il·luminat, guarnit de noguer, amb floretes de plata (de
filigrana?), pintats de diversos colors, amb peu, amb el peu triangulat,
guarnit d’eben, amb peu de búfal, ovat, amb peu d’eben (venut per
8 lliures, 2 sous), guarnits de fil de plata, un crist d’or; una creueta de
nacre, amb els caps de plata, i reliquiaris: de búfal (guarnició de banya
de búfal per a decorar relíquies), una capseta amb moltes relíquies,
una creu molt llarga, amb relíquies, dins un caixó.
Els inventaris esmenten molts altres objectes d’or: escuradents,
amb forma de dofí, amb una anelleta, i sobretot de plata: salers: daurat i gallonat, amb peus i de dues peces, daurat de tres peces i amb
peus de lleó i les armes de Pau Reverter, plats (grans, mitjans i petits),
un de gran a manera de bacina, escudelles, canelobres, candelers, un
calze, una custòdia, amb una creueta al cap, una caixeta per als olis
o crismera, també amb una creueta, un gerro, xapes (una amb la vora
daurada i marca o punxó de Lleida), tasses (daurada, una gravada), un
tassó daurat, culleres (de pota de bou i llises, una de porcellana, amb
el mànec de plata), cascavellets, didal, escuradents, clauer, un setrot
i un pitxell fets a l’antigor, torreta daurada de tres peces (dos salers i
una pebrera), segells: amb una M i una creu, pebrera, sobredaurada,
campaneta, amb cadeneta de plata, una almesquera, brocals de coll
d’argent (amb aigües).
Caldria finalment enumerar les peces d’estany que enriquien la
taula i eren exhibides al tinell: plats (grans, mitjans i petits), escudelles, tasses, albúrnies, morratxes, gerros, pitxells, canadelles, botiges,
setres, bacines...
Iconografia i heràldica
Ens limitem a enumerar els nombrosos motius iconogràfics (figures
aïllades i composicions o escenes), religiosos, mitològics, al·legòrics,
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retrats, a més dels simplement decoratius, lemes i armes heràldiques:
Absalom, Adoració dels tres reis, l’Adúltera, Adveniment del Senyor,
Anunciació de Nostra Senyora, Baptisme de Crist, Cena, Conversió
de sant Pau, Coronació de Nostra Senyora, Coronació i Assumpció de
la Verge, Creació del món, Creació d’Adam, Creu amb Crist i Mont
Calvari, Crist amb les tres Maries, Crist portant la creu al coll, Crist i
sant Jeroni, Crist, Nostra Senyora i sant Joan, Crist, Nostra Senyora,
sant Joan i la Magdalena, Curació del cec, Daniel, Davallament de la
Creu, Disputa al temple o Jesús entre els doctors, dotze apòstols, Ecce
homo, Escala de Jacob, Esperança i Caritat, la Fe i Moisès, amb les
taules de la llei, Gènesi, Gènesi, capítol 38, Jesús, Maria, Elisabet i
sant Joan, Jesuset, Jesuset al pessebre, Lavatori dels peus, misteris,
Miracle o Multiplicació dels pans i els peixos, Muntanya de Nostra
Senyora de Montserrat, Nativitat, Nom de Jesús, Nostra Senyora, Nostra Senyora amb el Jesús, Nostra Senyora dels Àngels, Nostra Senyora
de Gràcia, Nostra Senyora del Popolo, Nostre Senyor amb la creu al
coll, Oració a l’Hort, Pietat, Resurrecció de Nostre Senyor, Salutació,
Salutació de Nostra Senyora, sants i santes, sant Agustí, sant Antoni de
Pàdua, sant Bernat, sant Cosme i sant Damià, sant Cristòfol, sant Dídac
(canonitzat el 1588), sant Domènec, sant Esteve, sant Francesc, sant
Francesc, caputxí, sant Jeroni, sant Jeroni de nit, sant Joan Baptista,
sant Josep, sant Magí, sant Miquel, sant Pau, sant Pere, sant Ponç,
sant Sebastià, sant Tomàs, santa Caterina de Sena, santa Cecília, santa Llúcia, santa Magdalena, santa Tecla, santa Úrsula, Nostre Senyor,
Soledat, Tobies, Verge de Roser, Verònica, Set Virtuts; uns marxants,
dama, dama i cavaller, cardenal de Guisa, duc de Namours [Enric I de
Savoia-Nemours], emperadors, els reis Felip [II de Castella] i Felip III
de Castella i Margarida d’Àustria-Estíria, el rei de Bohèmia [Rodolf II],
el rei d’Escòcia [Jaume VI], el príncep d’Orange (Guillem I d’OrangeNassau), Transsilvà [Segimon Bathory?, príncep de Transsilvània], els
papes Pius V i Climent [VIII]; ànecs i altres animals, dracs i gossos,
monteria i verdura, Verdura, Praderia, “Respice finem”, Set Arts Liberals, Fortuna, Història de Medea i Pèlies, Història de Troia, Hèctor
i Diana, Descripció del món; les armes: de mà (Mascaró), d’Oms, de
Gabriel Salt, dels Sastres (tisores), del cardenal Deza, de Joan Freixa
(lleó adestrat d’un freixe arrencat), de Montserrat (muntanya de dues
puntes somada d’una serra), “segell de argent, ab una ·M· (de Miret) y
creu”, senyal de Santa Tecla (Tau) i els títols “Forte domum repereris”
i “Vertitur in monte et cetera”.
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El mobiliari
En la relació de mobles de qualitat més elevada hem de començar novament amb les arquimeses, situades a la llibreria, l’estudiet,
la cambra al cap de la sala, una cambra fora de la sala, una cambra
amb portal a la sala, a l’estudi de mitja escala, la cambra de la sala,
la cambra de la torre.
Són descrites com segueix: amb calaixos llavorats, amb pany i
clau, de noguer, amb diners (un sac de cuir amb fins a 270 lliures i
18 sous en monedes de plata); de tarsia, amb panys i claus i un armari a sota, amb moltes escriptures i lletres i monedes de plata en
un altre sac de cuir (44 lliures i 2 sous); de noguer, amb pany i clau,
amb calaixos i peu; amb pany i calaixos a baix, amb escriptures; una
petita i vella d’àlber, amb fullatges de boix i deu caixons o calaixos i
una pastera (amb papers, pilotes d’arcabusos, barrets, una creu amb
relíquies, coberts, ulleres, material d’escriptori, anells i diners dins un
saquet d’aluda); de noguer, amb calaixos de tarsia i armaris a sota,
amb pany i clau (amb 209 lliures, 6 sous i 11 diners dins un sac de
cuir, objectes de plata i d’escriptori i als calaixos, papers, escriptures
i butlles de beneficis); una de Joan Puig, rector de Forès (papers i
memòries, culleres de plata, trossos de ciris, un diürnal); d’àlber, amb
pany i clau, calaixos i dos armaris al peu (amb llibres, fil d’aram, un
tinter, un arener i unes tisores de paper); una amb escriptures; una a
manera de cofre, amb pany i clau, de Pere Ribelles; una de noguer,
amb calaixos i armaris a sota, “ab pany y clau” (amb comptes) i una
d’àlber i noguer, amb peu.
La importància d’aquest sumptuós element del mobiliari s’evidencia en les vendes: una d’alba a Casals (4 ll.); una de vella a Josep
Flores (7 ll. i 1 s.); una amb els armaris a sota, al botiguer de teles
Moragues (8 ll.); una a Tost (8 ll. i 2 s.); una a Benet Febrer (10 ll.).
S’esmenten també arquilles: una amb dos segells, una altra amb
agnus, guarnits de fusta i flors de plata, i una tercera proveïda d’armariets (amb quatre caixons o calaixos i dos caixonets llargs, amb
cabdellets de seda, sacamolls, tiretes de seda napolitanes, saltiris d’os,
papers, un aguller, collarets.
Quant a les caixes (de noguer, de tall de monja, amb pany; de
pi, amb pany i clau; de noguer, amb sobrepany, amb un caixonet al
cap; ferrades; amb el cobertor llevadís i un caixonet al cap; grans,
amb dos caixons i sense pany; planes, amples, d’àlber, de xop, de roure, de pi, amb calaixos, ferrada i amb fons de cuir; d’àlber vermella,
de deu a dotze pams de llarg, quadrada, de fusta blanca, amb pany,
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de noguer, amb estrada de tres caixons, amb un calaixet, amb pany,
folrada d’àlber; tombada ferrada; gran de pi, amb dos calaixos i pany, a
manera de farinera; de noguer de monja, amb pany; d’àlber, a manera
de setial, amb dos panys; plana, amb tres caixons; de noguer, amb pany
i tancadura de volta; d’àlber, amb tancadura de cop i volta; petita, gravada d’os; amb peus, a manera de bagul; de noguer, de Gènova, amb
pany; una folrada de ferro; gran tombada; una caixa tombada, ferrada
(11 s. i 6 d.), una caixeta, a tall de mig cofre, a manera d’estrada, llitotxa... Contenen normalment roba (trossos de camises, vànoves, llençols,
estovalles, torcaboques, cortinatge de llit, la tapisseria, guadamassils,
els vestiments i coses de servei de la capella, la roba bruta, fruita
seca, llegums, sal, els objectes d’estany i plata, violes d’arc, documents
en pergamí...), però també una llança, un cantiret, cendra (en caixes
dolentes, sense cobertors), “una cayxa de pi, ab pany y clau, buyda y
serveys per a tenir les flassades”.
Els preus que assolien a l’encant variaven força: 3 ll. (de noguer);
2 ll., 1 s. i 6 d.; 2 ll. i 1 d.; 1 ll., 18 s. i 6 d. (de noguer, sense pany);
1 ll. i 18 s. (de noguer); 1 ll. i 15 s., 1 ll. i 10 s. (de noguer); 1 ll., 8 s.
i 6 d. (d’àlber); 1 ll. i 6 s. (baixa); 1 ll. i 5 s.; 1 ll., 4 s. i 6 d.; 1 ll. i
6 d. (d’àlber); 1 ll. i 1 d.; 1 ll. (llarga, amb tres calaixos); 14 s.; 11 s. i
6 d. (tombada, ferrada); 11 s.; 10 s.; 9 s.; 7 s. (dolenta); 9 s. (dolenta,
ferrada); 8 s. (de pi, dolenta); 8 s. i 6 d. (una caixa i dues mitges de
pi, amb pany); 6 s.; 4 s. i 8 d. (dolenta); 2 s. (dolenta). Una plana
de pi, amb pany, fou avaluada en 6 s.
Cal considerar amb un ús doble les citades a manera de llitotxa
(sense pany); dues que servien per a un llit de camí, cobertes de cuir
negre, amb quatre pilars grans i quatre barres de ferro i el mateix
nombre de mitjos pilars.
Una caixa i llitotxa fou venuda per 3 ll.
Assenyalem després els cofres: pintats de vermell, amb pany i
clau; pintat de verd i vermell, amb pany; pintat amb les armes dels
Sastres, amb pany; grans; d’àlber, amb pany; gran d’àlber, amb pany
i clau; gran d’àlber, amb pany i clau, per a tenir el pa; gran d’àlber,
de forma major; fariner; de noguer; de noguer, amb tancadura; de pi,
amb pany; mig cofre d’àlber, amb pany (venut per 14 s.); mig cofre
de noguer; mig cofre d’àlber, amb pany i clau; mig cofre tombat, amb
pany; mig cofre sense peu, pintat de verd i vermell, amb pany; els
baguls: bagul ferrat, amb pany, bagul tombat, amb pany; dos baguls
cuberts de cuyro vermells; bagul, guarnit de fusta, amb pany; bagul
guarnit de cuir; un bagul cobert de cuir, amb dos panys i clau; un
bagulet cobert de cuir, amb pany; els armaris (de pi, “tancat ab pany y
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clau”, a la paret, amb portes; ficat a la paret; les farineres, amb panys;
tinells (amb dos armaris i el parador; un parador); bufets (de noguer,
petit, amb ferros, amb un parador, taula bufet); un parador, amb escala
(d’àlber, amb dos calaixos i claus).
Foren estimats: un cofre d’àlber, amb pany 1 ll. i 10 s.; un altre,
1 ll. i mig cofre, amb pany 1 ll., 16 s. i 14 d. (d’àlber) i venuts per
12 ll. i 10 s. (cofre fariner), 3 ll., 1 s. i 6 d.; 2 ll. i 2 s.; 2 ll.; 1 ll. i
8 s. (cofre fariner); 1 ll. i 3 s. (mig cofre); 1 ll.; 15 s.; 9 s. i 4 d. (mig
cofre); 8 s.; un bagul (1 ll. i 4 s.), bufet de noguer (3 ll. i 8 s.), bufet
petit (2 ll. i 12 s.), bufet (1 ll.), un tinell (5 s. i 1 d.), un parador (4 s.
i 1 s., de tinell).
S’hi sumen les caixotes, caixes o caixetes: del pa, dels servicials,
per al bací, de pi, amb draps per a fer desfiles per als nafrats, caixeta per al sant sagrament del monument, caixeta per a les medecines del
barber, caixeta de pi, amb pany, de plecs d’afaitar; els cofrets (un de
noguer, d’un pam d’alt; un vermell; de noguer de peu alt, amb pany).
Hem de referir-nos igualment als arquibancs (o corredors, pintats
de blanc i vermell; un pintat —amb sal—; amb dos calaixos; d’àlber,
amb taula) i als estrados (llarg, de pi) o estrades (amb dos calaixos,
pany i clau, amb tres caixonets; amb tres caixons, sota una caixa de
noguer; pintada; pintada de verd).
Els mobles que servien per seure, posar-hi objectes al damunt
o treballar-hi eren: els bancs (de pi, llargs, de taula, de sala, de dos o
quatre peus o petges, mitjans, petits; grossos, per tenir-hi tres sacs
de farina, de cairat, de llitotxa o usat com a llit, per a les atxes, amb
respatller, plans, amb tres caixons, per al carrer, davant la botiga, xic
de tallar cap de tiretes, per a fustejar, alt, del cup), banques (de tres
peus), banquets (de llit) i banquetes (de quatre, tres o dos peus, de
sala, de pi, alt), escambells i escambellets (alt, per seure), les cadires
(de noguer, rases, comunes, de costelles, rodones, de cuir, amb cuirs
vermells, amb el cuir respatller daurat, grans, altes, de repòs, guarnida
de vellut negre, amb barres, per portar malalts, amb cingles de cuir
per portar-la, sense braços, de volta o voltada, de tarsia, amb respatller
o respatllera, de dona, baixes, amb un setial de forat, de bescambra,
mitjanes, de bova, de barber) i cadiretes (baixa, de repòs, de fusta, de
cuir, de costelles), un confessionari, setials de bací (amb un cobertor
de grana) i caminadors (designats com “andarellos”).
Reproduïm alguns dels preus obtinguts: banc (6 d.), banc de sala
de noguer (1 ll. i 7 s.), un escambell i un banc (8 s. i 6 d.), una banca
(5 d.), un escambell i banquet (5 s.), un banc i un escambell (1 s.),
banquet de pi (3 s.), dos banquets (8 s.), sis cadires de repòs (12 ll., 6 ll.
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i 10 s.), cinc cadires (2 ll. i 1 s., 16 s.), quatre cadires (2 ll. i 18 s.),
quatre cadires de cuir (2 ll., 1 s. i 6 d., 16 s. i 1 d.), quatre cadires de
repòs (11 ll., 8 ll., 8 ll. i 5 s.), tres cadires de repòs, amb cuirs vermells
(3 ll. i 11 s.), tres cadires altes, de cuir (12 s.), tres cadires comunes
(1 ll. i 7 s.), tres cadires de volta (2 ll. i 11 s.), dues cadires (2 ll. i
3 s., 1 ll., 6 s. i 6 d., 1 ll., 4 s. i 6 d., 1 ll., 3 s. i 6 d., 19 s. i 6 d.,
18 s., 16 s. i 6 d., 14 s., 11 s.), dues cadires de cuir (18 s. i 6 d.), dues
cadires velles o dolentes (1 ll. i 2 s., 1 ll. i 19 s., 17 s., 11 s., 8 s.),
dues cadires de volta mitjanes, amb cuirs (1 ll. i 2 s.), dues cadires
de repòs (4 ll. i 1 s., 4 ll., 3 ll. i 16 s., xiques, 3 ll. i 11 s., 3 ll. i 10 s.,
2 ll. i 11 s., 1 ll. i 16 s.), una cadira vella, sense cuir (4 s. i 1 d.), una
cadira comuna (19 s., 11 s., 10 s.), una cadira (1 ll. i 15 s., 13 s. i
8 d., 11 s., 6 s., 2 s., 6 s., 5 s., 4 s.), una cadira de cuir (4 s.), una
cadira de repòs (2 ll., 1 ll., 6 s. i 6 d.), una cadira de costelles (1 s. i
6 d.), una cadira de volta (18 s.), tres cadiretes baixes, de cuir (10 s.),
dues cadiretes (1 ll. i 10 s.), una cadireta (1 ll. i 12 s.), una cadireta
de costelles (2 s.), una cadireta baixa (1 s.), una cadireta de repòs
(1 ll. i 4 s.).
Dins el grup dels llits, descobrim: les colgues o llits de colga (amb
carrutxes, a la cambrada dels malalts de baix de l’hospital, doc. 10),
un llit amb quatre pilars de cirerer i els bancals d’àlber (amb totes ses
bancades i postetes i vuit caragols de ferro i quatre barretes de fusta i
quatre de ferro i poms per al cap), un llit per portar pobres contrets,
llitotxes (amb dos bancs, per portar els pobres), llits de camí (dues
caixes cobertes de cuir negre, amb quatre pilars grans i quatre barres
de ferro i quatre mitjos pilars més), llits de camp (amb pilars, poms
i barres de fusta, de noguer, d’àlber, amb pilars de noguer, tenyits de
negre o pintats de color, poms de noguer o daurats, mitjos pilars al
cap, cortinatges, pavelló, cobrecel, quatre vergues o barres de ferro
i fusta i anelletes de llautó o coure i escaleta, amb mitjos pilars de
noguer tornejat i una post al capçal, amb dos bancs i deu posts, caragols, xic), llit de cingles, llits de peus de gall (amb posts de pi), llit de
morts, llits de pilars, llits o llitots de posts i bancs (ras, d’alber, amb
quatre caragoles, amb bancs i posts, amb vuit petges de dues peces),
llits rasos (d’àlber, amb mitjos pilars o pilarets al cap, amb quatre
mitjos pilars o amb mitjos pilars al cap), llits de tisora (amb quatre
pilars, cortines), llit encastat de taula, llits petits (amb quatre mitjos
pilars), unes lliteres (amb escala, daurada, amb sellons per portar-la)
i bressos o bressols, amb l’anomenat “bres de vent” o amb moviment
de balanceig (traslladat a la golfa, doc. 36), als quals podem afegir les
“angarilles” o baiard (amb faixes de cingla, per portar pobres).
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A l’encant, aconseguien ser venuts com indiquem: bres (4 d.), llit
de posts i bancs (17 s. i 6 d., 3 s.), llit de mitjos pilars (3 ll. i 1 s.),
llit de tisora (1 ll. i 6 d., 17 s. i 2 d.), llitotxa (2 ll.), caixa llitotxa
(3 ll.), bres (4 d.), llit ras de posts i bancs (1 ll. i 11 s., 1 ll. i 5 s., 1 ll.
i 2 s., 14 s., 12 s., 9 s., 6 s.), llit de camp (30 ll., 10 ll. i 2 s., 10 ll. i 1 s.,
d’àlber, amb pilars pintats de color, poms i barres, 4 ll. de noguer, amb
barres i poms, 2 ll. i 10 s., xic, 2 ll., 10 s. i 6 d., vell, 1 ll., 15 s. i 6 d.).
Continuem amb les taules (d’àlber, de noguer, de pi, de dos, tres
o quatre peus o petges, amb petges de peu de gall, rodones, amb un
calaix o caixó i clau, llarga, amb dos capitells, amb un o dos petges
plegadissos, llevadissos, quadrada, amb dos calaixos, amb el peu de
faristol, ficada o encastada a la paret), de tisora (de tarsia, d’àlber, de
noguer, llarga, gran, amb la tisora i frontisses, petita, amb frontisses,
tisora i cadena), tauletes (d’àlber, de tarsia, per donar a menjar als
malalts, de quatre petges, “per a menjar en lo llit, ab son respaller”,
bufet o a manera de bufet, amb un, tres o quatre peus o petges, clavat,
amb un calaixó, amb dos calaixos, de noguer, que serveix de lligador,
ficada), taulells (de pi, de noguer, amb un o dos calaixos, amb pany,
amb capitells i prestatges per tenir llibres), faristols i pasteres (tombades o de tomba, amb peu, de pi, d’àlber, de noguer).
Recollim les xifres de venda: taula de pi, amb un calaix (11 s.),
taula de tisora (1 ll. i 10 s., amb frontisses, 1 ll. i 8 s., 16 s., 4 s., 14
s., 9 s., 8 s. i 6 d.), tauleta rodona (11 s., 6 s.), taula de pi (1 ll., 9 s.
i 1 d., 4 s.), taula de pi, amb dos petges (11 s.), taula xica de pi (8 s. i
7 d.), taula dolenta (6 s.), tauleta (6 s. i 7 d.), taula i prestatge (2 ll.
i 10 s.), taula (16 s.), tauleta de petges (4 s.), nou taules (1 ll. i 2 s.),
taula rodona, amb petges (15 s.), taula gran (2 ll., 11 s. i 6 d.), taula
(12 s., 5 s., 6 d.), taula de noguer, amb armari (1 ll. i 18 s.).
Esmentem finalment prestatges (un, quatre, tretze, assentats o col·
locats damunt una taula, un taulell, un bufet, de pi, fet en creu, gran,
amb dos calaixos i anelles, petit), per tenir-hi lletres, llibres o ampolles
i pots de vidre; pagesos (amb una post foradada, per a la xemeneia),
posts (una posteta o tauleta, una post a manera de taula), escales (de
set, deu escalons o graons), portes (dues de portal de cambra, grans
amb golfos, tancadura i clau, forrellat, pany i clau) i finestres (portes,
ventalla guarnida de tela) i finestrons (ventalles guarnides de tela) i
llurs bastiments.
Reproduïm les quantitats que se’n pagaren: prestatge petit (3 s.),
un prestatge (6 s., de pi, 5 s. i 6 d.), uns prestatges (6 s.), dos prestatges amb les taules, de noguer (4 ll.), una taula i prestatge (2 ll. i
10 s.), una posteta (3 d.), dues portes (1 ll. i 10 s).
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Quant als elements de portes i finestres: bastiments (amb les
portes), portes amb tancadura i clau (cambra de la sala), porta amb
forrellat, pany i clau, porta de cambra, amb dos golfos, porta de finestra, bastiment de finestra (amb les portes), encerats de tela, guarniment de fusta de finestra, amb quatre portes, portes de finestra (amb
finestrons), reixa (de ferro), ventalles, “llansol servie per a vela de la
finestra de la saleta dit lo recebidor”, “enserat de tela per la finestra
de dit studi”, guarniments d’encerats de finestrons, tres vidres blancs
rodons per a vidrieres...
Capses, caixes i estoigs
Amb dimensions més reduïdes, localitzem capses (de viola, del
braser, “per a sombrero”, de confitura, de fogó, guarnit de llauna blanca, amb balustres, “la bassina de coure”, amb anses de coure, xiques,
mitjanes, llarga, voltada, rodona, amb cobertor, de boix, quadrades, amb
dues carrutxes, per posar sota el llit, de fusta pintada, de carabassat,
amb sucre, randes, una toca, un vel, un tinter, d’orinals, de camises,
de suro, de refrescador, de ferro, amb foguer i pedrenyeres, de suro,
amb cèrcols de ferro, d’hòsties) i capsetes (a manera d’estoig, amb
anells d’or, amb balancetes i pesos d’escuts, de cuir, rodona, de llautó,
rodona, pintada de blau, de relíquies); caixetes (per posar servicials,
per tenir els bacins, de noguer, amb pany); brandoneres per tenir ciris, estoigs (amb ulleres, tisores, pintes, ganivets, de barber, de cinta,
d’aram, de tenir agulles).
Teixits, roba de casa i indumentària
Els productes tèxtils es registren en peces (senceres o encetades),
simolses (llenques del cap de la peça de drap de llana), trossos, unitats de vestuari o de roba de casa, vestit (compost per capa, casaca i
saragüells), amb la llargària (canes, alnes i pams), el color (negre), la
qualitat (grossa), la forma (escotat), el canvi d’ús (unes estovalles per
a la pasta, un llençol emprat com a vela de la finestra del “recibidor”,
“en dita caixa, un llansol dolent per tenir cuberta dita roba”), el tipus
de folre...
Podem començar aquest apartat amb l’extensa relació de teixits i
draps anotats al llarg del llibre, amb referència a peces, trossos, roba
de llit, de taula o altra i indumentària: aixaló (groc, vermell, verd),
alemanya, baieta (castellana, morada, negra, com a folre), blanquet
(com a folre), blavet, bocaram (blau, morat, negre, verd, groc, vermell,
com a folre), bombosina (folre), bri (de cànem, de llenç de casa, de

El

llibre segon d’inventaris i encants...

69

lli), brocadello (negre), burata de seda, burell (setzè), burellet (setzè,
vint-i-quatrè), buret (groc), cadins (premsat), calicó, cambrai, cànem
(prim), canemàs, contrai (negre, vint-i-quatrè de Barcelona), cordellat
(negre), cotó (blau, blanc), cotonet (blau i vermell), cotonina (blanca,
verda, blava, vermella, viat de blau, de casa, de pinyonet), domàs (negre, blanc, carmesí, groc, vermell, verd mostrejat), domasquillo, drap
(d’Aragó, de bri de cànem, de canemís, de casa, de Castella, comú,
d’entall, de França, fraresc, de lli, negre, de mitja llana, vint-i-quatrè,
verdós), escarlatina, escot (blanc, folre de pells), estam (fil i tela, mitges i calces d’agulla, mantells, torn de filar, amb peu, filat burell de
tisora, filat fraret, fraret per a filar), estamenya (frareta, viada, burella,
d’Aragó), estamet de Tortosa, estopa (crua, de cànem, de lli, llistat
de blau), feltre (negre, blanc, varietat de drap o capot), fil (matèria
primera i teixit, cru, rovellat, blanc, amb vies de filera), fil de cànem
(cru), filadís (blau, “pardo”), filempua (amb vies blanques, brodada,
crua, espessa, grossa, llistat, cortinatge de llit i sobrecel, davantllits,
cortina, pavelló, vels, toques, tovallola, peces de paret, “lechuguilla”),
filera (crua), filosella (groga, negra, mitges), frisa, friseta, frisó, fustany
(“pardo”, blanc, negre), ginesta (estovalles, torcaboques), glassa o seda
de glassa (rullada), gorgorà, grana (faldilles, faixa), llana (blanca i negra,
filada burella, filada frareta), llanilla (negra), lli (cru), llinet (cru, de
Nàpols, de mostra), mitja llana (tela o drap de pastar), orlanda (holanda), pebret, pinyó, pinyonet, raixa (burella, blanca, negra, tenada),
randa, refino (refí) de Segòvia, ret, rissa, ruà, saia, sargil, seda (negra,
“parda”, carmesina, envellutada, de glassa), setí (fals vermell, blau fals,
groc fals, lleonat, mostrejat, carmesí, morat, negre, trenta-sisè, com a
folre), simolses, “sinibaf”, “soplillo”, tafetà (envellutat, “rosillo”), tela
(de Gènova, de compra), “telilla”, tripa, vellut (de rissa), vint-i-dosè,
vint-i-quatrè, xamellot (fals), xarpellera (per embolicar).32
Roba de llit, de taula i complements per a mobles
En les descripcions dels diferents tipus de llits parats —per exemple, cortinatges de llits de camps de fil i cotó o llana verda i naronjada,
amb flocadura de llana i alamars dels mateixos colors, amb davantllit, cobrellit i sobrecel, cortinatges, sobrecel i cobrellit de fil i cotó
naronjat, morat i blanc, amb flocadura de filadís naronjat i morat,
tres matalassos, cinc flassades blanques, dos coixins amb coixineres

32. Se’ns parla també de dues estores de bova, que vingueren embolicades “ab dos
bahuls” des de Roma i de pelles de cor, d’ermini, embolicades amb un tros de drap de lli.
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i dos llençols d’un llit de camp; dos matalassos, un coixí de fluixell,
dues flassades blanques i una vànova blanca, d’un llit de cingles, màrfega, matalàs, dos llençols i una flassada blanca, d’un llit de posts i
bancs— i en les relacions dels seus paraments —cortines de ret blanca,
amb cobricel, pavelló de cotonina blava i davantllit i cobrellit del mateix, amb flocadura, cortinatges, cobricel, cobrellit i davantllit de drap
blau, amb flocadura de seda del mateix color; cortinatges, cobricel,
cobrellit i davantllit de drap vermell, amb flocadura de filadís verd;
cortinatges, amb cobricel, cobrellit i davantllit de drap vermell, amb
flocadura de filadís verd; cortinatges, amb sobrecel i davantllit de drap
verd, amb flocadura de filadís del mateix color, cortinatge de cotonina
verda, amb cobricel, davantllit i cobrellit (9 peces), cortinatge de cotonina blava i vermella, sobrecel, cobrellit i davantllit, sense flocadura
(7 peces); cortinatges de filempua espessa i filempua brodada, amb cobricel i davantllit (7 peces), un llit de camp de drap groc, amb alamars
i flocadura de seda groga, davantllit i cobrellit i sobrecel (9 peces),
tovallons— o estotjats dins el mobiliari (caixes per a les flassades), hi
figuren: les màrfegues (de drap de casa grosser), els matalassos (desfet,
mitjans, de llana: grossera, bona, fina, barbaresca, sarda, amb coberta
blanca, de bocaram, de llitera, a manera de traspontí, amb un cuir de
vaca al damunt),33 traspontins (de llana, de tela vermella, d’estrades),
filloles (de matalàs, de llana bona), flassades (grans, de la forma major,
petites, mitjana, grossera, de llana blanca i negra, blanques, vermelles,
grogues, “parda”, blaves, negres, morada, de pèl de boc, de Mallorca, de
simolses, una cota llarga negra de flassada), flassadetes (“roba parda”),
llençols (de tela, de llinet, de ruans, d’estopa, de pare i mare de llenç,
de bri, de bri de lli, de bri de cànem, de cànem, de llenç de casa, de
cotonina, amb randa o randat d’agulla, de dues, tres, de tres i mitja o
quatre teles, amb flocadura, usat com a vela de la finestra de la saleta),
llençolets (per a criatura), vànoves (blanques, blanca de llenç, de tela,
de bri de cànem, amb mostra de pinyó, de la mostra grossa, de cotonina,
amb flocadura de fileta, de Gènova, de seda blava, de seda blava d’un
costat i de tela de l’altre, de tafetà, d’un costat verd o blau i de l’altre
vermell, de tela blava, o cobrellit, de cotonina blava d’un costat i blanca
i vermell, a la morisca, de l’altre, morisca, de blavet, d’holanda, de drap
de casa, de la mostra prima, de tela blanca, amb flocadura al voltant
i mostrejada, de cotonet blau i vermell, mostrejada de vermell, de fil i
cotó, teixida a manera d’estovalles cordellades), còcera (de ploma),

33. El 1606, el matalasser Jeroni Virgili percebé 33 sous “per les mans de adobar
y tornar onze matalassos, a rahó 3 s. matalaff” (doc. 17).
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cobrellits (de drap verd, amb flocadura de seda groga, de pèl de boc
blanc, negre), encerats (de llitera, folrats de domàs verd), coixins (de
galta, de fluixell, de llana, de ploma, de tonadís), coixinets (de galta),
coixineres (de galta, gran, amb ret, de benes de ret, de bri de cànem,
de drap de casa, de randa, brodada de seda vermella), quadrats (de tela,
sobreposat d’entall), travessers, pavellons (de tafetà vermell), davantllits, sobrecels o cobricels, camisetes (o fundes de pavelló, de cotonina
blanca), un davall de llit.
Pel que fa a la roba de taula, trobem: estovalles o tovalles (xiques,
llargues, grans, de 2, 2 ½, 3 canes, de 7, 10, 18, 20, més de 30 pams,
de pinte estret o ample, comunes, domasquines, escacades, dauades, de
ginesta, de cotonina, cordellades, viades de blau, de cotó, de drap
de casa, de bri i estopa, de fil cru, de bri de cànem i cotó, de llinet, de
mostra nova, de pinyó, de l’altar, de taula rodona, de pastar, dins un
paneret de sarga o de canya), tovallons (de cànem, de ginesta, de cotó,
de diferents mostres), torcaboques (domasquí, de ginesta, escacats, de
pinyó, de bri de cànem, de cotó, de llinet, de drap de casa), bavosall (de
tela, de ruan) i d’higiene del cos: tovalloles o eixugamans (amb caps i
flocadures, amb flocadura blanca, de seda negra o “parda”, de fil blau,
de tela, d’entall, de ret sobreposat, de drap de casa, d’afaitar, de llinet,
llarga, de bri de cànem, de tela, d’orlanda, per al Dijous Sant, amb
caps de ret, amb llista de fil blau als caps), mocadors (de tela, amb
randes, brodats de seda negra, vermella, d’or, de calicut, d’orlanda
randat), fregacaps, manills o eixugamans (viat de blau, d’estopa, de
cotó blau, de cuina, per a cada dia)...
Altres peces de roba servien per cobrir mobles o objectes: cobretaules (de drap vermell, blau vint-i-dosè —un sobre un bufet—, blau
turquesat, verd —amb flocadura de seda del mateix color— o morat,
de tela verda pintada, “viat de blau y groch”), catifes (de taula, sobre
un bufet, llarga, sobre una estrada), mitges catifes o tapets, bancals
(verdós), cobriplat, coixinet per a una cadira (guarnit de vellut verd) i
per a la capella o església: cobrecalzes (de tafetà blanc, vermell, groc,
amb flocadura, de calicut), corporals (amb randa de fusells al voltant, amb bossa de brocadello), tovalloles per a plegar el calze, cortinetes
de tafetà verd, per a cobrir dos taulons, drap de cobrir el túmul per
al dia dels morts, cortina de tela blava, amb estels, per cobrir l’altar
de Sant Magí de la Seu, tela per a la xemeneia...
Els sòls i els murs s’ornaven o completaven amb catifes (gran,
pintada), estores de bova i espart (de vuit pams de llarg i sis d’ample,
xica, davant la taula), draps de paret (de fil de color), portaleres (de
ret sobreposat, de cambra), draps de ras (amb fullatges, escenes mi-
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tològiques, lemes), cortines i cortinetes (de paret, de botiga, de tafetà
groc i verd, vermella, blava, pintades de pinzell, penjades en barres de
ferro, de tafetà verd, de cotó blau, de retaule).
Ho podem acabar amb fundes (camisetes de cotonina, seda o
tafetà, bossa de tela negra d’un barret), guarnició de drap (de bací),
sacs (gran, per portar lli, llençol per a tenir gra o blat, d’estopa per
a la roba de la bugada, amb clavells, fariner, ordi, gran de drap, per
tenir diners, de drap de lli, de drap de casa, del cànem, tallats i no
cosits, amb llana filada burella i frareta, sabó de llosa), saca (d’estopa,
de blat, amb sal, pentinó fraret, de llana blanca i negra), taleca feta
de cotó blanc, al pastador, draps de pastar (de mitja llana, “de lli y
llana”, viat de negre, tramat de llana), mitga flassada, bancals i un tros
de drap de ras (per a l’hivern), per a cobrir la pasta, per a la bugada:
cendrers (o borrassa), “capot per a cendre, ab sa cugulla de estopa”,
“draps de bri y estopa”, per fregar la plata, draps de la plata i de la
cuina, xarpellera...
Indumentària
Abans d’entrar a comentar la indumentària pròpia dels homes,
de les dones, l’eclesiàstica i la dels nens, hem de considerar precisions
sobre el seu destí habitual: robes de llevantar, d’anar per casa (roba
de xamellot fi negre, folrada de baieta i cotes), peces per a dormir
(capells i toquilles), per a cada dia (manil), de camí (vestit de monaquí constituït per una capa, una casaca i saragüells), per anar a caçar
(“sombrero”) i de dol (saio d’estamenya, sotanilla de baieta castellana,
vel, tovalloles i toques de tela de vídua), en contraposició al drap de
color. S’esmenta igualment la roba de la mossa i la de patge (calçons).
Pel que fa a la roba de dol, també apareixen peces tenyides de
nou: arruelo i saio de pebret, tenyit de negre, saia encarnada, tenyida
de negre, saia encarnada del fadrinatge d’Esperança Roja, tenyida de
negre (doc. 14), tapins negres i mitges calces morades (doc. 17).
Cal destacar el detall en la descripció de certes peces, amb l’esment del folre (capes, cota, balons, arruelo, sotanilla, caputxo, gavant)
o d’ornaments (cota, amb passamans, casaca de vellut mostrejat, amb
“gorbions” de seda negra, “quera de camusa, ab gorbions, traves y
botons de seda negra”) i l’estructura de les peces muntades mitjançant
la fixació d’elements solts amb tiretes de pell o de seda (“vint y vuyt
tiretes de seda de diverses colors napolitanes”) (doc. 1).
Entre els vestits de Lluís Gavaldà, s’hi veien: una roba de llevantar
de monaquí, guarnida amb passamans i alamars verds i morats, uns
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saragüells i garguescos de vellut mostrejat negre i robeta de dit vellut,
amb mànigues de tafetà negre, un arruelo de contrai vint-i-quatrè negre,
vorejat de tafetà i amb gira de risso..., un gipó de “telilla” d’or, amb
mànigues de tafetà negre, un altre de “telilla” de seda morada, amb mànigues de ruà, quatre parells de mitges calces d’agulla, “pardes”, negres i verdes, dos parells de lligacames de seda, negres i verdes..., una
casaca de contrai, ”ab avessillos al collar” (doc. 18).
Quant a la indumentària masculina, distingim: vestit (de monaquí,
per a camí, conjunt format per capa, casaca i saragüells, de burell obscur
drap d’Aragó, arruelo o capa curta, casaca i calçots, de baieta negra),
camisa (de llinet, de bri de lli, de tela, quarter de camisa, gran per a
col·legial), camisola (de grana, de blanquet, de cordellat, de cotonina,
de casa, lleonada), albernús (blanc), balons (de tafetà groc, amb un
passamà d’or i seda, de tafetà naranjat, amb tres “gorbions” de plata,
forrats de bocaram groc, de xamellot negre, de tafetà envellutat, de
raixa, de bocaram morat, de drap verdós, de buret, de monaquí, amb
tres “gorbions” verds), brial, cabessos (de tela, de llenç de “letxuguilla”,
amb polaina, plans, amb mostra i randa, dins una caixeta o un paneret
d’empall d’assentar cabessos) i punyets (de tela), mànigues (morades,
trepades), alquicer (blau), arruelo (estamenya de Milà, raixa negra,
xamellot negre, amb gira de rissa, folrat de baieta, amb capilla), capa
(d’estamenya negra, amb gira de frisó, de gorgorà, de llanilla negra, de
raxa de color, folrada de baieta morada, amb cogulla), capellina (de seda,
blava i groga), capeta, capilla, capot (verd), casaca (de xamellot “pardo”,
guarnida d’or i tafetà “pardo”, de raixa, de contrai, amb mànigues o
sense, de monaquí), cota (d’anar per casa de xamellot, amb passamans,
de seda, folrada de baieta negra), cuera (de camussa, amb “gorbions”,
traves i botons de seda negra, de cuir blanc, de cordovà, amb vetes de
seda negra, d’ant, amb passamans d’or fals i seda vermella), davantal,
gavant (de llineta i monaquí, guarnit amb “gorbions pardos” de seda,
amb capilla i folre de baieta morada, amb caputxó, pebret, folrat de
baieta), gipó (encotonat, de “telilla” d’or o plata, amb trencilletes d’or,
de “telilla”, viada de plata, de cuir blanc, de tafetà “rosillo”, de llenç,
de drap de casa, cos i mànigues, d’orlanda), gramalla (de contrai negre,
amb “capant” d’estamenya), jaquetes (vermella, de fraresc, de llenç),
roba (de llevantar, de xamellot fi negre, folrada de baieta, per anar
per casa, amb passamà envellutat), ropilla (de setí negre mostrejat,
amb mànigues de setí “pardo”, de contrai, de raixa, de seda), saio (de
xamellot, folrat de bocaram, amb faldons llargs, de vellut negre, de raixa negra), pells per als pits, braguetes, “panyos” (per a nedar), saragüells (de cordellats, blancs, de llenç, de drap morat, de contrai, de
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blanquet, de drap de casa, per a dessota), calces (botines de cuir,
de tafetà mostrejat, amb trepes de vellut i mitges de “rebosillo”), calcetes
(de lli, amb “peals”, de llenç, de camussa, de llana, d’estam, blanques,
amb estrebera), calcilles (de drap de casa), calçons (amb butxaques, negres, per anar per camí, de burellet, de monaquí, de drap de
color), cuixots (de cuir, repuntats, de pebret, guarnits de passamà, amb
mitges d’estamenya), garguescos (de vellut mostrejat negre), mitges
(d’agulla, d’estamenya, de camús, de seda de grana, de filosello), mitges
calces (amb estrebera, d’agulla vermelles, d’estam, d’estamenya, de cuir
groc, de cordellat, negres, blanques), braguers (de cotonina), calçots
(de blanquet, de cadins, amb butxaques, de xamellot, de burellet, de
bocaram, de tela, de llinet), borseguins (de cordovà, negres), botes (de
vaca, d’anar de camí, de cordovà encerat, amb la gira de vellut negre),
sabates (de cuir, d’una sola), peücs (de llana), peals (de llenç), cinyell
(amb flocs, de filera blanca), guants (d’olor), papafigo, gorra, barret,
barretina (vermella), capell, muntera (de feltre, de tafetà), “sombrero”
(“muntero”, per a anar a caçar, de feltre, amb velet, de tafetà, folrat,
amb vel i bossa de tela negra), toques, lligacames, cintos (de vellut)...
Pel que fa a la indumentària eclesiàstica o litúrgica, anotem:
amit, barrets (de capellà, de contrai), camis (de drap de casa, de drap
de lli, de calicut), capa de cor (d’escot, amb alamars), caperó de cor
(d’escot, d’estamenya), capús, caputxo (de pells blanques, folrat d’escot,
amb erminis i capa de cor), casulla, cinyell (cíngol del camis, de filera
blanca), cordó, estola (de domàs groc), hàbit (de drap fraresc), lloba
(de contrai, de drap de Castella, de baieta, de “refino” de Segòvia),
maniple, manteu (d’escot, de drap de Castella, de contrai vint-i-quatrè
de Barcelona), mussa (amb grisos), musseta (de xamellot o de gorgorà,
folrada de setí carmesí), pal·lis, roba de cor (d’escot, d’estamenya, amb
capilla o capús de pells negres), roquet (de tela), sobrepellís (de tela),
sotana (closa, de xamellot, folrada de baieta), “sotanilla” (de contrai,
xamellot, folrada de baieta morada), mussa de comensal, folrada de setí
morat, vestiments per a dir missa, una casulla, amb estola i maniple,
de fustany negre, amb “fresa” o galó de vetes grogues, per als morts.
D’entre les peces de vestir de dona, hem de destacar les de Marianna, vídua del mercader Francesc Miret: faldilles naronjades, amb
la ferma morada, amb bocaram blau, saia de color, anglès, folrada de
bocaram verd, amb la ferma blava, mànigues i cos tot d’un color, cos
de color de sucre i canyella, amb mànigues grans, faldilles d’escarlatina,
mànigues estretes naronjades, altres d’agulla, vermelles i unes altres
de xamellot fals..., un cos d’anglès, un altre de color de papagai, sense
mànigues..., uns tapins d’escarlatí (doc. 1), les de Maria Sitges, vídua
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d’Onofre de Mediona, menor: faldilles de setí mostrejat, amb faixes
sicilianes, amb vius de bri llis, folrades de bocaram negre, gipó de
“telilla” d’or i glassa fina, amb les mànigues, gipó brocadello, amb les
mànigues, natzarena de setí mostrejat, amb mànigues i guarnida de
faixes sicilianes, manto negre de “soplilo”, faldilles de domàs blanc,
amb faixes d’or, folrades de bocaram groc, basquinyola de tafetà lleonat i negre, amb faixes, saia de vellut negre, amb rivets vellutats,
faldilla de setí blanc, amb unes flors grogues, passamans d’or i un
rivet de vellut, folrades de bocaram groc, natzarena o roba de vellut,
amb rivets de vellut llis, folrada de bocaram negre..., i tapins de vellut
naronjat, amb vires de plata (doc. 16) i les de Lluïsa Gavaldà, vídua
de Pere Morell, mercader de Falset: faldilles de domàs verd mostrejat,
amb gipó de “telilla” de plata, amb quatre faixes i rivet de vellut verd
i gorbió, saia de setí negre mostrejada, amb dues guarnicions de vellut
negre, faldilles de setí groc, amb gipó i porta davant del mateix, faixa
de tafetà morat, amb un gipó de setí del mateix color, guarnit amb dos
rivets de vellut morat..., saia de raixa tenada, amb mànigues de tafetà,
manto de burata de seda, vorejat per un rivet de vellut negre, faldilles
de tafetà naronjat, amb tres guarnicions, envellutat de mostra, voltat
per “gorbió”, cos baix i màniga justa de tafetà, del mateix color, cos
baix de domàs verd, amb gipó de setí..., tres vels de ret i un de seda,
amb una guarnició de perles, amb uns tapins de vellut blau, maneguí
guarnit de vellut negre, amb palletes, faldilles de tafetà blanc, amb
tres faixes i rivet de vellut, amb guarnició de seda blanca (doc. 18).
Dins la indumentària femenina distingim: camisa (de bri de cànem, cànem prim, llinet, brodades i amb randa, baixa, de tela), camisó
(brodat de seda negra), verdugado o bulto (morat, de fustany “pardo”), basquinyola (de tafetà lleonat i negre), brial (de cotonina, cos
i faldilla o faldilles, amb tres faixetes de tela de ruà), cabés (de seda
negra, blanc, guarnit de randa, de tela), cabés i punyets (d’or i seda, de
grana), cuera (de setí negre, de saia de tafetà mostrejat), davantal
(de llana, viat de blau, per a dessota, d’estopa, de bocaram negre), gipó
(de “telilla” d’or i glassa fina, amb mànigues, cos de cotonina, brocadello,
amb mànigues), gonella (de saia, de mitja llana), capeta (de camí, de
contrai), cos (d’anglès, de color de papagai, encarnat), cosset, faldar
(de camisa), faldilla (de brial), faldilles (grogues, de setí mostrejat, amb
faixes sicilianes, de grana, amb faixes de vellut), mànigues, polaines
(de punta d’agulla de ruans), natzarena o roba (de vellut, amb rivets
de vellut llis, folrada de bocaram negre), mantell (d’estam, de seda),
manto (de seda), roba (closa, de contrai negre, de llevantar, de bocaram
verd i groc), saia (de collar anglès, nuvial, de raixa, amb màniga gran i
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saiet, encarnada, amb mànigues, morada, de contrai negre, amb cos i
mànigues), calces d’agulla (vermelles, d’estam), mitges calces (morades),
peücs, “descuit”, gambuix, gandalla, gandelleta, lligassa, “sombrero” i
“sombreret” (de vellut negre), toca (de vídua, de filempua i de seda),
tocado, tovallola (de vídua), sabates, tapins o tapines (negres, per al
dol, d’escarlatí, d’oripell, d’or, de vellut naronjat, amb vires de plata,
de vellut blau o verd), escarpins, plantofes...
Quant a la roba infantil, trobem: “sinydero per a criatures”, cinc
cotetes de criatura, una de tafetà verd i quatre de raixa de diferents
colors, saiets, camisoleta...
Tocant als ornaments, citem: alamars (verds, morats, grocs, naronjats, carmesí i or) de filadís “pardo” i filera o seda (morada, amb
mascle i femella); amb cordó de filadís vermell (pavelló); amb faixes de
tafetà vermell (pal·li); flocs, de filadís verd (coixineres); flocadura a la
vora o al voltant (verda, vermella, tovallola, davant d’altar, cobrecalze,
guarnició de llit, vànova, cortinatges, casulla, torcaboques, cobretaula) de filera, filadís (blau) o seda (groga, negra, “parda”); flocadureta;
fresa de vetes grogues, de seda, de setí fals vermell (casulla); amb
“gorbions” (de seda negra), amb guarnició de filadís groc; mostrejat
(vànova), amb passamans d’or fals, de seda (verd i groc, negre), amb
puntilles de seda blava, amb randa als caps (de fusells al voltant), ret
(amb vies o benes de ret sobreposat, amb caps de ret), amb rivets de
vellut, sanefa de carmesí, setí, trenes d’or i seda, vellut, benes de ret
sobreposat, amb mostra de pinyó o pinyonet (tovalles, torcaboques,
vànoves), amb una veta de tafetà.
Armes i armadures
En relació amb les armes —defensives i ofensives, amb els seus
complements—, ens és possible d’enumerar les peces següents: grillons
de ferro, adarga, broquer, pavesos, rodelles, cervellera de ferro, morrió,
alabarda (“ab son ferro y guarnició, de Gènova”, amb flocs blaus, daurada,
amb flocs de filadís verd i blau), alfange (turca o turquesca, amb beina i
corretja), daga, espases (llarga, amb cordons i beina vermella, amb talabards i cinto, llarga fora de mida, amb les guardes), gaiato (amb espasa
dintre), botavant, llança (asta de fusta amb un ferro), llansurrí (amb floc
de seda i ferro), manduçana morisca, amb beina, muntant, venable, ballesta (amb arc d’acer, corda i gafes, amb gafes, buirac i dardells), motlle
de rotllons, arcabús (amb el metxer, amb flascó i “flasquillo”, cordons de
filadís “pardo” i flocs de filadís blau), pilotes de plom (d’arcabús), escobilla per a netejar el cap (de l’escopeta), escopeta (de metxa, amb
flascó, canó d’escopeta), flascó foguer de tarsia, mosquet, pedrenyal
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(llarg, amb pany francès, de roda, amb guarniments, flascó, clau i
cordons de seda negra, blanca i or), saquet de cuir per a pilotes, visarma, xarpa, “capsa, ab son foguer y pedrenyeres”, “capsa de ferro
per a tenir un foguer”...
Higiene, estètica personal, medicaments i instruments de barberia i cirurgia
Per a les atencions del cos s’empraven, entre altres coses: estoig
(amb estisores, pinces, raor, espalmadoret blanc, dues pintes, un mirallet
i una almesquera d’argent), perfumador, cassoleta d’olors (d’aram), ampolles de vidre per tenir aigua, pinces (per a fer-se les celles), raspador
o raspall de cap (d’arrels), torcaboques, eixugamans (tovalloles o manils
d’estopa, de la cuina, de drap de casa, de pare i mare), davantal de
drap blanc de lli, orinal (amb capsa, guarniment d’empall), cadira de
repòs, amb un setial de forat, de bescambra, sitial de necessària, amb
cobertor, caixa per al bací, tauleta de tres peus, “ab un tinter per a
receptar los metges”, caixes dels servicials, servicial de terra, xeringa
d’estany (per als pobres), amb guarniment de cuir, mamella d’aram
per escalfar aigua al costat, caixeta de pi, amb draps per fer fils als
nafrats, cotó fluix, cauteri, descarnador, arrancaqueixals, bacina gran
de llautó per a les sagnies, “lluna de potrero per a dar caltiris”, bec de
grua, llanceta, medecines, prova de ferro, servicial, speculum matricis,
sacapilotes de ferro, tisores, escalfador d’aram de barber, per escalfar
aigua, tovalloletes i eixugamans per al barber, “tovalloles de affeitar”,
tres peces de draps d’afaitar i un drapet de fregar, dues tovalloles i
una toquilla per afaitar-se, mirall rodó, guarnit d’os, capsa amb una
serreta i altres ferraments de barber (catorze peces de cap), rentador
de cap d’aram, “tres algàlies, ab sa caxa de ferro, de plata, ab un ferro
per a donar sedenys”, “xaringa de plata”, xeringa de llautó, amb vuit
canons, “stoix de barber, de sinto, ab un parell de tisores”, “scardó
guarnit de plata de dos caps, sinch llansetes, guarnides de dolses y
la una guarnida ab un stel de plata, un stotxet de aram per a tenir
agulles, guarnit lo cap de plata, ab un tapet rodó de plata, que servex
per a tap de canonet de pólvores”, “pinsa y prova de plata y pinsa de
ferro y un desencarnador y un vori y un gatillo de arrencar caxals”,
“sinc teles de sa purgatió” (de la sang menstrual).
Hem de citar els metges: Benet i Francesc Barenys, Marc Joan
Bertran, Busquets, el doctor Ferran, Gabriel Ferrer, Gil, Nicolau Jover,
Picaire, Rafael Rocamora, [Joan?] Vidal i Pere Vidal i els apotecaris:
Francesc Carrera, Joan Cirera, Joan Martra, Pere Riber, Llorenç Sabater,
Ignasi, Magí i Serafí Vidal.

78

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Objectes d’estudi o escriptori i biblioteca
Dins l’estudi (designat com a estudiet, versió catalana de “studiolo”,
a la casa del sagristà major Melcior de Biure), s’hi trobaven, a més
dels mobles (caixes, bufet, taula o tauleta, arquilla, arquimesa, amb el
pla abatible, cadira, amb coixinet de bocaram blau, prestatges), llibres,
documents, pintures, gravats, guadamassils (quatre peces a les parets),
els objectes vinculats amb l’escriptura i la lectura: faristolet, tinter (de
banya de búfal, llautó, pisa, vidre, amb capsa, amb tap), tinter (proveït
de tap) i arener de coure saragossans, bossa de cuir (amb un tinter i
un arener), arener o polsera (de banya de búfal, llautó, fusta), bainots
(“bahinots, ab dos ganivets y tisores, polsera y tap, ab una veta verda”),
una bola y una pedra per tenir demunt lo paper, campaneta (de coure,
llautó), “cortabó xiquet”, compassos (de llautó), ganivet, “dues pedres
de tenir sobre lo paper”, quatre parells de plomes d’escriure (una de
llautó), tallaplomes (guarnit de banya de búfal), regle (de llautó), sac
de cuir, saquet d’escriptures, segell (d’acer, amb mànec de fusta, d’argent, amb mànec de banya de búfal, de coure, amb mànec de fusta,
de ferro, de llautó, rodó, ovat), tisores (per a cloure lletres o per entretallar paper), ulleres amb muntura d’or, cinc parells d’ulleres, una
campaneta de coure, pedra plana de jaspi, per a tenir sobre paper, una
llanterna grega, registres de llibre, un registre de missal, de color, “ab
ses taperetes de fil de or y perles”, juntament amb objectes singulars
com: un rellotge d’os, blanc, un anell astronòmic de bronze, una esfera,
guarnida de noguer, dues boles i pedres ovades de jaspi, tres pedres
de lapislàtzuli, guarnides de búfal, un astrolabi de cartró, una planxa de bronze, amb rellotges a cada banda, tres parells d’ulleres, amb
vidre de color (doc. 11, 21, 25 i 31).
Llibres i instruments musicals
Com en el primer llibre, descobrim mencions de llibres de cant,
de cant de música, pautats, de cant de música per a llaüt i espineta,
llibre de cant de l’ofici de sant Pere, “llibre de misses de cant de diversos auctors”, llibre de cant de magníficats, madrigals de Palestrina
a quatre veus, madrigals d’Orlando de Lasso a cinc veus, llibres de
mà de cant a quatre veus, “llibre italià de cansons”, Cançons de Torquato Tasso en alabances de Nostra Senyora, llibre intitulat Guitarra
espanyola i d’instruments: espineta (amb la caixa), llaüt (encordat),
guitarres d’onze, amb les caixes, guitarra (encordada de nou), guitarró,
manacort (amb les armes del canonge Joan Freixa al cobertor), “arch,
ab una corda, de viola, ab son tocador per afinar”, a més de campana
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(de coure), campaneta (amb cadeneta de plata, d’anar a acaptar, de
coure, de llautó, de metall, per tocar a sanctus), cascavells de plata,
corneta (amb cadeneta). Sabem també que Josep Cassadell, mestre de
capella, rebé sis lliures, per la caritat de dues misses, a cant d’orgue,
d’Esteve Grimau (doc. 17).
Llibres i documents
El segon volum d’inventaris i encants de Bernat Gendre sobresurt
per la gran quantitat i la qualitat dels llibres que hi apareixen anotats.
Cal vincular-ho amb l’esperit contrareformista sorgit del Concili de
Trento, la consolidació del poder dels jesuïtes, amb casa de noviciat
i església —bastits entre 1575 i 1584— a la ciutat, mercè a l’ajut del
cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta i del seu successor a l’arquebisbat, Antoni Agustín, i l’establiment del seminari tridentí i universitat o
estudi, fundat, el 1572, per l’esmentat cardenal Cervantes —confirmat
el 1574 per Gregori XIII, s’hi realitzaren obres fins al 1595.34
En primer lloc, hem de subratllar que hi descobrirem la creació
de la primera biblioteca del seminari, amb 197 llibres i vuit manuscrits,
constituïda a partir del llegat del canonge Feliu Serra, consistent en
una llarga sèrie, acuradament descrita i repassada, tal com manifesten
les diferents marques posades a l’esquerra dels exemplars (un total de
165), juntament amb uns quants llibres localitzats al nou edifici (23) i
d’altres apareguts més tard (9), rebuts en comanda pels rectors Jaume
Martí, doctor en arts —potser precedit pel doctor Bofarull—, Llorenç
Girona —amb el mobiliari—, Ermengol de Calaceit i el doctor Marc
Gual. Es troben ben relacionats, amb el títol i l’autor o només el segon,
seguits del lloc i la data d’edició —a vegades, però, absents—, amb
alguns volums manuscrits (d’arts i teologia, Ordinations y statuts del
Seminari). En altres casos, només se n’indica la quantitat, o l’adquirent
i el preu assolit, a vegades amb una referència a l’enquadernació, a la
impressió (Basilea, Lió, Colònia, París, Ingolstadt, Anvers, Roma, Venècia, Madrid, Barcelona, València, Escaladei, Salamanca, Valladolid)
i data o a algun motiu —sobredaurat, amb la tau.
Quant als senyals incorporats al marge esquerre de l’inventari,
els llibres eren primer numerats (amb xifres aràbigues, seguides o no
d’un punt), després se’ls afegia una creu o no, en un segon recompte
es deixaven marcats tres punts —quan el volum mancava, hom posava,
amb una tinta més fosca, un zero, entre una o dues barres inclinades
34. Recasens, 1998, p. 51-53.

80

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

tot a l’esquerra sobre o per sota dels punts, que podia ser suprimit,
i canviat per una creu, amb l’addició del darrer signe—, i, en un repàs posterior, hom traçava una ratlla horitzontal tallada per tres de
verticals, trepitjant parcialment els punts o a la seva esquerra (tres
controls i només dos per als últims). Com a curiositat, cal comentar
que alguns ítems es completen amb lletres inicials minúscules: v., g.,
sp., f., jo., jop., jan., o, a la part superior del pal vertical de la creu,
o damunt els braços, que podem associar amb els noms d’estudiants o
col·legials que els manllevaren per primer cop (Voltes, Joper, Fígols...)
o del mateix notari.
Altres vegades se n’assenyala tan sols la quantitat a l’inventari
(“quatorse dotzenes y miga de libres”, de diversos títols, doc. 27), o el
format, les divisions, el nombre de folis (de full, de quart, d’octau, en
setzè, grans i xics, llarg, amb dos toms). S’insisteix en afirmar que són
d’estampa o impresos, amb precisions sobre la llengua (en romans, en
llengua italiana, en francès), l’enquadernació —amb cobertes: de cartró
(negre), de fusta, de pergamí (blanc, vermell, daurat, amb un gafet de
llautó, amb dos gafets o ganxets, amb una cordonera per lligador).
També es registren deu llibres pintats (doc. 16).
S’indiquen també complements com els registres de llibre.
Hi distingim llibres de música: de cant —de l’ofici de sant Pere,
de magníficats, madrigals—, pautat, religiosos (de devoció, teologia,
hagiografia, litúrgia, instruccions per als eclesiàstics: missal romà, Los
Miracles de Nostra Senyora del Roser de Jeroni Taix, breviaris —romans,
de cambra de Pius V, de dos temps, d’Urgell, Erudición Christiana, de
fra Josep Luquian [imprès a Tarragona per Felip Robert, el 1594], Flos
sanctorum, Bíblia storiada, ordinari romà, Sacra, Vida de sant Ramon,
Osorio, cardenal Cervantes, obres de framenors, dominics i jesuïtes), de
filosofia, geografia i cosmografia (sobre el Japó, Avisos de la China,
de la Companyia de Jesús, Pomponi Mela, Estrabó), història —Història
de Ronsesvalles, Cròniques d’Aragó, Gesta Romanorum, Tàcit—, medicina —Doctoris Francisci Toleti—, literatura —Hierusalem liberata, de
Tasso, L’Amorossa fiametta, de Boccaccio, un plec de llibres de comèdies, Orlando el Furioso, d’Ariosto—, de lleis o jurídics (sobretot
al doc. 17, Stylus capibrevandi, de Francesc Solsona, Constitutionum
provincialium tarraconensium, Constitutiones sinodales tarraconenses,
Canones penitenciales d’Antoni Agustí —els tres darrers publicats a
Tarragona [Felip Mey], els anys 1580, 1581 i 1582—, Commentaria in
Ieremiam d’Andreu Capella —Cartoixa d’Escaladei, 1586—, Constitucions
de Catalunya, Decret de Salses, Corpus Iuris Civilis de Justinià, Peguera,
Cànons del Concili tridentí, Guillem Caçador —bisbe de l’Alguer—),
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filosòfics (Aristòtil, Enquiridion), d’arts (Diálogos de Medallas, Vitruvi,
Ripa), ciències naturals i coneixement enciclopèdic (Historia mundi
naturalis, De proprietatibus rerum, Teofrast), d’agricultura (Agricultura
de pagès citat el 1606 —de Charles Estienne (?)—), medicina (Secreti
di medicina et sirurgia), clàssics llatins (Virgili, Ciceró, Sèneca, Plaute), astronomia (Del uso y fábrica del strolabio, Discriptione et uso del
olometro), navegació (Camillo Agrippa), manuals didàctics (Espejo de
príncipes), lexicografia (diccionaris, Calepí, Vocabularium iuris), cronologia (calendari gregorià, Diálogo di li orologii), matemàtiques (Bartoli,
Sfortunati), cal·ligrafia (Theatrum artis), obres d’humanistes (Bocaccio,
Petrarca, Erasme, Budé, Alciato i el mateix Antoni Agustí).
En relació amb els documents —dins una caixa o caixeta, un
cofre, un calaix, un armari, arquimeses, un saquet, una coixinera o
coixinereta, una bossa de pergamí, un taulell o en un prestatge—, figuren llibres o llibretes de paper: en blanc, de comptes i manuscrits o de
mà del propietari (Francesc Miret), de memòries (de censals d’Esteve
Grimau), major de despeses, manual, de dades i preses, de crèdits i
deutes, esborranys (llargs), de les Indulgències de la Mercè, plecs d’escriptures i lletres o de papers (volants), feixet d’actes o actes lligats amb
un plec, capbreus, albarans, deutes, lletra de canvi, memorials, relació
de presentació, paper que acompanya una quantitat de diners, lletres,
escriptures o actes en pergamí o paper (de carta precària, de concòrdia, consignació contractes, àpoques, violaris, capítols matrimonials,
compres, vendes, encarregaments i lluïcions de censals, títols de les
propietats), butlles dels beneficis, llibre donació, llibrets de memòries,
al·lusió a un manual de la Taula de Canvi.
Objectes curiosos i exòtics
En aquest segon llibre es multipliquen els objectes curiosos, fet
que hem d’atribuir a l’afició pel col·leccionisme, sobretot en el període
manierista, no limitat a les obres artístiques més clàssiques, sinó escampant-se a refinades i luxoses peces d’orfebreria i argenteria, porcellanes, retrats, llibres, gravats, mapes... i a mostres de la natura i de la
ciència: objectes naturals (pedres dures, cristall), mecànics, matemàtics
i d’observació astronòmica, instruments musicals (llaüt encordat, una
“spineta, ab sa caxa”...), manifestacions exòtiques: “pebrera de nacre,
guarnida de plata sobredaurada, a modo de un drach”, “crucifici de
vori, ab una creu de èvano”, “dos agnus Dei ovats, ab ses gornitions
pintades y plateades”, “cap de vell qu·és petxina de crestal verda, guarnida de or”, “rastet de coral y llambre”, “bola y una pedra per tenir
demunt lo paper”, quatre boles negres, “bolso de or”, gat, mona i gos
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de paper o cartró, gossets de bronze, “gornisió de banya de búffalo
per a guarnir relíquies”, peu de búfal tornejat, “cabronet de bronso”,
calçador de banya, “cadena de or y un camell, de or”, “pell de camell,
adobada de grog”, “clauer de plata, ab sis claus dels caxons”, espills
(amb lluna d’acer, guarnit de fusta, de foc), gàbia de ferro de canari,
gàbia per a un papagai, gaiato amb una espasa dintre, “ploma de escriure de llautó”, “sphera, guarnida de noguer”, “instrument de bronse
y en mitx d’ell un relotge de sol”, “ànulo astronòmic de bronso”, dues
boles de pedra de jaspi, pedra plana de jaspi, per a tenir sobre paper,
tres pedres més ouades de jaspi, set boles de jaspis rodones, pedres
blaves de lapislàtzuli, guarnides de búfal, “relotge de llautó per portar
en si”, rellotge d’os, blanc, “dos testas de guix de cartró de Hèctor y
Diana”, tres parells d’ulleres, de vidre de color, ”libre de la cosas de
Japón”, libre de Cartas de Japón, dos llibres de Cartes de la Xina...
Jocs, festes de disfresses, justes i caça amb parany
En aquest volum només surten tres citacions relatives als jocs:
una caixeta de marqueteria: “una caxeta, ab un joch, de tàrsia, dins”
(doc. 16) i “un joch de bitlles, ab son truch” i “sinch paramalls” (joc del
palamall, doc. 30). Cal veure una al·lusió als torneigs amb les “quatre
llansas, totas per a justar” (doc. 16) i a les festes amb disfresses, “una
careta de stamenya” (venuda per 9 sous, doc. 4) i “dos caretes igual
de noves, per a disfressar” (doc. 18). En relació amb la festa, hem de
considerar cinc dotzenes de coets voladors (amb tots els instruments
per a fer coets i un sedàs, dins una senalla).
Quant a la cacera tradicional d’ocells amb parany,35 ho testimonien “quatre telles de cassar” (doc. 17), “uns aranys de cassar” i “nou
gàbies de fil de ferro” (doc. 18), “teles de casar... de mostra”, “sis teles
de xixelles” (doc. 1) i gàbies de ferro o sarga o vímet, per als reclams,
“una gàbia de pardigot”, “una gàbia de ferro de perdiu”, “quatre gàbies, de ferro”, “tres gàbies de sarga, de perdius” (una venuda per 6 diners) i “una gàbia de sarga, de garça” —venuda per 1 sou— (doc. 4),
“una gàbia de ferro, ab son gabió —o compartiment—” (doc. 15) i un
“sombrero” per anar a caçar (doc. 1). Fixem-nos també en un canastró
de fura i en una sendera (filat per agafar conills o llebres a la boca
del cau). La passió per la caça devia portar aparellada la possessió de
gossos, com ho suggereix una cadena de ferro “dels goços” (doc. 4).

35. La vídua de Francesc Miret en posseïa un als Colls, “davallant la Torre de na
Michaeleta” i un altre darrere Sant Jeroni, que tenia el comensal [Joan] Nogués (doc. 1).
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No voldríem concloure aquest apartat sense exposar una troballa
realment curiosa per a l’època que tractem, l’anotació de senzilles peces
de roba que constituirien un dels pocs testimonis escrits de vestit de
bany masculí, “uns panyos pera nadar” (doc. 16).36 Hi podem afegir
uns palangres (ormeig de pesca).
Els viatges terrestres i la navegació marítima
Els desplaçaments per terra comportaven la utilització de tota
una sèrie de peces de vestir i objectes: botes de vaca d’anar de camí,
calçons negres, per anar de camí, manteu de xamellot bo fi, per anar
de camí, capeta de camí de contrai, de dona, vestit de monaquí per
a camí (capa, casaca i saragüells), ulleres de camí per a la mula o el
cavall, bosses (de cuir, vaqueta), coixinet de cuir, per anar de camí,
dues maletes de cuir grans, amb cordons de filadís “pardo” i flocs,
“dues caixes que serveixen per a un llit de camí, cubertes de cuiro
negre, ab quatre pilars grans y quatre barres de ferro y altres quatre
mitx pilars”, bóta de cuir, de camí, boteta de camí, garrafó de camí,
amb una ampolla de vidre, maleta de drap blau (amb una cuera i
mitges calces blanques, folrada de bocaram, amb cordons de filadís
blau i blanc o blaus i grocs), de drap, amb cordons, de drap morat, de
cuir, coixinet de cuir, amb una maleta de cordovà, coixinet per anar a
cavall, maletilla de vaqueta, amb el seu “portamanteu”, “cadenat rodó
petit, per a les beases” (beaces), dues portadores, amb panys i claus
(venudes a Cristòfol de Queralt per 1 lliura, 14 sous i 6 diners).
Aquests viatges s’efectuaven en mula o a cavall, però, en casos
més notables, podien completar-se amb cotxes, com els que apareixen
descrits en tres inventaris: els del sagristà major Melcior de Biure, de
l’ardiaca major Rafael d’Oms i de Pere de Queralt, del castell del Catllar: “cotxo ab quatre rodes, ab tots sos arreus”, en relació amb “dos
mules que servien per al dit cotxo” (doc. 11), “cotxo ab quatre rodes,
ab son cubertor de tela enserada, forrat de vaieta morada, y, en les
portes, unes cortines de taffatà lleunat y ab ses portaleres de cuyro”,
“dos coxins y sos adresos per al cotxo”, “pitraleres, guarnicions de
cuiro per a tirar lo cotxo”, “tres coixins de cuir vermell, per al cotxo”
(doc. 12) i un “cotxo, dallà dit retxat [de fusta, de l’entrada passant

36. Com a antecedent, podem recordar les bragues marineres, de blanquet, d’un
document del 1460 de l’arxiu parroquial de Santa Coloma de Queralt, citades al Diccionari català-valencià-balear de Mn. Antoni M.ª Alcover i Francesc de P. Moll (Palma de
Mallorca, 1978), tom II, p. 645.
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per la Porta del Coll], ab lo sobrecell de vellut carmesí, mostrejat ab la
fusta de color carmesina, ab sa cuberta de enserats forrats de vayeta
vermella, ab les portaleres de vaqueta, ab quatre rodes”, a més de dues
barreres de carro, i, a la presó, dues mitges rodes de carro rompudes,
sense el guarniment de ferro (doc. 29).
Tant els mercaders com els eclesiàstics realitzaven habituals travessies marítimes. Així, sabem que al mercader Pere Morell de Falset
(doc. 18) li devien 255 lliures i 10 sous de la seva part de despeses i
nòlits d’un galió que anà a Alexandria. També es desplaçaren a Egipte una pollacra del patró Pasqual i el galió Sant Joan, que portava el
Delfí. Els efectes del canonge Gabriel Salt i del cardenal Deza (doc. 21)
arribaren a Tarragona en dos baguls encuirats, amb dos panys i claus
—altres dos tancaven estores de bova—, que contenien, entre altres
objectes: una esfera, guarnida de noguer, un cartabó, tres compassos
de llautó, un regle de llautó, un astrolabi de cartró, un “ànulo (anell)
astronòmic de bronso”, “tres anelles de llautó per a penjar los strolabis”, una “planxa de bronso, ab relotges a cada part”, “tres parells de
hulleres, de vidre de color”. Citem també un “quadro de paper sobre
de drat (sic), ab la descriptió del món”, quatre papers de les parts del
món, papers de mapamundi, “nou mappas de les parts del món de
paper, forrades de tela y de fusta al revés”, un mapamundi o els llibres:
Del uso y fábrica del strolabi, in 4º, Diálogo di li orologii, Discriptione
et uso del olometro, Nove inventioni de Camillo Agripa de navegar, in 4,
Del modo di mesurar la distantia di Cosimo Bartolio, in 4.
Pesos, mides i mesures i instruments de precisió
En aquest epígraf, només donarem una enumeració: alna, braça
(corda), cana, dit, pam, rova, lliura (carnissera), mitja lliura, marc,
unça, argenç, balances (grans d’aram, petites, amb vuit pesos de ferro),
balancetes, canastró (de ferro), capseta amb balancetes de pes d’or o
per a pesar moneda, capseta de fusta, “ab balencetes i pes d’or”, capseta, amb balances i pesos d’escuts, pesos de ferro, romana (amb piló
de coure, amb el pes), botella (un carretell de tres botelles), cafís (de
sal), cofa (de sal), estora d’espart per a mesurar i rebre la sal, càntir
(calderes d’un càntir, de quatre càntirs), càrrega (de llenya, de bóta),
cóp d’aram, mesura de fusta, mesures de terra (per mesurar vi), mig
quartà (amb cèrcols de ferro, per a mesurar blat, sal), mig quartà de
terra per a mesurar oli, mesuretes d’oli, mitja quartera (amb cèrcols
de ferro i la rasadora), portadora, quarta (amb cèrcols de ferro), quartà
(de fusta, amb cèrcols de ferro, per a mesurar sal), quarter (de vi claret,
de vinagre), quartera, quintar, sac (d’una, dues, tres, tres quarteres i
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mitja i set quarteres), saca (d’una quartera), homes de cavadura, jornal
(de mules), quartera de sembradura, mà (paper blanc).
Monedes i contenidors de diners
Quant a les monedes, juntament amb les lliures, sous, diners i
malles, apareixen consignats: doblons (florentí, italià), ducat (1 lliura
i 4 sous), quatre ducats, escut (doble d’or, de la creueta, de l’imperi,
del sol), pataca (napolitana), peça (de dos), pellerofes de la Seu (de
2 i 1 diners), ral (2 sous) i testó. Les trobem sovint dins les arquimeses
i caixes, tancades en bosses i bossetes: de cuir (per pagar la mesada,
“amb vint reals, los quals se van gastant per la despesa de casa”), setí
carmesí (“amb un paperet escrit de mà de dit diffunt”), seda (negra),
capsa rodona, capsa voltada, sac de cuir, caixa d’àlber, amb pany i clau,
“en lo caxó de la botiga”, sacs i saquets de cuir i de drap de casa, a
més de la Taula de Canvi de Tarragona.
Arreus i complements per a cavall o mula
Podem citar: albarda, albardó, arganells (de fusta), bast, beaces,
bridó, cabeçades (amb correigs), cadena de ferro per a lligar cavalls,
carro (argolla de ferro), coixí de sella, concert, esperons, estreps, estríjol,
falses regnes, fre, gambals, gualdrapa (de contrai, de vellut), guarnicions, jou, manta (de mula), pitral, “pitraleres”, guarnicions de cuir
per a tirar el cotxe, portadores (amb panys i claus), retranga, sàrria,
sarrions, sella, silló, traves (de ferro de la mula, amb cadenes), ulleres
(de cavall, de camí), xurriaca. Recordem que tan sols tres inventaris
evidencien la presència d’un cotxe.

Localització dels edificis inventariats en el llibre segon de Bernat Gendre, amb la numeració dels documents, en
un plànol de Tarragona del P. Enrique Flórez (1769).
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TRANSCRIPCIÓ

1
1579, juny, 19 i desembre, 15. Tarragona
Inventari dels béns de Marianna, vídua del mercader Francesc Miret
—hi consten els curadors de les donzelles Tecla i Marianna Ribelles, Gabriel Forner, comensal de la Seu, Joan Ciurana, rector
de l’església d’Altafulla, i Tecla Ribelles, hereva universal de Marianna—, del carrer del Portal del Carro, al costat de la casa de
l’esmentat comensal, amb un censal i propietats (vegeu els doc. 3
i 5 del primer llibre).
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 369r377v.

Die veneris, XVIIIIº mensis iunii, anno a Nativitate Domini
MDLXXVIIIIº.
Inventarium factum de bonis que fuerunt domine Marie Mireta,
vidue relicte Francisci Miret, quondam mercatoris, civis Tarracone.
Noverint universi quod, cum, propter doli maculam evitandam
et omni fraudis suspitionis tollendam, beneficium inventarii sit a iure
inductum, hinc est quod nos, Gabriel Forner, presbiter comensalis sancte
ecclesia Tarracone, et Ioannes Ciurana, presbiter, rector ecclesie loci
de Altafulla, diocesis Tarracone, curatores personarum et bonorum
Tecle Ribelles et Marianne Ribelles, domicellarum et ego, idem Tecla Ribelles, heres universalis bonorum omnium que fuerunt domine
Marianne Mireta, vidue relicte honorabilis quondam Francisci Miret,
mercatoris, civis Tarracone, prout de nostris curatorie et universali
herentia predictis respective constat ultimo testamento dicte domine
Marianne Mireta, quod fecit et firmavit in posse notarii infrascripti,
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die sexta mensis et anni infrascriptorum, volentes gaudere privilegiis
conficientibus inventarium concessis et omnes penas legales in quibuscumque constitutionibus contra non facientes inventarium cominatas
evitare, premisso hoc venerando cru+cis signo ne bona et iura dicte
domine Marianne Mireta, deffuncte, occultari valeant quomodolibet
seu perire de bonis hereditatis eiusdem, nos, omnes supradicti, nominibus quibus supra inventarium facere procuravimus, vocatis notario
et testibus infrascriptis in modum sequentem, quod cepit exordium die
veneris decima nona mensis iunii, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo nono.
Primo, una casa de la dita difunta, en la qual és morta, situada
en la present ciutat de Tarragona, en lo carrer dit lo carrer dit (sic) del
Portal del Carro, la qual affronte, de un costat, ab casa del comensal
Forner, dins la qual casa se trobà lo següent:
Primo, en la entrada de dita casa:
Primo, un cofre de àlber, sens peu, pany ni clau, dins lo qual y
ha una màrfaga dolenta.
Ítem, altre cofre voltat, dolent, sens pany ni clau.
Ítem, una arquimesa, a modo de cofre, ab pany y clau, la qual
diu mossèn Pere Ribelles és sua.
Ítem, una màrfaga bona.
Ítem, un coxí de ploma.
Ítem, una taula de tisora terseyada, bona, sense tisora.
Ítem, sinch posts, dolentes, de lit.
Ítem, una fileta de Tortosa.
En la sala de dita casa:
Ítem, una taula petita, ab ses frontisses y tisora, ab cadena.
Ítem, tres cadires grans.
Ítem, tres cadires comunes, ab les spalleres trencades.
Ítem, una cadira, sense respallera.
Ítem, tres escambells, dos de grans y hu de xich.
Ítem, un cofre de àlber, ab son peu, pany y clau, dins lo qual
és lo següent:
Primo, un paneret de sarga, per tenir les stovalles.
Ítem, un drap de pastà, de li y llana, viat.
Ítem, una cistella de canya.
Ítem, una caixa de noguer, ab pany y tancadura de volta, dins
la qual y ha lo següent:
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Primo, trenta-un ram (sic) de fillera crua.
Ítem, vint y tres rams de fil de bri y de stopa.
Ítem, sinquanta y un1 capdells de fil, entre grossos y xichs.
Ítem, deset serros de bri de cànem.
Ítem, un menill de bri y llana.
Ítem, tres cendrés y un saquet de stopa.
Ítem, sis pams de stopa, en què n’i ha un cantó de tellada.
Ítem, un drapet dolent, en què y ha dintre dos dotzenes de serros
de lli de Nàpols.
Ítem, una carta de pergamí qu·està intitulada Capbreu de Sant
Joan de les Bellines.
Ítem, deu fusos de boix y ollivera.
Ítem, una corda de quatre ho sinc brasses de llarch.
Ítem, una caixeta de noguer, ab pany y clau, la qual diuhen que és
de Marianna, e la roba qu·és dintre, dins la qual és lo següent:
Primo, unes faldilles narangades, ab la ferma morada, ab bocaram blau.
Ítem, una saya de collor (sic) anglès, forrada de bocaram vert,
ab la ferma blava, mànagues y cos, tot de una color.
Més, un cos de color de sucre y canyella, ab mànegues grans.
Ítem, unes faldilles aldanes, de scarlatina.
Ítem, unes mànegues stretes, narenjades.
Ítem, unes mànegues de agulla, vermelles.
Ítem, unes mànegues de xamellot fals.
Ítem, una capsa de fusta, sense tancador, en què y ha tres ligasses
y un rast de gayeta, dos vetes grogues.
Ítem, un cos de anglès, aldà.
Ítem, un altre cos de color de papagall, sense mànegues.
Ítem, un davental, ussat.
Ítem, una camissa de dona, nova.
Ítem, dos cossets y dos mocadors.
Ítem, uns tapins de scarlatí.
Ítem, una altra camissa de dona, aldana.

1. Ratllat, quaranta vuyt.
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Ítem, deu fussell (sic) de boix. Tota la predita roba diu és de
Marianna.
Ítem, un altre coffre de àlber, ab pany y clau, dins lo qual és lo
següents (sic):
Primo, vint y set fussells.
Ítem, dos bolichs de draps de pedaços.
Ítem, quatre libres, de mà de mossèn Francesch Miret.
Ítem, tres libres, dos de cant.
Ítem, dos stoichs, sense ferramenta.
Ítem, una capsa gran, ab son cobertor, din (sic) la qual ha lo següent:
Primo, un drapet de mostres.
Ítem, tres drapillos de filempua, usats.
Ítem, dos palms y mig de filampua grosa.
Ítem, un cosset de tafetà negre, scotat.
Ítem, un panaret de sarga petitet, dins lo qual y ha dos barrines,
dos stissores, un sobrepany, una clau, un sagell de coure, un punyo,
unes pimses per a fer-se les selles, ab un troset de siri.
Ítem, unes faldilles de cotonina groga, molt dolentes, guarnides
de veta verda, les qual diu mossèn Ribelles li donaren en capítols
matrimonials.
Ítem, tretze rams, deu de fillera blancha y dos de crua y un ram
de fil rovellat.
Ítem, una cortina de tela blava, ab uns stels, que diu que és per
cobrir lo altar de Sant Magí de la Seu de Tarregona.
Ítem, quatre bolich (sic) de draps dolents.
Ítem, una coxinera dolenta, en la qual y a albarans y altres papers.
Ítem, un cabaset de palma.
Ítem, un vel, ab lechuguilla, de filampua.
Ítem, una caixa de àlber, ab son pany y clau, la qual diu és de na
Tecla, dins la qual és lo següent:
Primo, uns tapins de or y pell.
Ítem, dos plechs de papés.
Ítem, un faldar de camissa de dona.
Ítem, un daventall de llana.
Ítem, un mantell de estam, ben dolent.
Ítem, una saya, ab mànagues, usada, morada.
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Més, altra saya de contray negre, nova, ab cos y mànegues.
Ítem, un cos y mànegues encarnat, de color vermell.
Ítem, unes mànegues de xamallot fals, vermelles.
Ítem, unes faldilles encarnades, usades.
Ítem, una capsa, sense cobertor, dins la qual y ha lo següent:
Primo, dos ligasses ab guarnisons (sic) de fullateria, ja dolentes.
Ítem, un segell de argent, ab una ·M· y creu.
Ítem, unes guarnisions per al font (sic), la huna ab perles y granats, l’altra ab pesses de argen[t] y granats.
Ítem, nou reals de argent dintre dita caixa.
Ítem, un rastre de nacre.
Ítem, un rastre de moretes, ab un joyellet al cap, ab quat[re] perles.
Ítem, un rast de coral.
Ítem, uns canonets de coral ab quinse pesetes de argen[t].
Ítem, un rast de gayeta, desfillat.
Ítem, una gandaya encarnada, ab una fullateria sembrada.
En la cambra de la sala de dita casa:
Primo, unas portas, ab sa tancadura y clau.
Primo, un llit de camb (sic), ab ses barres de ferro, pilars y poms,
ab unes cortines de filampua blanca, llises, ab sa màrfega y dos matallaff (sic) de llana fina y un devall llit.
Ítem, una flassada vermella, usada.
Ítem, quatre flacades blanques, usades.
Ítem, una flacada de pèl de boch.
Ítem, un axalló groch, dolent.
Ítem, un coffre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual y ha lo
següents (sic):
Primo, un ventall de palma, ab flochs, gran.
Ítem, una camissa de dona, aldana, sens cabés.
Ítem, unes mànegues de camissa de dona, brodades de seda negra.
Ítem, tres tovalloles de viuda.
Ítem, tres llansols, ço és, dos de bri y hu de stopa, ja usats.
Ítem, dos ventelle (sic) de enpall.
Ítem, un coxí per a brodar; diu Marianna és seu.
Ítem, un torcaboques, ab sinc o sis serros de bri.
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Ítem, una coxinareta, ab scriptures.
Ítem, una camissa de home, en loc de nova.
Ítem, dos bacines de lautó y tres candalleros de lautó.
Ítem, sinc siris de sera.
Ítem, set benes de ret de lit de camp, sobreposades d’elles y de
altres que no u són.
Ítem, una bacineta de llautó.
Ítem, tres plats grans de estany y una scudella.
Ítem, tretze plats de estany petits, entre grans y xichs.
Ítem, tres rodanxes de estany.
Ítem, un libre de la senyora Mireta, comensa ab lo senyal de
santa Tecla.
Ítem, nou tovalles escatades, entre noves y ussades.
Ítem, unes tovalles de ginesta, ja ussades.
Ítem, dos manills per a cada dia.
Ítem, una musa de comensal, folrada de setí morat.
Ítem, una pesa de torcaboques.
Ítem, tres torcaboques grans, de ginesta.
Ítem, una dotzena de torcaboques prims.
Ítem, set set (sic) torcaboques.
Ítem, quatre tovalloles bones, ab sos caps y flocadures.
Ítem, un altra tovallola bona, lissa, ab flocadura blancha.
Ítem, set tovalloles, tres de noves, quatre de usades.
Ítem, un davant de altar ab ret, usat.
Ítem, dos coxineres noves, sobraposades, noves.
Ítem, altres dos coxineres, usades, ab ret.
Ítem, quatre coxineres, ab ret, usades.
Ítem, dos coxineres grans, ussades.
Ítem, una coxinereta de coxí de galta, nova, guarnida ab una llisteta.
Ítem, una tovallola nova guarnida, ab los caps de flocadura de
fil blau.
Ítem, un manil que serveix pe (sic) a drap de pastà.
Ítem, un davant lit, ab flocadura blanca, ja usat, de filampua.
Ítem, un quarter de camisa, aldà.
Ítem, un drap de mostra de ret.
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Ítem, dos llansols de tela prims, de tres telles.
Ítem, un pavalló de filampua, guarnit ab benes de ret.
Ítem, un quadrado ja usat, guarnit de ret.
Ítem, una coxinera de filampua, ja usada.
Ítem, un drap de paret, tot scorterat.
Ítem, una tovallola dolenta, ab una coxinareta de galta, ja usada.
Ítem, un libre intitulat Los Miracles de Nostra Senyora del Roser.
Ítem, una catifa dolenta.
Ítem, altra caxa de noguer, ab sa tancadura, col (sic) y volta, dins la
qual és lo següent:
Primo, un cos y unas mànegues dolentes, de scarlatí dolent.
Ítem, una quera de cadís, dolenta.
Ítem, una quera de contray, guarnida de vellut dolent, trepada.
Ítem, una saya de contray, ab sa quera guarnida de vellut negre,
ab mànegues.
Ítem, unes mànegues morades, trapades.
Ítem, un cos groch, sense mànegues, aldà.
Ítem, un sobrero (sic) de vellut negre, guarnit ab unes peretes.
Ítem, un cos de xamello (sic) tenat, ab faldilles guarnides; diu
són de mossèn Ribelles.
Ítem, un gipó de telilla vergada, vermella.
Ítem, unes faldilles de stamenya, aldanes.
Ítem, una atzarena de estamenya, usada.
Ítem, una cana de frisseta estreta, poch més ho manco.
Ítem, una atzarena de frissó, guarnida de vellut, usada.
Ítem, un manteu y sotana de cadís, guarnit de setí negra trenta-sisè.
Ítem, una cota del matex trenta-sisè, ab alamars, guarnida de tafatà.
Ítem, deu pams de bocaram negre.
Ítem, unes mànegues de stamenya, aldanes.
Ítem, unes faldilles de llana y lli, ussades.
Ítem, una caixa de àlber, ab tancadura de colp y volta, dins la qual
y ha les coses següens:
Primo, set acte (sic) de pergamí, ab un plec lligats.
Ítem, unes mànegues de seda, texides de diverses colós.
Ítem, altres mànegues de seda desfillada, morat y groch.
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Ítem, un spill gran, a unes pintures de sobre de Nostre Senyor
y sant Joan.
Ítem, un cabdell de randes.
Ítem, un drapillo de tela.
Ítem, un mocador de tela, ab set trosos de tela, per a fer scofions.
Ítem, mitja cana de calicuch.
Ítem, una capseta de fust, dins la qual ha lo següent:
Primo, quatre plechs de randes per a mocadors.
Ítem, quatre mocadors fets, ab ses randes.
Ítem, dos sotanes de coset, la una comensada l’altra per a fer.
Ítem, quatre mocadors brodats de seda negra.
Ítem, tres mocadós, brodats de or.
Ítem, dos mocadós de calicuch, tallats per a fer.
Ítem, un scofió brodat de seda negra y blancha.
Ítem, tres cabessos, la hu de seda negra, los altres blanchs, llissos.
Una gandalleta de seda groga.
Ítem, una capellina de seda de color, blava y groga.
Ítem, dos punyets de or y seda, de grana.
Ítem, un tros de glasa, barrada de plata.
Ítem, un davant llit de filampua.
Ítem, un quadrado.
Ítem, un tros de tela.
Ítem, un mocador dolent, brodat de seda negra.
Ítem, una coxinera, brodada de seda vermella.
Ítem, un davant llit de filampua, ab lites (sic) de grana, ab flocadura.
Ítem, un cobriplat.
Ítem, un coset de ret.
Ítem, sis cosets y vallilles, dolents.
Ítem, dos fussells y deu fussos.
Ítem, un spill dolent, de foch.
Ítem, una caxeta ab ab (sic) sa tancadura, ab diverses scriptures
y albarans.
Ítem, una archilla, ab sos armariets, dins la qual y ha lo següent:
Primo, al caxó y ha molts capdellets de seda y de diverses colors.
Ítem, altre caxó ab diverses guarnisions, ab dos sacamolls, ab
vint y vuyt tiretes de seda de diverses colors napolitanes.
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Ítem, altre altre (sic) calaix, ab diverses coses y fussells y un tros
de satí carmesí y saltiris de os.
Ítem, altre calax, ab diverses coses y papés, ab una bena de ret,
ab un aguller, ab collarets.
Ítem, dos caxonets llarch (sic), ab diverses coses.
Ítem, uns stuixs, ab dos ganivets y uns sacamolls y unes ulleres,
guarnides de argent.
Ítem, un armari en la paret, ab ses portes, ab ampolles, barrelets
y brocals y dos albúrnies de terra negra, ab olives.
Ítem, en un trast en la matexa cambra y ha lo següent:
Primo, dos candaleros de lautó.
Ítem, tres teles pintades aldanes y unes balanses de fust y un
paner de sarga.
Ítem, un spill.
Ítem, una piqueta de aygua beneyta de terra, ab un Christo.
En la paret, sobre·l portal de la sala de dita casa, y ha lo següent:
Primo, una tela vermella, ab un Christo ab creu y un tauló de
sant Hieronini (sic).
Ítem, dos sombreros.
Ítem, dos canalobreros de fust y ferro.
Ítem, un spalmador.
Ítem, un Christo xiquet de guix, gastat.
Ítem, vuyt llansols, dos en lo llit y sinc bruts y hun en la present
cambra y un coxí.
En la cuyna de dita casa y ha lo següent:
Primo, dos copas de aram, una bona, altra dolenta.
Una concha gran, bollonada.
Ítem, una mitja caldereta.
Ítem, un ascalfador.
Ítem, una copa de taula de llautó.
Ítem, sis asts, entre grans y xichs.
Ítem, una coladora xicha.
Ítem, tres paelles, dos xichas y una gran.
Ítem, dos cavalls per al foch.
Ítem, dos ferros del foch.
Ítem, una casa de aram.
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Ítem, dos llumaners.
Ítem, una giradora.
Ítem, uns ganxos.
Ítem, un fugó dolent.
Ítem, un rall.
Ítem, una pala de foch.
Ítem, un cànter de aram.
Ítem, set olles, entre grans y xiques, de tera.
Ítem, una dotzena de plats, entre grans y xichs.
Ítem, una dotzena de scudelles.
Ítem, unes graselles.
Ítem, una llanterna.
Ítem, una senalla gran.
Ítem, un palleny y un sedàs.
Ítem, dos mortés de pedra.
Ítem, un armari, ab sos satrills y altres aynes de terra.
Ítem, un mix cofre, en què y ha dintre dos cantes per tenir oli y
altre obra de tera de pocha importànsia.
Ítem, una pastera, ab sos banchs, dolents.
Ítem, dos pots de pastar.
En la cambra sobre la cuya y ha lo següent:
Primo, una porta, ab forrellat, ab pany y clau.
Ítem, tres matalaffs, dos bons y hu dolent.
Ítem, un fexet de cànem, en què n’i ha dos arobes, poc més o
manco.
Ítem, un carretallet, ab una exeta de coure xiqueta.
Ítem, en la paret y a una tela pintada de ànnades y altres animals.
Ítem, un sach de llana.
Ítem, un madaxet de llana negra.
Ítem, dos vellós de llana bruta negra.
Ítem, una caxa ferrada, buyda.
Ítem, un altra caxa ferrada, ab pany y clau, dins la qual y ha vint
y quatre pesses de pisa, entre xiquas y grans.
Ítem, tres fruyteres y un tinter, tot de pissa y altra hobra de
terra de Reus.
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Ítem, una pollereta xiqueta.
En la cambra sobre la sala y ha, que trau finestra al carrer:
Primo, unes portes, ab pany, sense clau.
Ítem, una caldera gran, sens anses.
Ítem, tres geres grans, de la boca estreta y una xica, de la boca
gran.
Ítem, tres cistelles de canya.
Dos albúrnies grans, ab anses.
Ítem, un parol de aram.
Ítem, unes teles de paret pintades.
Ítem, un cosi y altres embarassos de poca importànsia.
En la entrada y ha un estudi, dins lo qual y ha lo següent:
Primo, unes potes (sic), ab pany y clau.
Ítem, dos lits de camb (sic) rasos, la hu ab pilars.
Ítem, un quadro gran pintat, de la Creatió del món.
Ítem, un quadro xich de sant Christòfol.
Ítem, altre quadro de la pisina.
Ítem, sinc taulons, entre grans y xichs.
Ítem, tres coxinets, sens coxineres.
Ítem, un morter de pedra.
Ítem, duas paellas.
Ítem, una bacina de llautó.
Ítem, tres pesses de godamacills vells.
Ítem, dos cadires grans.
Ítem, un drap de ras, dolent.
Ítem, un àbit dolent, de cadís.
Ítem, una senalla de palma.
Ítem, unes faldetes de burell, dolentes y unes negres, també dolentes.
Ítem, una caxa de noguer, ab pany y clau, dins la qual y ha
lo següent:
Primo, vint y sinc serros de bri, que no és pentinat.
Ítem, un fexet de serros xich, pentinat, en què n’i ha vint.
Ítem, sexanta-nou rams estopa.
Ítem, tres sachs nous, tallats y no cossits.
Ítem, un cadalero (sic) de llautó.
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Ítem, sinc llansols, ha hu de dos teles.
Ítem, dos tovalles escafades (sic) y un manil y dos tovalloles,
ben dolentes.
Ítem, dins dita instàntia, altra caixa, ab pany y clau, dins la qual y
ha lo següent:
Primo, unes teles de casar; diu mossèn Ribelles són sues, les
quals són de mostra.
Ítem, més sis teles de xixelles.
Ítem, una flasada vermella, ja usada.
Ítem, una casaca de bocaram, dolenta.
Ítem, una clotsia dolenta, de pebret.
Ítem, una casaca de burell, dolenta.
Ítem, un devantllit verdugat blau.
Ítem, un drap morisch.
Ítem, un dues (sic) tovalloles, ja usades.
Ítem, un sinydero per a criatures.
Ítem, dos parells de mànegues blanques.
Ítem, un devant de altar.
Ítem, tres coxineres.
Ítem, un sendrer de estopa.
Ítem, un sobrero per a anar a casar.
Ítem, dos parells mitges calses negres.
Ítem, un tenidor de cantes.
Ítem, un puat.
Censals y propietats:
Ítem, un censal, de propietat de cent setanta-sinc lliures y pensió
de sent setanta-sinc sous, lo qual fa un particular de Alcover.
Ítem, un hort davall lo portal del Baluart, afronte de una part ab
micer Ferrer y de altra part ab dos camins públichs.
Ítem, altre devall lo mateix portal, afronte ab la plassa qu·és al
moll y ab dos camins, lo qual se té per los aniversaris y distributions
de la Seu y per la thesoreria, a cens de (espai en blanc).
Ítem, un parany situat als Colls, davallant la Torra de na Michaeleta
y altra darrera Sanct Hierònim, lo qual té lo senyor comensal Nogués.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Gabriel Forner, Ioannes Ciu-
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rana et Tecla Ribelles, nominibus predictis, in herereditate et bonis
dicte quondam domine Marie Anne Mireta invenisse quodque nihil
omissimus dolo, fraude aut alia machinatione, protestando quod, si
in futurum aliqua alia bona, ultra predicta, apparuerint, ea que citius
poterimus huiusmodi addemus et seu aliud faciemus inventarium seu
reportorium. Itaque semper uti valeamus veritate et sub dictis protestationibus et aliis a iure concessis presens firmavimus inventarium. Et
quequidem bona omnia, penes me, dictam Teclam Ribelles et non penes
vos, dictos curatores, sunt et existunt ipsaque ego, ut heres predicta,
tenere et possidere confiteor et suis casu et tempore restituere et de
eis bonum, verum et legale compotum reddere et reliqua rationum
restituere promitto, sine aliqua dilatione et exceptione et sine damno
et missione vestris et cum obligatione bonorum et iurium meorum et
renunciationibus necessariis et specialiter asserens me esse minorem
viginti quinque annorum, maiorem vero decem et septem, curatoresque non habere nec habere velle quo ad hec beneficio minoris etatis
fragilitatis et ignorantie restitutionem in integrum postulantem ac cum
iuramento quod in animam meam, per dominum Deum et eius sancta
quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta, facio et presto cum
presenti. Quodquidem inventarium fuit actum et perfectum Tarracone,
anno, die et mense quibus supra. Sig+++na nostrum Gabrielis Forner,
Ioannis Ciurana et Tecle Ribelles predictorum qui, nominibus predictis,
hec laudamus, concedimus et firmamus et ego, dicta Tecla Ribelles, iuro.
Testes huius rei sunt venerabiles Ioannes Nogués, presbiter, comensalis Sedis Tarracone et Iacobus Poy, textor lini, civis Tarracone.
Die martis, XV mensis decembris MDLXXVIIIIº, ad instantiam
et requisitionem honorabilis Petri Rovira, mercatoris et discreti Marci
Rull, notarii, civium Tarracone, tutorum et curatorum datorum et assignatorum per honorabilem curiam magnificorum vicariorum Tarracone
personis et bonis Tecle et Marianne Ribelles, impuberibus, prout in
regestris dicte curie est videre, sub die decima tercia novembris proxime
preteriti ac etiam ad instantiam et requisitionem predicte Tecle Ribelles,
heredis domine Marianne Mireta, vidue quondam et in eorum presentia,
fuit repetitum huiusmodi inventarium et quequidem bona, prout in
dicto inventario sunt descripta preter quam ea que per manumissores
dicte domine Marianne Mireta, vidue, fuerunt vendita in encantu, de
quo constat in posse mei, dicti notarii, diebus in eo contentis, penes
dictam Teclam Ribelles, sunt et existunt et non penes dictos tutores
ipsaque bona dicta Tecla Ribelles, heres predicta, confessa fuit tenere et possidere et suis casu et tempore restituere promissit, sine damno
et missione eorum et sine dilatione aliqua et cum obligatione bonorum
suorum ac cum iuramento firmamus et iuramus.
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Testes rei honorabiles Ioannes Forner, fusterius, et Nicolaus Sales,
textor lini, cives Tarracone.
1579. Inventarium factum de bonis que fuerunt domine Marie
Anne Mireta, vidue.

2
1581, maig, 18-juny, 8. Tarragona
Encant dels béns de Teòfila, muller de l’apotecari Joan Martra (i en primeres núpcies del mercader d’Agramunt Joan Caminet), al Pla de
la Seu, a càrrec dels corredors de pelfa públics i jurats Joan Carbó,
Joan Vinyes, Francesc Roca i [Miquel?] Llobet.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 415r421v.

Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo, die vero iovis, decima octava mensis maii
intitulata, presente et ad hec vocato Bernardo Gendre, Tarraconense,
apostolica et regia per totam terram auctoritatibus notario publico,
in his vice loco et nomine meis Raphaelis Monserrat, notarii publici
Tarracone infrascripti, interessente et interveniente et presentibus etiam
pro testibus Ioanne Vives, sombrererio et (espai en blanc) Romagosa,
caputxerio, civibus Tarracone, honorabilis Ioannes Martra, apothecarius,
civis Tarracone, usufructuarius, eius vita durante, omnium et singulorum
bonorum que fuerunt domine Theophile Martra, quondam uxoris sue,
que primo fuit uxor honorabilis Ioannis Caminet, mercatoris ville de
Agramunt, urgellensis diocesis, in suis ultimis codicillis intitutus (sic),
quos fecit et firmavit in posse mei, dicti notarii, die decima tercia
mensis septembris proxime preteriti, fecit vendere in encantu publico
in platea Sedis dicte civitatis Tarracone, mediantibus Ioanne Carbó,
Ioanne Vinyes, Francisco Rocha et (espai en blanc) Lobet, curritoribus
phelpe publicis et iuratis dicte civitatis, res et bona infrascripta personis
et pro pretiis inferius designatis.
Primo, se ha venut a na Monserrada, mossa, viuda, un drap de
pastà dolent, per tres sous y set dinés III s., VII d.
Ítem, un drap de pastà a n’en Janot Vives, sombrarer, per quatre
sous y tres dinés IIII s., III d.
Ítem, un parell de candaleros a n’en Carnicer de Tirussa, per
dotze sous y set dinés XII s., VII d.
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Ítem, una bacina de llautó a n’en Romagossa, caputxer, per tretze
sous y sis dinés XIII s., VI d.
Ítem, tres coxins de fluxell al senyor canonge Pontarró, per dotze
sous y sis dinés XII s., VI d.
Ítem, un coxí de fluxell al dit senyor canonge Pontarró, per sinch
sous y dos dinés V s., II d.
Ítem, un morter de coure, ab sa mà, per vint y sinch sous y set
dinés a mossèn Amill I ll., V s., VII d.
Ítem, un candalero de lautó a n’en Joan Lorens, per sinch sous
y vuyt dinés V s., VIII d.
Ítem, una coladora de aram al senyor canonge Tarragó, per quatre
sous y set dinés IIII s., VII d.
Ítem, dos coxins, un gran y hu xich, a n’en Bartho[meu] Alies,
per sis sous VI s.
Ítem, una paella de ferro xica, per dos sous, a na Guilleuma II s.
Ítem, uns ferros per al foch a n’en Manyer, albardaner, per tres
sous y sis dinés III s., VI d.
Ítem, una paella de ferro gran a n’en Bartho[meu] Alies, per sis
sous VI s.
Ítem, uns llevans de ferro del foch a na Bertrana, per vint dinés
I s., VIII d.
Ítem, quatre talladós a na Molins, per dos sous y quatre dinés
II s., IIII d.
Ítem, una pala del foch de ferro a mossèn Lluch Leó, per tres
sous y nou dinés III s., VIIII d.
Ítem, quatre plats de Aliorna a n’en Verdú per dos sous II s.
Ítem, una cullera de ferro a n’en Gabriel Pons, sabater, per dos
sous y onze dinés II s., XI d.
Ítem, un coxí de dona, per a cosir, de bocaram, a na Vinyes, per
tres sous y set dinés III s., VII d.
Ítem, sinch cubertores de aram, per sinch sous, al senyor canonge
Pontarró V s.
Ítem, dos asts grans a mossèn Francesch Guerau, per tres sous
y tres dinés III s., III d.
Ítem, unes graelles, un ast y un gaxo (sic) de ferro a na Comes,
per dos sous y dos dinés II s., II d.
Ítem, un coxí de fluxell a n’en Berthomeu Masferro, per sis sous
VI s.
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Ítem, una caldereta de aram a mestre Gaspar, per divuyt sous
XVIII s.
Ítem, quatre coxinets a mestre Janot Pellisser, per sis sous VI s.
Ítem, una taula de tisora xica a mossèn Lluch Leó, per vint y
vuyt sous I ll., VIII s.
Ítem, una bacina fonda de llautó, per vuyt sous, al senyor canonge
Castro VIII s.
Ítem, sis torcaboques a mestre Laudes, per nou sous y sis dinés
VIIII s., VI d.
Ítem, altres sis torcaboques al dit Laudes, per nou sous VIIII s.
Ítem, un llumaner a mossèn Lluch Leó, per dos sous y un diner
II s., I d.
Ítem, un scalfador de aigua, de aram, al senyor canonge Castro,
per nou sous VIIII s.
Ítem, una (sic) scalfador de aram, de llit, a mossèn Lluch Leó,
per catorze sous y set dinés XIIII s., VII d.
Ítem, dos matalafs, ab cobertes vermelles, a mestre Pedret, per
sinquanta sous y dos dinés II ll., X s., II d.
Ítem, una copeta de aram al senyor canonge Mallafrè, per vint
y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, un calderó de aram al senyor canonge Serra, per treze
sous XIII s.
Ítem, un bolich de fil, a rahó sinch sous la lliura, al metge Busquets,
per sinch lliures, val vint y sinch sous I ll., V s.
Ítem, un matalaf, ab cuberta blancha, a Benet Jover de Serra,
setanta sous y tres dinés III ll., X s., III d.
Ítem, un banquet a n’en Perot Coll, argenter, per quatre sous y
un diner IIII s., I d.
Ítem, un tros de drap de bri de cànem a mossèn Amorós, per
dotze sous y sis dinés XII s., VI d.
Ítem, unes stovalles a n’en Joan Martí, lo Roig, per vuyt sous y
set dinés VIII s., VII d.
Ítem, una pessa de bri de cànem a mossèn Serra, botiguer, a
rahó de deu sous alna, tira nou alnes y dos pams, val quatre lliures,
treze sous y quatre dinés IIII ll., XIII s., IIII d.
Ítem, una flaçada ben dolenta a na Serra, per tres sous III s.
Ítem, una flassada blanca a mossèn Benet Jover, per trenta-sis
sous I ll., XVI s.
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Ítem, una flassada vermella a mossèn Janot Amill, per tres lliures,
treze sous III ll., XIII s.
Ítem, una soga de cànem a micer Mascaró, per dos sous y onze
dinés II s., XI d.
Ítem, una flassada blanca a mestre Predet (sic), per trenta-dos
sous I ll., XII s.
Ítem, vint plats de stany, entre grans y xichs, a mossèn Jaume
Lera, a rahó tres sous lliura, pesen denou lliures, tres onses, valen
sinquanta-set sous, nou dinés II ll., XVII s., VIIII d.
Ítem, dues culleres, dos boxos y un tornallador de farro a n’en
Llobet, per un sou I s.
Ítem, una taula redona a mossèn Giner, per onze sous XI s.
Ítem, un tros de flaçada vermella y una marfegueta a na Reig,
per quatre sous IIII s.
Ítem, una màrfega a mossèn Perot Rosich, per dotze sous y un
diner XII s., I d.
Ítem, una màrfega a mossèn Lluch Leó, per nou sous y onze
dinés VIIII s., XI d.
Die veneris, decima nona mensis maii et annni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia personis
et pro pretiis infrascriptis:
Primo, a mossèn Francesch Guasch unes stovalles, per desset
sous XVII s.
Ítem, dos camises de dona, de tela, brodades de seda negra, a la
viuda Sabatera, per vint y vuyt sous I ll., VIII s.
Ítem, un brial o faldilles blanques dolentes a na Matheua, per
sinch sous y un diner V s., I d.
Ítem, un llansol a mossèn Sabater, comensal, per vint sous y sis
dinés I ll., VI d.
Ítem, un llansol a na Olives, per deset sous y sis dinés XVII s.,
VI d.
Ítem, un llansol a na Verdera, per quinze sous y vuyt dinés
XV s., VIII d.
Ítem, dos devantals a na Vila, per sis sous y vuyt dinés VI s., VIII d.
Ítem, un llansol a dit mossèn Sabater, comensal, per vint y set
sous I ll., VII s.
Ítem, una camisa de dona a n’en Vives, sombrarer, per quinze
sous XV s.
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Ítem, un devantllit de filampua a mestre Coll, argenter, per sis
sous y dos dinés VI s., II d.
Ítem, un llansol a mossèn Bregós, beneficiat, per divuyt sous y
dos dinés XVIII s., II d.
Ítem, una camissa de dona, ab lo cos, brodada de seda, per deu
sous y sis dinés, a n’en Rocha X s., VI d.
Ítem, una tovalleta dolenta a n’en Joan Martí, lo Roig, per dos
sous II s.
Ítem, un llansol a mossèn Gaspar Anguera, per trenta-set sous
I ll., XVII s.
Ítem, una camisa de dona a dit mossèn Anguera, per quinze
sous XV s.
Ítem, una camisa de dona a na Sansa, per quinse sous y dos
dinés XV s., II d.
Ítem, un manil a n’en Llobet, per quatre sous IIII s.
Ítem, una tovalleta a n’en Papiol, per set sous y onze dinés
VII s., XI d.
Ítem, un llansol a n’en Vidal, blanquer, per divuyt sous XVIII s.
Ítem, una camissa de dona, brodada de seda, a na Vila, per dotze
sous y sis dinés XII s., VI d.
Ítem, dos axugamans a n’en Verdú, per tres sous y un diner III s.,
I d.
Ítem, unes stovalles a Bartholomé Idalgo, per sis sous, sis dinés
VI s., VI d.
Ítem, una pessa de torcaboques a mestre Alies, a rahó de tres
sous l’alna, tira quatre alnes y sinch palms, val catorze sous y sis dinés
XIIII s., VI d.
Ítem, dos tovalloles o axugamans a mestre Garcia, caputxer, per
tres sous y mig III s., VI d.
Ítem, un llansol a mossèn Anguera, per vint y dos sous y sis
dinés I ll., II s., VI d.
Ítem, dos axugamans a n’en Tolrà, per tres sous, sis dinés III s.,
VI d.
Ítem, una tela de llansol foradada, per tres sous, a dit Tolrà III s.
Ítem, dos axugamans a dit Tolrrà, per tres sous y mig III s., VI d.
Ítem, un tros de capsana dolenta a na Borbona, per sis dinés VI d.
Ítem, un llansol dolent a na Verdera, per treze sous XIII s.
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Ítem, una tovalleta a n’Ortega, per sis sous y vuyt dinés VI s.,
VIII d.
Ítem, un llansol a la senyora Pellissera, per vint sous y sis dinés
I ll., VI d.
Ítem, una tovalla al senyor canonge Mallafrè, per nou sous VIIII s.
Ítem, unes faldilles de cànem a mestre Vives, sombrarer, per
vuyt sous VIII s.
Ítem, unes tovalletes scacades a n’Ortega, per tres sous III s.
Ítem, un llansol a na Margalefa, per vint y dos sous y sis dinés
I ll., II s., VI d.
Ítem, unes stovalletes a mestre Pedret, per vuyt sous y un diner
VIII s., I d.
Ítem, un llansol vell a la senyora Lagostera, per dotze sous y un
diner XII s., I d.
Ítem, dos capsanetes scorterades a na Borbona, per sis dinés VI d.
Ítem, unes stovalles scacades a n’en Llobet, per quatre sous y
tres dinés IIII s., III d.
Ítem, un llansol ab dues teles a mossèn Anguera, per divuyt sous
XVIII s.
Ítem, una camissa de home a n’en Molner, per quatre sous y sis
dinés IIII s., VI d.
Ítem, unes stovalletes scacades a n’en Llobet, per tres sous III s.
Ítem, un manil a n’en Verdú, per dos sous y dos dinés II s., II d.
Ítem, unes stovalles a n’en Pedret, per set sous y set dinés VII s.,
VII d.
Ítem, una toca de viuda de tela a n’en Falconer, argenter, per
onze sous y set dinés XI s., VII d.
Ítem, unes stovalles grans, viades de blau, al senyor canonge Castro,
per vint y vuyt sous I ll., VIII s.
Ítem, unes stovalles de cotó a mossèn Pujades, per vint sous y
sis dinés I ll., VI d.
Ítem, unes coxineres de benes de ret, per vuyt sous y quatre a
mossèn Amorós VIII s., IIII d.
Ítem, unes stovalles grans, viades de blau, al senyor canonge Castro,
per vint y vuyt sous I ll., VIII s.
Ítem, tres torcaboques a Bartholomé Idalgo, per tres sous III s.
Ítem, una camissa de dona, dolenta, a n’en Vives, sombrarer, per
vint dinés I s., VIII d.
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Ítem, unes stovalles de cotó a mestre Padret, per devuyt sous
XVIII s.
Ítem, tres torcaboques a n’en Pelegrí, per sinch sous V s.
Ítem, unes stovalles grans de ginesta a mossèn Pujades, per vint
y set sous y sis dinés I ll., VII s., VI d.
Ítem, una pastera gran tombada a mossèn Gabriel Rosich, per
tres lliures, un sou y sis dinés III ll., I s., VI d.
Ítem, unes stovalles grans scacades a mossèn Serra, botiguer, per
trenta sous y sis dinés I ll., X s., VI d.
Die martis, trigesima mensis maii et anni predictorum, dictum
encantum continuando:
Primo, un bancal al senyor comensal Gatell, per deu sous y tres
dinés X s., III d.
Ítem, dos coxineres, la una ab benes de ret y l’altre guarnida de
cordonet a na Muntera, viuda, per onze sous y un diner XI s., I d.
Ítem, un llansol a Cosme Pelegrí, per vint y dos sous y dos dinés
I ll., II s., II d.
Ítem, un davantal, viat de blau, per sinch sous y set dinés a dita
Muntera V s., VII d.
Ítem, un altre davantal com lo dit a mossèn Amorós, per sinch
sous y set dinés V s., VII d.
Ítem, un llansol a mossèn Cessé, beneficiat, per vint y quatre sous
y sis dinés I ll., IIII s., VI d.
Ítem, un altre llansol a mossèn Fontanilles, per vint y un sou y
sis dinés I ll., I s., VI d.
Ítem, dos coxineres de tela, brodades de seda de grana, a la
senyora Mey, per vint y quatre sous y sis dinés I ll., IIII s., VI d.
Ítem, una pessa de bri de cànem a Cosme Pelegrí, a rahó de nou
sous alna, tira sinch alnes manco mig palm, val quoranta-quatre sous
II ll., IIII s.
Ítem, axugamans a mestre Vilar, argenter, per quatre sous IIII s.
Ítem, una tovallola a la senyora Mey, per sis sous VI s.
Ítem, un llansol de dos teles dolent a Guillem Vidal, traginer,
per nou sous VIIII s.
Ítem, una tovallola de viuda, de tela, a la senyora Rostolla, per
vint y vuyt sous I ll., VIII s.
Die lune, quinta mensis iunii anno predicto, dictum encantum
continuando:
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Primo, un drap de cap a na Martina, per set sous VII s.
Ítem, un quadrado blanch, brodat de ret, al senyor comensal
Sabater, per vint sous, sis dinés I ll., VI d.
Ítem, una caixa a mossèn Joan Olivart, beneficiat, per dues lliures
y un diner I ll. (sic), I d.
Ítem, una pessa de bri de cànem al senyor comensal Mensa, a
rahó de vuyt sous alna, tira sinch alnes y mitja y un pam, val quorantasinch sous y quatre dinés II ll., V s., IIII d.
Ítem, una tovallola de viuda, ja usada, a n’en Carbó, corrador,
per vuyt sous, quatre dinés VIII s., IIII d.
Ítem, un llansol nou, ab randes, per trenta sous y dos dinés, a
mestre March Vilar I ll., X s., II d.
Ítem, a mestre March Vilar predit unes stovalles llargues, per vint
y quatre sous y tres dinés I ll., IIII s., III d.
Ítem, unes tovalles xiques al metge Busquets, per sis sous y quatre
dinés VI s., IIII d.
Ítem, a na Linassa una tovallola de viuda, per quatre sous y un
diner IIII s., I d.
Ítem, a na Borbona una tovallola, per quatre sous y un diner
IIII s., I d.
Ítem, a mossèn Ventallols una tovallola de viuda, per set sous VII s.
Ítem, a mossèn Castells un davantllit, ab benes de ret, per vint
sous I ll.
Ítem, un tros de pessa de drap, a rahó quatre sous y tres dinés
alna, tira dos canes, manco palm y mig, val set sous y quatre dinés a
n’en Vidal, traginer, VII s., IIII d.
Ítem, un llansol nou, ab randes, a mossèn Pallarès, beneficiat,
per trenta-tres sous y sis dinés I ll., XIII s., VI d.
Ítem, un quadrado xich de entall a n’en Vallmanya, per set sous
y mig VII s., VI d.
Ítem, una tovallola dolenta a mossèn Carnicer, per deu dinés X d.
Ítem, un brial de cotonina a mossèn Amorós, per vint sous I ll.
Ítem, altre brial de cotonina a dit mossèn Amorós, per vint y sis
sous y un diner I ll., VI s., I d.
Ítem, un pavalló gran, dolent, a n’en Joan Faura, pescador, per
vint y quatre sous I ll., IIII s.
Die martis, sexta mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum continuando:
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Primo, quatre coxineres, dos de grans y dos xiques a la senyora
Mey, per desset sous y onze dinés XVII s., XI d.
Ítem, a la viuda Sabatera un bancal dolent, per tres sous III s.
Ítem, tres trossos de pesses de drap de pare y mare a mestre Pere
Saura, caputxer, a rahó quatre sous y vuyt alna, tira dotze alnes y mitja,
manco mig palm, val sinquanta-set sous, deu dinés II ll., VII s., X d.
Ítem, unes mànegues de dona, de tela, a mestre Coll, argenter,
per deu sous, set dinés X s., VII d.
Ítem, una caixa de àlber a mossèn Altarriba, per trenta-sinch
sous I ll., XV s.
Ítem, una camissa de tela, de dona, per treze sous, a na Molins
XIII s.
Ítem, una toca de viuda de tela a la senyora Lagostera, per denou
sous XVIIII s.
Ítem, una camissa de dona a mestre Pau Martra, per sinch sous
y set dinés V s., VII d.
Ítem, una camissa de dona a na Vila, per nou sous y sis dinés
VIIII s., VI d.
Ítem, un davant de llit de tela, ab benes listades, per trenta-quatre
sous y sis dinés I ll., XIIII s., VI d.
Ítem, un canalobre de lautó a mossèn Pere Pallarès, per sinch
sous y set dinés V s., VII d.
Ítem, un llansol nou a la viuda Sabatera, per trenta-tres sous y
dos dinés I ll., XIII s., II d.
Ítem, un axugamans a mestre Pau Martra, per dos sous y tres
dinés II s., III d.
Ítem, una camissa de dona a la senyora Pellissera, per quinze
sous XV s.
Ítem, una tovallola de dona a la senyora Lagostera, per vint y
un sou I ll., I s.
Ítem, dues coxineretes, ab benes listades, per vuyt sous, a la
senyora Lagostera VIII s.
Ítem, dos gambuxos a na Boranada, per sinch sous y dos dinés
V s., II d.
Ítem, un plech de benetes y dos capellets a la senyora Lagostera,
per quatre sous y sis dinés IIII s., VI d.
Ítem, una camissa de dona a mestre Vives, sombrarer, per set
sous VII s.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

111

Ítem, tres lliures y mitja de filera, a rrahó sinch sous la lliura, val
deset sous y sis dinés a mossèn Reverter, notari XVII s., VI d.
Ítem, una toca de fil a la senyora Pellicera, per sis sous, deu
dinés VI s., X d.
Ítem, dos coxineres de tela, brodades de seda negra, a la viuda
Muntera, per onze sous y tres dinés XI s., III d.
Ítem, un bancal dolent a na Matina (sic), per sis sous VI s.
Ítem, dos torcaboques a n’en Traver, sabater, per denou dinés
I s., VII d.
Ítem, dos cossets de tela, dolents, a mestre Pau Martra, per un
sou I s.
Ítem, unes mànegues de agulla, de dona, vermelles, a la senyora
Lagostera, per sinch sous, onze dinés V s., XI d.
Ítem, una tovalleta a n’en Vives, sombrarer, per un sou I s.
Ítem, un drapillo de tela al dit Vives, per tres sous, sis dinés
III s., VI d.
Ítem, dos coxineres, una gran y una xica, a mestre Pau Martra,
per sis sous y onze dinés VI s., XI d.
Ítem, a mestre Pere Saura quatre lliures y tres onses de fil, a
tres sous, onze dinés lliura, val setze sous y vuyt dinés XVI s., VIII d.
Ítem, unes calses dolentes, de dona, a na Domergues, per dos
sous y quatre dinés II s., IIII d.
Ítem, tres llansols nous, ab randes, a mossèn Perot Rosich, per
trenta-quatre sous lansol, valen sinch lliures, dos sous V ll., II s.
Die mercurii, septima mensis iunii et anni predictorum, dictum
encantum continuando:
Primo, una roba de contray negre closa, de dona, al senyor metge
Bertran, per sinch lliures V ll.
Ítem, una camisssa de dona, dolenta, a na Morella, per dos sous
y nou dinés II s., VIIII d.
Ítem, una roba de contray, de dona, al senyor metge Bertran, per
trenta-vuyt sous I ll., XVIII s.
Ítem, una camissa de dona a mestre Vives, sombrarer, per onze
sous XI s.
Ítem, una camisa de dona nova, no acabada, per vint sous y tres
dinés, a na Martina, viuda I ll., III d.
Ítem, unes faldilles de pressagat y unes altres de xamallot morat,
guarnides, al senyor metge Gill, ab cos y mànegues, per nou lliures,
deu sous VIIII ll., X s.
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Ítem, un manil a mestre Martí, per sinch sous V s.
Ítem, un cos de stamenya, de dona, y unes mànegues de agulla,
per tres sous y quatre dinés a n’en Vives, sombrarer III s., IIII d.
Ítem, unes faldilles morades, guarnides de rivets, del mateix cos
y mànegues al metge Gil, per tres lliures III ll.
Ítem, una camissa de dona a mestre Vidal, assaunador, per quatorze
sous XIIII s.
Ítem, una camissa de dona, dolenta, a mestre Pau Martra, per
sinch sous y nou dinés V s., VIIII d.
Ítem, una roba de burata, folrada de bocaram, a mestre Cerdà,
librater, per vint y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, unes faldilles grogues a n’en Borbó, per dotze sous XII s.
Ítem, unes faldilles, dolentes, de color, a Bernat Gendre, per deset
sous y vuyt dinés XVII s., VIII d.
Ítem, sinch camisses de dona a mossèn Amorós, per tres lliures,
quinze sous III ll., XV s.
Ítem, un cos y mànegues de cotonina a mestre Cases, per set
sous y sis dinés VII s., VI d.
Ítem, unes mànegues dolentes de grana, guarnides de vellut, a
na Sabatera, per sinch sous y nou dinés V s., VIIII d.
Ítem, unes mànegues dolentes de satí morat a mestre Alies, per
tres sous y tres dinés III s., III d.
Ítem, una camissa de dona a na Olivera, per set sous y un diner
VII s., I d.
Ítem, un mantell de stam y seda a mossèn Amorós, per tres lliures,
set sous III ll., VII s.
Ítem, tres cossets de dona a mossèn Castells, per deu sous y set
dinés X s., VII d.
Ítem, un cos y mànegues de drap fraylesch a n’en Borbó, per
quatre sous IIII s.
Ítem, una faixa a n’en Compte, per tres sous y vuyt dinés III s.,
VIII d.
Ítem, un spalmador a mossèn Castells, per quatre sous IIII s.
Ítem, un cosset y un descuyt a na Cantalosella, per sinch sous y
un diner V s., I d.
Ítem, unes faldilles blanques de vint y dotzè, ab rivets del mateix,
a Cosme Pelegrí, per tres lliures III ll.
Ítem, dos troques de cotó en pèl a na Vinyes, per quatre sous IIII s.
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Die iovis, octava mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum continuando:
Primo, un llansol a Joan Torner, per denou sous y onze dinés
XVIIII s., XI d.
Ítem, un cànter de aram a mossèn Perot Altarriba, per setze sous
XVI s.
Ítem, tres parells de punyets, a na Vinyes, per dos sous y tres
dinés II s., III d.
Ítem, unes mànegues de contray a mossèn Martí, per onze sous
y quatre dinés XI s., IIII d.
Ítem, un tros de drap de lli, per tres sous III s.
Ítem, una taula gran al senyor micer Plana, per sinquanta-un sou
(sic) y sis dinés II ll., XI s., VI d.
Ítem, uns caps de passols per caps de tovalloles al senyor Spada,
per tres sous y sis dinés III s., VI d.
Ítem, unes faldilles grogues, ab rivets de vellut negre, a micer
Monserrat, per trenta-vuyt sous I ll., XVIII s.
Ítem, un davantal de lana per dassota a na Vinyes, per deu sous
y sis dinés X s., VI d.
Ítem, una atzarena de cotonina a mestre Salom, per vint sous I ll.
Ítem, una coxinera, brodada de seda vermella, a mestre March
Vilar, per sis sous VI s.
Ítem, dos trossos de verdugado morat a na Sansa, per desset sous
y sis dinés XVII s., VI d.
Ítem, un cos de raixa de dona al senyor Spada, per sinch sous
y sis dinés V s., VI d.
Ítem, un cos de contray, guarnit de vellut, a mossèn Martí, per
sis sous VI s.
Ítem, un verdugado o bulto de fustani pardo a micer Mascaró,
per catorze sous XIIII s.
Ítem, un cos de gipó y mànegues a na Vinyes, per sis sous y un
diner VI s., I d.
Ítem, un dolent y unes mànegues de lli a na Borbona, per un
sou I s.
Ítem, un cos de lli, de dona, sense mànegues, a na Molins, per
dos sous y un diner II s., I d.
Ítem, un altre cos a n’en Vives, sombrarer, per vint dinés I s.,
VIII d.
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Ítem, dos cossos de brial de cotonina a dit Vives, per quatre sous
y sis dinés IIII s., VI d.
Ítem, a dit Vives un axugamans, per un sou I s.
Ítem, un davantllit de filempua, dolent, a na Sorgeta, per dos
sous y vuyt dinés II s., VIII d.
Ítem, un cosset y capell, brodat de seda negra, dolent, a na Llobeta,
per dos sous II s.
Ítem, quatre capellets y un bovasall a Pau Garau, per tres sous
y sis dinés III s., VI d.
Ítem, un tros de bena comensada a na Fochensesa, per tres sous
y sis dinés III s., VI d.
Ítem, dos sequets de drap de lli a na Garrossa, per nou dinés
VIIII d.
Ítem, un cavaguet a mossèn Pau Roig, per treze dinés I s., I d.
Ítem, uns drapets a na Catalosella, per nou dinés VIIII d.
Ítem, uns draps a na Borbona, per onze dinés XI d.
Ítem, una saca a na Cantalosella, per quatre dinés IIII d.
Ítem, una caixa, de noguer, a mossèn Perot Rosich, per trenta-vuyt
sous I ll., XVIII s.
Ítem, una altre caixa, de àlber, per vint y sis sous, a dit mossèn
Rosich I ll., VI s.
Ítem, una catiffa al dit mossèn Rausich, per sinquanta-sinch sous
II ll., XV s.
Ítem, al dit, deu lliures de cànem pentinat, a rahó tres sous, sis
dinés lliura, trenta-sinch sous I ll., XV s.
Ítem, a mossèn Amorós deu lliures de cànem del dit, a dita rahó,
val trenta-sinch sous I ll., XV s.

3
1588, abril, 22 i 23. Tarragona
Encant dels béns de Tecla, vídua del pagès Joan de Lara.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 396r397r.

Die veneris, XXII mensis aprillis, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, Tarracone.
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Encantus bonorum que fuerunt honeste quondam (espai en blanc)
Lara.
Primo, un llit de camp, màrfega y dos coxins a n’en Perot Traver,
sabater o ostaler, per preu (espai en blanc).
Més, un manill, viat de blau, ja usat, a n’en Marcantoni Pomés
V s., IIII d.
Més, unes faldilles de burell, ia usades, a n’en Bosch, lo calsater
XVI s.
Més, unes faldilles blaves, un poch usades, a n’en Juan Vives,
sombrarer, per II ll., I d.
Més, una coteta blanca, ja usada, a la senyora Vergília VIIIIº s.
Més, un àbit, ab cos, de drap fraresch, ja usat, a n’en March
Pomés XV s., I d.
Més, un sayet grog guarnit, ab mànegues, an Gabriel Ratier, per I ll.
Més, unes faldilles morades a n’en Miquel Llaudes, sastre, per
II ll., V s.
Ítem, tres manills, molt dolents, a n’en March Pomés III s.
Més, una caxa de albe, ab peu, a mossèn Parot Sans XVII s.
Més, una capseta de drapots, en la qual y ha tres cossets de ret
a na Magdalena Fornés XI s.
Més, una caxeta de noguer a na Teccla Nogarola V s., II d.
Més, una cadira de fusta a n’en Juan Martorell V s.
Més, un coxí, ja usat, sens coxinera, a na Joana Spasera III s.
Més, a na Isabet Fons una flassada usada V s.
Més, un sach bo a la muller de Janot Bosch VI s.
Més, un fardallot de drapots a mestre Juan Saurat IIII s.
Més, quatre capdells de fil d’espart a n’en Vila I s.
Més, tres saques plenes de borra a Lluís Vila XV s.
Més, dos sanalles, ab borres, al dit Vila per IIII s.
Més, un sistellet de ferro vell a n’en Aloy Pasqual, de Vilalonga II s.
A pagat fins assí als corredós.
Die sabati, XXIII aprillis 1588.
Primo, una paela dolenta al donat de Sanct Fructuós III s., VI d.
Més, una caixa de pi, dolenta, a Arnau, lo Cabesser VIII s.
Més, una caixa dolenta, ferrada, a na Juana Martina VIIII s.
Més, un anbut de fusta, dolent, a mossèn Llobregat I s.
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Més, un cànter de terra a n’en Gil, lo pagès VI d.
Més, un librot de pergamí a mestre Martí, llibrater I s.
Més, una cadira de cuyro a mossèn Andreu Vila IIII s.
Més, al dit una llanterna, molt dolenta IIII d.
Més, una bóta de tres càrregas y un cove de obra de terra dolenta
a n’Arnau, lo Cabaser I ll.
Més, un barrilet dolent a Francesch Blanch VI d.
Més, una taula redona, ab petges, a mossèn Perot Sans XIIIII s.
Més, una destraleta a mossèn Agulló III s.

4
1592, desembre, 1-1593, juliol, 6. El Rourell, Tarragona i Vilafranca
del Penedès
Inventari i encant dels béns del canonge Francesc Mascaró, mort a
causa de la pesta declarada a Tarragona, a la casa del castell del
Rourell del seu germà Pere Feliu, doctor en drets, del mas de Montserrat Maimó, del mateix lloc, i del carrer de la Nau, entre les cases d’Aparici d’Homedes i del patró Bertran, àlies Centurió —casa
comprada a Pujades.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 318r329v i 341r-350v (núm. 25).

25
Inventarium bonorum domini Francisci Mascaró, quondam canonici Sedis Tarraconensis.
Prima desembris MDLXXXXII.
Die martis, prima mensis decembris, anno a Nativitate Domini
MDCLXXXXII, in loco del Raurell, Campi et diocesis Tarracone.
Inventarium et encantus bonorum mobilium que fuerunt reverendi domini Francisci Mascaró, quondam canonici Sedis Tarracone,
qui obiit in castro del Raurell, Campi et diocesis Tarracone, die XII
novembris MDLXXXXII, factum ad instanciam magnifici domini Petri Felicis Mascaró, utriusque iuris doctoris, civis Tarracone, fratris
sui, in cuius domo obiit, ex eo quia nescitur quis sit heres institutus,
quoniam eius testamentum est Tarracone et, propter impedimentum
pestis, haberi non potest existentiumque antea erant in dicto castro
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del Raurell et in manso Monserrati Maymó, in quo etiam habitabat
dictus quondam Franciscus Mascaró, canonicus.
En lo castell del Raurell, en lo qual està dit magnífich micer Feliu
Mascaró y en lo qual morí dit quòndam canonge Mascaró.
Primo, un matallaff de llana bona.
Ítem, una fillola, de llana bona.
Ítem, dos coxins, de llana bona. Falta un coxí.
Ítem, una cota larga negre, ja usada, de flasada.
Ítem, una casaca larga de rexa, usada.
Ítem, un arruelo de raxa, usat.
Ítem, un gipó blanch, picat.2
Ítem, uns saragüells de drap morat.
Ítem, unes mitges calses de stamenya, molt dolentes.
Ítem, uns borsaguins, dolens, de cordovà.
Ítem, unes plantoffes.
Ítem, un sombrero de feltre, ab un velet.
Ítem, un pedrenyal llarch, lo pany francès.3
Ítem, un breviari.
Ítem, una bossa de cuyro, gran.4
Ítem, una alfanja, ab sa bayna y corretja.
Ítem, una bosseta de seda, dins la qual se trobaren trenta y sis
reals, un sou y quatre, ab dos pallarofes de la Seu, que valen la una
dos dinés y l’altre un diner.
Ítem, una boteta de cuyro, per portar vi.
Ítem, un arruelo de xamellot i fi, negre, ja usat. Vené·s per 4 ll.
Ítem, una lloba de scot, ja usada.
Ítem, una sotana de raxa, ja usada.
Ítem, un manteu de raxa, usat.
Ítem, nou stovalles, entre bones y dolentes.
Ítem, quatre torcaboques.

2. Ratllat, Ítem, una camisa. Ítem, uns saragüells de lli. Ítem, unes calsetes de
lli.
3. Ratllat, y un flascó, sens cordons.
4. Ratllat, Ítem, una carabasseta pintada, ab lo morret de plata.
Ítem, uns baynots guarnits, sens tinter.
Ítem, un tintaret, ab una polsereta, encastat.
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Ítem, onze camisses, entre bones y dolentes.
Ítem, sis tovalloles, entre bones y dolentes.5
Ítem, tres coxineres.
Ítem, una maleta de drap blau, usada, dins la qual y ha una cuera
y unes mitges calses blanques.
Ítem, sinch llansols, entre bons y dolents.
Ítem, un saler de plata quadrat, ab quatre pauets.6
Ítem, un llit de camp, ab quatre pilarets de noguer, ab dos matalassos y un pavalló de llinet, ab listes rovellades, ab sa camiseta, sens
pom, y un davant llit de ret sobreposat, ab creuetes. Lo llit de camp
y un matalaff és en casa d’en Maymó, del mas.
Ítem, quatre libres.
Ítem, un cobretaula de drap vert, usat.
Ítem, quatre flassades, ja usades, la una vermella y les altras
blancas.
Ítem, una pebrera de nacre, guarnida de plata sobredaurada, a
modo de un drach.
Ítem, una tassa de plata daurada, ab lo peu alt ab caragol.
Ítem, quatre culleres de plata, de pota de bou.
Ítem, una sucrera de plata.
Ítem, una xapa de plata ampla, ab un nom de Jesús.
Ítem, un pitxell de plata, nano.
Hec autem bona et non plura alia fuerunt inventa de bonis mobilibus dicti quondam Francisci Mascaró, canonici, que in dicto castro
del Raurell et manso Monserrati Maymó habebat et quequidem bona
dictus magnificus dominus Felix Mascaró, utriusque iuris doctor, tanquam frater et coniuncta persona dicti quondam Francisci Mascaró,
canonici, accepit in puram comandam et promissit eadem restituere
et de eisdem dare bonum et legale compotum et veridicam rationem
heredi dicti quondam Francisci Mascaró, fratris sui, et seu cui de iure
tenebimur, sub obligatione bonorum suorum et renuntiationibus necessariis ac cum iuramento, renuntiando firmavit et iuravit.
Testes et cetera Franciscus Baldrich, dictus lo Saboner, loci del
Morell et Ioannes Magrinyà, agricola, mansi, termini del Codony, diocesis et Campi Tarracone.
5. Ratllat, Ítem, tres saragüells de lli, entre bons y dolents.
6. Ratllat, Ítem, una cullera de plata.
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Inventarium quorundam bonorum mobilium quondam Francisci
Mascaró, canonici Sedis Tarracone.
MDLXXXXII.
In Dei nomine. Noverint universi quod nos, Melchior de Biure,
sacrista, sindicus annalis et Petrus Robuster, canonici sancte Sedis
Tarracone ad infrascripta et alia plenam et expressam comissionem
et potestatem habentes ab admodum reverendis dominis canonicis et
Capitulo dicte Sedis, uti legittime succedentibus in omnibus bonis que
fuerunt quondam Francisci Mascaró, canonici dicte Sedis, tanquam
ab intestato decessi, propter nullitatem illius testamenti, ex deffectu
institutionis heredis, iuxta Constitutiones et ordinationes dicte Sedis
et consuetudinem inmemorialem hactenus in concusse observatam cui
non est hactenus derrogatum licet per eum condito testamento, manu
eius scripto et clauso et sigillato, notario tradito, morte eius sequuta,
et, dicto testamento aperto et publicato, non fuit in eo inventa dicta
institutio heredis, pro ut de dicta comissione et potestate nostra constat
per determinacionem per dictum reverendum Capitulum factam die
vigesima quarta mensis marcii proxime preteriti, volentes, dicto nomine,
bona, res et iura universa que fuerunt dicti quondam Francisci Mascaró,
canonici consulto adire, cognoscere et acceptare ac apprehendere et
in eis nos, dicto nomine, immiscere, cum beneficio legis et inventarii
et uti beneficiis a lege indultis conficientibus inventarium et ne, ultra
vires bonorum rerum et iurium predictorum dicti reverendi domini
canonici et Capitulo principalis nostri convenire possint et teneant,
sponte et ex nostra certa scientia, omnibus iure, via, modo et forma
quibus et prout melius et validius ac utilius possumus, dicto nomine,
et potest et fieri et esse ac prodesse possit, salvis tamen predictis et
infrascriptis, dicta bona, res et iura que fuerunt dicti quondam Francisci Mascaró, canonici, apprehendimus et adimus, dicto nomine, ac
acceptamus et in eisdem nos inmiscemus, cum beneficio legis et inventarii et volentes inventarium seu reportorium de bonis, rebus et
iuribus dicti quondam Francisci Mascaró, canonici, facere ne bona, res
et iura eisdem ocultari valeant quomodolibet seu perire et propter doli
maculam evitandam et omnem fraudis suspitionem tollendam, premisso
hoc venerando cru+cis signo, confitemur et protestamur nos invenisse
et intellexisse esse in bonis, rebus et iuribus predictis hec infrascripta
bona, iura et actiones, de quibus presens inventarium facere procuravimus, vocatis me, Bernardo Gendre, notario publico, cive Tarracone et
dicti reverendi Capituli secretario et scriba et presentibus pro testibus
Gabriele Martorell, scriptore Tarracone et Matheo Francesch, clerico
loci de Riudecanyes, diocesis Tarracone, in modum sequentem, quod
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cepit exordium die prima mensis aprilis, anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo nonagesimo tercio.
Primo, una casa que dit quòndam canonge Mascaró tenia y possehia en la present ciutat de Tarragona, en lo carrer dit de la Nau,
la qual afronta de un costat ab casa del senyor Parci Omedes, a part
derrera, ab lo carrer dit de les Portes Falces, en lo qual trau porta
falsa, de l’altre costat ab casa del patró Bertran, Senturió, y, a part
devant, ab lo dit carrer de la Nau, en lo qual trau tres portals, comprès
lo portal principal, lo qual, hubert per dit senyor canonge Robuster,
foren trobades en dita casa les coses següents:
En la entrada:
Primo, cent y deu maons.
Ítem, una gàssena llarga de àlber.
En lo saller:
Primo, dos bótes de càrrega y mija, buides.
Ítem, sinch carratells de mitja càrrega, buits.
És de micer Mascaró, so germà y és-se-li tornada. Ítem, una
portadora.
Ítem, una axeta xica.
En la palliça:
Primo, una retxa de ferro, gran.
Ítem, dos gerras de la boca ampla.
Ítem, una porta vella de cambra.
En la primera instància del studi:
Primo, quatre cadires de repòs.
Les dos són de la senyora viuda Picayra, sa germana, y són-se-li
tornades. Ítem, quatre altres de comunes.
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, una taula quodrada, ab sos peus, de noguer.
Ítem, un banch.
Ítem, sis quadros, guarnits de fusta, qu·és la Creatió de Nostron
pare Adam.
Ítem, tres altres quadros de monteria y verdura.
Ítem, un mirall.
Ítem, un rosari.
Ítem, un sach, ab mitja cortera de farina, poc més o meys.
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Ítem, un gayato, ab espasa.
Ítem, una scopeta de metxa.
Ítem, una scobilla per a netegar lo cap.
Ítem, un quadro ab lo Devallament de la Creu, guarnit de fusta
daurada.
És de la senyora viuda Picaire, sa germana, y és-se-li tornada. Ítem,
una caixa gran de pi, ab dos calaixos, ab son pany y clau, a modo
de farinera, dins la qual foren trobades les coses següents:
Primo, tres draps de ras grans.
Ítem, sinch peces de guadamacils, pintats de vermell y daurat y
dos peces xiques.
Ítem, una flaçada blava.
Ítem, tres flaçades blanques.
Ítem, una catiffa.
Ítem, sinch llançols de drap de casa.
Ítem, dos axugamans.
Ítem, un manil.
Ítem, unes stovalles y un torcaboca.
Ítem, dos candaleros de llautó.
Ítem, un stoix de ganivets, ab sis ganivets.
Ítem, un cofre gran de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual foren
trobades les coses següents:
Primo, uns cortinatges de llit de camp, blaus, de stamenya de
Aragó, ab flocadura de filadís, les quals són vuyt peces.
Ítem, altre cortinatge de llit de camp de drap vert, ab un passamà
de flocadura de seda groga, les quals són deu peces, comprès lo davantllit.
Ítem, altre cortinatge de llit de camp de filempua, ab flocaduras
de filera blava y blanca, ab deu peces.
És de la senyora viuda Picayre, sa germana, y és-se-li tornat. Ítem,
un davantllit de ret sobreposat.
Ítem, un devantllit de filempua, guarnit de flocadura de filera.
Ítem, una cuberta de llit de camp de filempua.
Ítem, una vànova blanca.
Ítem, una paçeta de cotonina blanca.
Ítem, una muça de contray, mig forrada de satí carmesí.
Ítem, una goldrapa de contray.
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Ítem, un briviari, ab dos tomos, sobredaurat, romà.
Ítem, un altre breviari romà.
Ítem, dos actes de pregamí de la casa comprada de mossèn Pujades.
Ítem, dos actes de un censal, creat de preu de xexanta lliures,
comprà de la viuda Revertera.
Ítem, un acte de pregamí de l’hort y vinya comprà de la senyora
Jaquesa.
Ítem, una campana de matall.
Ítem, un pany, ab sa clau.
Ítem, dos llibres de sos comptes.
Ítem, una capsa rodona, ab quoranta sous y quatre dinés de
pallaroffes y sinch cascavallets de argent.
És de la senyora viuda Picayre, sa germana y és-se-li tornada. Ítem,
una caixa de noguer, dita de monja, ab son pany y clau, dins la qual
són les coses següents:
Primo, una capa de cor de scot, ab sos alamàs.
Ítem, un manteu de scot, molt usat.
Ítem, un caperó de cor d’escot.
Ítem, una sotanilla de xamallot, ja usada, forrada de vayeta morada.
És-se donada a mossèn Joan Ferriol, de Vilalonga. Ítem, una
lloba de contray, ja usada.
Ítem, una altra lloba de scot, ja usada.
Ítem, altre roba de cor de scot.
Ítem, un davanter de sotana de xamallot, dolent.
És-se donat a dit mossèn Ferriol. Ítem, altre devanter de stamenya.
Ítem, un parell de calsas d’estamenya, ja usades.
Ítem, un parell de mànegues de cadís, usades.
Ítem, un parell de mànegues de stamenya, usades.
Ítem, un gipó de drap de casa, forrat de cotó.
Ítem, un cuxots de cuiro, repuntats.
Ítem, altres cuxots de pebret, guarnits de passamà, ab miges de
stamenya.
Ítem, dos draps de pastà, de mitja llana.
Ítem, dos coxineres de drap de casa.
Ítem, tres camises dolentes.
Ítem, una cadena de ferro, dels goços.
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En lo studi de dintre:
Primo, un llit de camp, ab los pilàs de noguer, vergues de ferro
y anelles.
Ítem, tres matelaffs.
Ítem, dos coxins, la hu de llana y l’altra de fluxell.
La una és de Bernat Corbella, que ere estat son criat y és-se li
tornada. Ítem, dues spases.
Ítem, altre llit de camp desplegat, ab ses barres y vergues de
ferro y caregols.
Ítem, un baül tombat, ab son pany y clau, dins lo qual se trobà lo
següent:
Primo, un calser de piltre, trancat.
Ítem, una quoera envessada, dolenta.
Ítem, un flascó de banya, ab cordons de seda negra.
Ítem, unes plantoffes.
És de micer Mascaró, son germà, és-se-li tornada. Ítem, una taula
de àlber, ab sos peus y un calaix.
Ítem, un cobritaula de drap vert.
És de micer Mascaró, son germà, y és-se-li tornada. Ítem, una
creu, ab son peu y un christo, ab un vel lleonat.
Dos llibres se són tornats al fill del metge Picayre, que eren de
son pare. Ítem, trenta-quatre libres, entre grans y xichs, de stampa.
Ítem, un barret, ab son cordó de seda negra.
Ítem, unes stisores.
Ítem, un ganivet.
Ítem, un araner de fusta.
Ítem, un calsador de banya.
Ítem, un barret de capellà.
Ítem, una pinta.
Ítem, una visarma.
Ítem, una gàbia de ferro, de canari.
Ítem, un càvech, ab son mànech.
Ítem, una gàbia de pardigot.
Ítem, un sparó.
Ítem, tres peces de drap de paret de fil de color.
En la sala:
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Primo, tres quadros de tela, la hu de sant Francesch, l’altra de
sancta Magdalena y l’altra lo príncep de Oranga.
Ítem, un scambell.
Ítem, un hermari de pi, ab son pany.
En la cambra de la sala trau finestra al carrer:
Primo, dos ats.
Ítem, dos mans de morter de fusta.
Ítem, una casa de aram, ab son mànech de ferro.
Ítem, un tros de atxa.
És de mossèn Amorós, cirurgià, y és-se-li tornat. Ítem, un canastó
de furó, ab sa sendera.
Ítem, una boteta de cuiro.
Ítem, un test de clavaller.
Ítem, un ast petit.
Ítem, unes forquetes.
Ítem, un buffet de noguer, ab les armes de mà enmig.
Ítem, dos cadires de rapòs.
Ítem, una cadira comuna.
És de micer Mascaró, son germà, y és-se-li tornat. Ítem, un ratauló
petit de Nostra Senyora.
Ítem, un mig cofre pintat, ab son pany y clau, dins lo qual foren
trobades les coses següents:
Primo, deu manils, viats de blau.
Ítem, vuyt axugamans de drap de casa.
Ítem, dos manils, viats de blau.
Ítem, dos llancols.
Ítem, dos cendrés.
Ítem, dos stovalles scacades, dolentes.
Ítem, un tros de tela de llansol.
Ítem, dos telas de llançol.
Ítem, sinch tovalloles, les dues guarnides.
Ítem, una tovallola, dolenta.
Ítem, dos dotzenas y dos rams de fil de bri de cànem.
Ítem, un panaret, ab un quartà de faves.
Ítem, tres capdells de fil.
Ítem, vint y nou serros de cànem adobat.
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un sobrepallís de tela.
una musa, ab sos grisos, dolents.
una camisa de tela, dolenta.
dues muçes, la una de scot, tota forrada de setí y l’altra
un tros de cotonina narenjada, poc més de mitja cana.
una taula de tisora.
dos gerres de la boca streta, ab la una y ha un poc de oli.
unes faldilles grogues, estan penyora per vint sous.
un cànter, ab un poc de oli.
dos cavalls de ferro, del foch.
un llit de tisora.
un orinal.
una conca de aram.
un cantaret de aram.
una caldera gran de aram, ab dos anses.
un braser de fusta, ab la copa de aram.
un fogó de aram.
un scalfador de aram.
un calderó de aram, ab sa ansa de ferro.
una coladora de aram.
una lluminera de llautó, ab ses tisores.
una copeta de ferro, stanyada.
una bacina de llautó.
dos ferros de foch, la hu gran, l’altre petit.
unes grelles de ferro.
tres paelles de ferro, dos xiques y una gran.
dos manadós de ferro.
uns molls de ferro.
un mànech de pala de ferro.
dos llumanés.
un rall.
un morter de pedra.
un pom de pavalló, pintat.
dos panarets, la hu de canya y l’altra de sarga.
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Ítem, una cullera de llautó.
Ítem, tres panés de canya, plens de plats y scudelles y talladós,
qu·és obra de la cunya, ab obra de pisa.
Ítem, una scala ab deu scalons.
Ítem, altra buffet de noguer, ab armes de mà enmig.
Ítem, dos peces grans de cortinatge de filempua crua, ab vies
blanques.
Ítem, quatre peces de guadamacils vermells, ab los entorns daurats.
Ítem, un barret de capellà.
Ítem, un feristol.
Ítem, un parasol.
Ítem, una gàbia de ferro, de perdiu.
Ítem, una premsa de barret de capellà.
Ítem, un coxí de cella.
Són de micer Mascaró, son germà, són-se-li tornades. Ítem, unes
botes de vaca, de anar de camí.
Ítem, una cella.
Ítem, un fre, ab dos falces regnes y dos cabessades y un pitral.
Ítem, una manta de la mula.
Ítem, un altre parell de botes de vaca, de anar de camí.
Ítem, sinch cantes de olives, buyts.
Ítem, una gerrilla blanca.
Ítem, una saca, ab sal.
Ítem, un vantall gran.
Ítem, una arquimesa buida, ab sos calaixos, de tercia, en lo peu dos
hermaris, dins la qual se trobà lo següent:
Primo, quatre frontisses.
Ítem, una basineta de aram.
Ítem, dos candaleros de llautó, ab dos stalvis.
És de la senyora viuda Picayre, sa germana; és-se-li tornat. Ítem,
un morté, ab sa mà, de coure.
Ítem, dos taces y dos pots de vidre.
Ítem, un sach gran de drap, per a tenir dinés.
Ítem, vuyt dotzenas de rams de fil.
Ítem, una granera.
En la cambra primera, que trau finestra a mar:

El

llibre segon d’inventaris i encants...

127

Primo, una cadira comuna.
És de micer Mascaró, son germà, és-se-li tornat. Ítem, un ratauló
de Respice finem.
En l’altra cambra:
Primo, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, un coxí.
Ítem, dos flaçades blanques, la una de pèl de boc.
Ítem, una pastera, ab son peu, ab sa scaleta y rahora de ferro.
La post petita és de la viuda Revertera; és-se-li tornada. Ítem, un
fanyador y dos pots, la una petita.
Ítem, tres sadaços.
Ítem, tres sachs grans.
Ítem, una sanalla gran.
Ítem, una gàbia de ferro, de canari.
Ítem, una caixa buyda, ab lo cubertó desclavat.
Ítem, altra caixa buyda, ab son pany.
En lo ermari:
Primo, dos gerres de tenir mel, buides.
En la cunya:
Primo, deset peces, entre olles, casoletes y topins.
Ítem, tres cantes de terra y dos pualets closos.
Ítem, dos ribelles y un ribell.
Ítem, dos cistelletes, la una de canya y l’altra de sarga.
Ítem, un fogó de terra.
Ítem, dos cantes per a tenir llegum.
Ítem, un tinell de fusta, ab sos hermaris y, dins ell, una empolla
gran de vidre.
Ítem, dos refrescadores de vidre.
Ítem, una taça.
Ítem, una masura de dar civada a la mula.
Ítem, una taula, ab sos peus.
Ítem, un banch.
Ítem, dos ganivets y una ganiveta.
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Ítem, una smoladora.
Ítem, una caixa, buida.
En la cambra de la algorfa:
Primo, un llit ab pots y banchs y una màrfega y un coxí.
Ítem, dos cavalls de ferro, per al foch.
Ítem, un peu de dabenadora de ferro.
Ítem, quatre gàbies, de ferro.
Ítem, tres gàbies de sarga, de perdius.
Ítem, una gàbia de sarga, de garça.
Ítem, un torrador de camises de fusta, de çadaços.
Ítem, una garbella.
Ítem, un guarniment de ensarat.
Ítem, dos traves de ferro de la mula.
Ítem, una stora.
Ítem, tres bótes de cuyro, per a portar vi.
Ítem, un parell de plantoffes, dolentes.
Ítem, una gàcena de fustet de Tortosa, de llargària de vint pams.
Ítem, una pedra per scaló, de llargària de set pams.
Ítem, un munt de argamassa qu·està a la porta falça.
Die sabbati, tercia mensis aprillis et anni predictorum, dictum
inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
Primo, dos caixas de noguer, dites de monja, ab sos panys y claus,
les quals dit deffunt tenie comenades al senyor veguer Rossell, en la
una de les quals foren trobes (sic) les coses següents:
Primo, quinze llansols, entre prims y grossos, bons.
Ítem, dos sobrepalliços de tela.
Ítem, tres ruquets de tela.
Ítem, quatre tovalles, tres de bones y unes ja usades.
Ítem, sis coxineres, sinch de tela, la una de drap de casa, les
quatre ab benes de ret sobreposat, les dues brodades de seda, la una
de seda negre y l’altre de seda vermella.
Ítem, vuyt torcaboques de ginesta.
Ítem, set tovalloles de tela, les sinch ab ret sobreposades al cap
y les dues llises.
Ítem, un manil llistat de blau.
Ítem, en l’altra caixa, foren trobades les coses següents:
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Primo, nou llansols bons, entre prims y groços, de drap de casa.
Ítem, sinch stovalles scacades, de drap de casa.
Ítem, una pessa de drap de bri de cànem prim.
Ítem, dos dotzenes de torcaboques, entre bons y dolents.
Ítem, tres bovasalls de tela.
Ítem, uns saragüells de tela, dolents.
Ítem, un ruquet de tela.
Ítem, vuyt coxineres de tela y de drap de casa, les sinch guarnides.
Ítem, un sach dolent de drap de lli.
Ítem, un manteu de contray, ja usat
Ítem, una lloba de contray, ja usada.
Ítem, un manteu y sotana de filadís y seda.
Ítem, un hort o vinya closa de parets y, dins ella, una casa situada
en lo terme de Tarragona, en la partida dita lo Camí de Sant Pere,
la qual affronte de part devant ab dit camí, en lo qual trau lo portal
y de un costat ab un carreró y de l’altre costat ab vinya de Miquel
Ferrer, spaser.
Die iovis, prima mensis iulii, anno predicto a Nativitate Domini
millessimo quingentesimo nonagesimo tercio, Tarracone.
Magnificus dominus Felix Mascaró, utriusque iuris doctor, civis
Tarracone, iuxta premissa per eum in instrumento inventarii quorundam bonorum mobilium que fuerunt dicti quondam Francisci Mascaró,
canonici dicte Sedis Tarracone, fratris sui, tempore obitus eiusdem
per ipsum, tanquam fratrem et coniuctam personam facto et firmato
in posse mei, dicti et infrascripti notarii in loco del Raurell, Campi
et diocesis Tarracone, die prima mensis decembris proxime preteriti,
quoniam ignorabatur que instituisset heredem universalem, quia illius
testamentum erat Tarracone et propter impedimentum pestis haberi
non poterat de restituendo dicta bona heredi dicti quondam Francisci
Mascaró, fratris sui, seu cui de iure teneretur, sponte et libere restituit
et dedit admodum reverendis dominis Felici Serra et Petro Robuster,
canonicis dicte Sedis Tarracone, syndicis et procuratoribus ad infrascripta et alia spetialiter constitutis ab admodum reverendis dominis
canonicis et Capitulo dicte Sedis Tarracone, uti legittime succedentibus
in omnibus bonis que fuerunt dicti quondam Francisci Mascaró, canonici, fratris sui, tanquam ab intestato decessi, propter nullitatem illius
testamenti, ex deffectu institucionis heredis, prout de eorum syndicatu
constat instrumento in posse mei, dicti et infrascripti notarii recepto et
testificato, die vigesima prima mensis iunii proxime preteriti ac tradidit
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realiter et de facto in me (sic), dicti notarii et testium infrascriptorum
presentia, dicta bona in dicto inventario per eum facto et firmato descripta et continuata et sunt que sequuntur:
Primo, un matalaff, de llana bona.
Ítem, una fillola, de llana bona.
Ítem, un coxí, de llana bona.
Ítem, una cota, ja usada, llarga, negre, de flaçada.
Ítem, un arroelo de raxa, usat.
Ítem, un gipó blanch, picat.
Ítem, una casaca de raxa, usada.
Ítem, uns saragüells de drap morat.
Ítem, unes miges calses de stamenya, molt dolentes.
Ítem, uns borsaguins de cordovà, dolents.
Ítem, unes plantoffes.
Ítem, un sombrero de feltre, ab un velet.
És del senyor veguer Rossell y és-se-li tornat. Ítem, un pedrenyal
llarch, lo pany francès.
Ítem, un breviari.
Ítem, una bossa de cuyro, gran.
Ítem, una alfanja, ab sa banya y corretga.
Ítem, una bosseta de seda, dins la qual se trobaren trenta y sis
reals, deu dinés, ab dos pallarofes de la Seu, que valien la una dos
dinés y l’altra un diner.
Ítem, una boteta de cuyro, per portar vi.
Ítem, un arroelo de xamallot fi, negre, ja usat.
Ítem, una lloba de scot, ja usada.
Ítem, una sotana de raixa, ja usada.
Ítem, un manteu de raxa, usat.
Ítem, nou stovalles, entre bones y dolentes.
Ítem, quatre torcaboques.
Ítem, onze camises, entre bones y dolentes.
Ítem, sis tovalloles, entre bones y dolentes.
Ítem, tres coxineres.
Ítem, una maleta de drap blau, usada, dins la qual y ha una coera
y unes miges calses blanques.
Ítem, sinch llançols, entre bons y dolents.
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Ítem, un saler de plata, quadrat, ab quatre pauets.
Ítem, un llit de camp, ab quatre pilarets de noguer, ab dos matalassos y un pavalló de llinet, ab llistes rovellades, ab sa camiseta,
sens pom y un devant llit de ret sobreposat, ab creuetes lo dit (sic) de
camp y un matalaff és en casa d’en Maymó, del mas.
Ítem, quatre llibres.
Ítem, un cobritaula de drap vert, usat.
Ítem, quatre flaçades ja usades, la una vermella y les altres blanques.
Ítem, una pebrera de nacre, guarnida de plata sobredaurada, a
modo de un drach.
Ítem, una tassa de plata daurada, ab lo peu alt, ab caragol.
Ítem, quatre culleres de plata, de pota de bou.
Ítem, una sucrera de plata.
Ítem, una xapa de plata ampla, ab un nom de Ihesús.
Ítem, un pitxell de plata, nono.
Quequidem bona superius continuata, dicti domini Felix Serra
et Petrus Robuster, canonici syndici et procuratores et administratores
bonorum omnium que fuerunt dicti quondam Francisci Mascaró, canonici pro dictis dominis canonicis et Capitulo succedentibus in eisdem
confessi fuerun (sic) habuisse et recepisse a dicto domino Felici Mascaró
et de ipsis eidem apocam firmarunt, presentibus ibidem pro testibus
honorabile Francisco Moragues, spaserio, cive et Gabriele Martorell,
scriptore Tarracone.
Die lune, quinta mensis iulii et anni predictorum millesimi quingentesimi nonagesimi tercii, in Vilafrancha Penitensis, diocesis barchinonensis, predictum dominum Petrum Robuster, canonicum, syndicum
et administratorem predictum, dictum inventarium continuando, fuerunt
inventa bona sequentia, in presentia magnifici domini Geraldi Mascaró,
utriusque iuris doctoris dicte vile et reverendi Raphaelis Mascaró, presbiteri beneficiati ecclesie dicte ville, fratrum dicti quondam Francisci
Mascaró, presentibus pro testibus honorabile Antonio Queralt, hostalerio
dicte vile et Francisco Moragues, spaserio Tarracone.
Primo, un tros de terra continent en si un jornal, poch més ho
manco, situat en lo terme de dita vila, en la partida dita lo Portal de
Sant Pere prop la vila, dins lo qual tros y ha un hort rònech, affronte
de sol ponent en lo Camí real qui va de Vilafrancha a Tarragona y
a mig jorn ab un camí que va de dit Portal de Sanct Pere al Portal
de la Creu de Sant Julià y a sol ponent ab altre tros de dit canonge
Mascaró, migensant un caminet contiguo en aquell y, a tramuntana,
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part ab possessió del metge Tarrassa y part ab possessió de mossèn
Pere Joan Gual, mercader.
Ítem, altre tros contiguo al sobredit, de tinguda de un jornal,
poch més ho manco, lo qual affronte, de sol ixent, ab lo sobredit tros,
migensant lo dit camí, a migjorn, ab lo mateix camí qui va a Sanct
Julià, a sol ponent, ab possessió de Joan Belvey, ferrer, y, a tramuntana,
ab possessió de mossèn Babau y fan de cens dites dos terres vuyt sous
al monestir de Montserrat y dos quarteras de ordi.
Ítem, una pessa de terra plentada de vinya, de tinguda de dotse
hòmens de cavadura, situada en lo terme de dita villa, en la partida
dita de Puigciuró, affronte, de sol ixent, ab un camí fariner, a migjorn,
ab vinya d’en Martorell, fuster, a sol ponent, ab vinya (espai en blanc)
y, a tramuntana, ab vinya de mossèn Xammar, fa de cens una quartera
de ordi a la pabordria de Sant Pau.
Més, fan dites proprietats de censals a la viuda Gual, muller de
mossèn Pere Joan Gual, vint y tres sous de pensió de censal y a la
capellania de Sant Miquel, obté mossèn Hierònym Guasch dotze sous
de pensió de censal.
Dit senyor micer Guerau Mascaró dix qu·està en possessió de dits
troços, en paciència y voluntat de dit quòndam canonge Mascaró, son
germà, ab pacte y condició que n’usufructuàs de sa vida ell, dit micer
Mascaró, per pagar-se y satisfer-se dels crèdits que pretenie li devie
dit canonge Mascaró, son germà, y que·m pagàs los sobre nomenats
censos y pensions de censals.
Die martis, sexta mensis iulii et anni predictorum, Tarracone,
dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
Primo, una cota de llaventar de xamallot, ab aygües, la qual acomanà lo dit senyor canonge Mascaró a mossèn Joan Ferriol, de Vilalonga.
Ítem, se ha trobat un albarà, de mà de mossèn Bernat Agràs,
comensal de la Seu, de dotze lliures, les quals confesse deure a dit
senyor canonge.
Ítem, un altre albarà de dues lliures, deu sous, que Antoni Reverter
y Magdalena, sa muller, confessen deure a dit senyor canonge.
Ítem, en casa lo senyor veger Rossell, ha una bóta de dues càrregues,
ab un poch de vin blanch, agre.
Ítem, tres carretells, lo hu foradat, ab una predrenyalada y en los
dos un poch de vin blanch, tambré (sic) agre.
Ítem, han de cobrar sexanta-quatre lliures, deu sous, ço és
sinquanta-vuyt lliures, sinch sous, per la rata li toque de l’offici de son
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canonicat fins al dia que morí y sis lliures, sinch sous, per lo vestiari
de Sant Miquel de setembre passat.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Felix Serra et Petrus Robuster,
canonici, syndici procuratores et administratores prefati, nos in hereditate et bonis dicti quondam Francisci Mascaró, canonici invenisse et
omnia de quibus notitiam habuimus de ipsa hereditate in inventarium
redigisse et redigi et scribi fecisse nec secundum nostram conscientiam vel credere aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate, ultra
descripta in dicto inventario seu reportorio, nec dolo, fraude aut alia
machinatione usos fuisse vel fecisse nec in posterum utemur quin ipsa
omnia bona mobilia et inmobilia et omnes res et iura dicte hereditatis
in huiusmodi inventario ponantur et inserantur et si quid aliud ullo
tempore inveneremus in dictis bonis et hereditate illud quam citius
fieri poterimus in humodi (sic) inventario redigi et scribi faciemus et
ponemus, dicentes insuper et protestantes quod, si aliqua possumus non
ponenda vel aliqua commissimus ponenda pro non appositis, volumus
haberi posita et ponenda pro positis reputari adeo quod semper nobis
liceat ubi veritate et sub dictis et aliis supra dictis protestationibus et
aliis a iure concessis, presens firmavimus inventarium. Quod fuit actum
et perfectum Tarracone et in Vilafrancha Penitensis, anno, diebus et
mensibus quibus supra. Sig++na nostrum Felicis Serra, Petri Robuster,
canonicorum predictorum, qui, nominibus predictis, hec laudamus,
concedimus et firmamus.
Testes huius rei sunt reverendus Bartholomeus Martorell, presbiter
comensalis Sedis et magnificus Michael Ioannes d’Oms, utriusque iuris
doctor, civis Tarracone.

25
Encantus bonorum domini Francisci Mascaró, quondam canonici
Sedis Tarracone.
Octava iulii MDLXXXXIII.
In Dei nomine. Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tercio, die vero iovis, octava
mensis iulii intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica et regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio
notariorum dicte civitatis notarii publici infrascripti, ad instanciam
admodum reverendorum dominorum Felicis Serra et Petri Robuster,
canonicorum sancte Sedis Tarracone, syndicorum et procuratorum ad
infrascripta et alia spetialiter constitutorum ab admodum reverendis
dominis canonicis et Capitulo dicte Sedis, uti legittime succedentibus
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in omnibus bonis que fuerunt quondam Francisci Mascaró, canonici
dicte Sedis Tarracone, tanquam ab intestato decessi, propter nullitatem
illius testamenti ex deffectu institutionis heredis, iuxta constitutiones et
ordinationes dicte Sedis et consuetudinem inmemorialem hactenus in
concusse observatam cui, uti asserunt, non est hactenus derogatum licet
per eum condito testamento, manu eius scripto et clauso et sigillato notario tradito, morte eius sequuta et dicto testamento aperto et publicato
non fuit in eo inventa dicta heredis institucio de bonis hereditatis dicti
quondam Fracisci (sic) Mascaró, canonici, in platea Sedis Tarracone
fuit factus encantus, interessentibus et presentibus Francisco Moragues,
spaserio, cive et Gabriele Martorell, scriptore Tarracone, testibus ad ista
adhibitis et vocatis ac Ioanne Vinyes, Ioanne Vinyes, minore dierum,
Paulo Çaperas, Antonio Llor et Francisco Salvany, curritoribus collis
publicis et iuratis dicte civitatis, per quos personis infrascriptis plus
offerentibus, pro pretiis infrascriptis, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un buffet de noguer al senyor canonge Verdú, per quorantaquatre sous II ll., IIII s.
Ítem, tres coxins, la hu de fluxell y l’altre de llana y l’altre de
ploma, al dit senyor canonge Verdú, per vint y quatre sous y sis dinés
I ll., IIII s., VI d.
Ítem, un panaret de faves al senyor comensal Robuster, per tres
sous, sis dinés III s., VI d.
Ítem, un sach de farina al passamaner Jaume Vidaló, per dotze
sous XII s.
Ítem, un matalaf al senyor mossèn Gabriel Thomàs, per tres lliures
III ll.
Ítem, dos draps de pastà al senyor canonge Mallafrè, per deu
sous y sis dinés X s., VI d.
Ítem, dues coxineres a mossèn Nogués, beneficiat, per sinch sous
y sis dinés V s., VI d.
Ítem, un matalaf al senyor comensal Martorell, per tres lliures III ll.
Ítem, quatre peçes de guadamacils grans y dues de xiques de or
y plata al senyor micer Homs, per deu lliures y vuyt sous X ll., VIII s.
Ítem, un matalaf a micer Miquel Llorens, per trenta-sis sous y
mig I ll., VI s., VI d.
Ítem, tres peçes de drap de ras al senyor don Martín, per vint y
sinch lliures XXV ll.
Ítem, una cadeneta de ferro a n’en Pedrell, per un sou I s.
Ítem, una portalera de cuyro al senyor metge Ferrer, per trenta
sous I ll., X s.
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Ítem, un matalaf a micer Homs, per vint y nou sous I ll., VIIII s.
Ítem, quatre peces de guadamacils aldanes a mossèn Rochamora,
per sis lliures VI ll.
Ítem, nou quadros, tres de verdura y sis de la Creatió del món a
mossèn Luis Andreu, notari, per sis lliures VI ll.
Ítem, tres camises dolentes de tela a mestre Llor, corrador, per
tres sous y mig III s., VI d.
Ítem, un matalaf petit a mossèn Busquets, notari, per trenta-vuyt
sous y onze dinés I ll., XVIII s., XI d.
Ítem, un tauló del príncep de Orange a mossèn Freixa, notari,
per dotze sous XII s.
Ítem, sis cadires de rapòs al senyor Rafel Biure, per sis lliures,
deu sous VI ll., X s.
Ítem, un gipó encotonat a n’en Giscafrè, sabater, per deu sous X s.
Ítem, un quadro de sant Francesch a n’Arbós, revenador, per
divuyt sous XVIII s.
Ítem, un matalaf a Jaume Pagaroles, pagès, per vint y sinch sous
I ll., V s.
Ítem, una fillola a micer Miquel Llorens, per sis sous, sis dinés
VI s., VI d.
Ítem, un quadro de sancta Magdalena a mestre Sagalet, sabater,
per dotze sous y sis dinés XII s., VI d.
Die veneris, nona mensis iulii anno predicto, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un braviari al senyor canonge Verdú, per dotze sous XII s.
Ítem, unes stovalles a mossèn Miquel Llor, per deset sous XVII s.
Ítem, un breviari a mossèn Pau Fons, per trese sous y un diner
XIII s., I d.
Ítem, un llit de camp, ab los cortinatges vert y pilàs y pots al
senyor comensal Mensa, per deu lliures, dos sous X ll., II s.
Ítem, unes stovalles al senyor canonge Robuster, per deset sous
y mig XVII s., VI d.
Ítem, una vànova blanca a mossèn Pere Rovira, mercader, per
tres lliures y sis sous III ll., VI s.
Ítem, unes stovalles de cotó a Vidal Cabirol, per vint y quatre
sous I ll., IIII s.
Ítem, sis torcaboques a mossèn Nogués, beneficiat, per sinch sous
V s.
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Ítem, un manteu y sotana de seda scaxada al senyor canonge
Verdú, per vuyt lliures, quatre sous VIII ll., IIII s.
Ítem, una catifa a mossèn Lluís Busquets, notari, per quatre lliures,
dos sous IIII ll., II s.
Ítem, un sobrepallís de tela a mossèn Gaspar Giminells, per tres
lliures, quinse sous III ll., XV s.
Ítem, un breviari de dos temps a mossèn Gaspar Giminells, per
dotze sous XII s.
Ítem, un llansol a mossèn Fuster, beneficiat, per vint y sis sous
I ll., VI s.
Ítem, un llansol a micer Homs per vint y vuyt sous, set dinés
I ll., VIII s., VII d.
Ítem, un altre llansol a dit micer Homs, per vint y set sous, sis
dinés I ll., VII s., VI d.
Ítem, un llansol a n’en Llor, corrador, per denou sous, sis dinés
XVIIII s., VI d.
Ítem, un sobrepallís de tela al comensal Guinart, per quorantatres sous, sis dinés II ll., III s, VI d.
Ítem, un llansol al senyor Mediona, per trenta sous I ll., X s.
Ítem, altre llansol al senyor doctor Vidal, per vint y set sous
I ll., VII s.
Ítem, una flaçada blanca al senyor comensal Martorell, per
sinquanta-tres sous y mig II ll., XIII s., VI d.
Ítem, un llansol al senyor Mediona, per trenta-dos sous I ll., XII s.
Ítem, una flaçada blanca dolenta a mossèn Gabriel Thomàs, per
vint sous I ll.
Ítem, un llansol a mossèn Pau Moragues, per vint y sinch sous
y mig I ll., V s., VI d.
Ítem, un llansol al senyor metge Vidal, per vint y nou sous I ll.,
VIIII s.
Ítem, un llansol a mossèn Nogués, beneficiat, per vint y vuyt
sous I ll., VIII s.
Ítem, un manteu y sotana de contray a mossèn Pau Fons, per sis
lliures y un sou VI ll., I s.
Ítem, un llansol a na Basseda, per deset sous XVII s.
Ítem, unes tovalles al senyor Mediona, per vint y quatre sous
I ll., IIII s.
Ítem, una taula al senyor Mediona, per setze sous XVI s.
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Ítem, una flaçada blanca a n’en Villamajor, serraller, per quorantasinch sous y mig II ll., V s., VI d.
Ítem, un stoig, ab sinch ganivets, al senyor micer Homs, per
dotze sous XII s.
Ítem, un llansol a n’en Pallarès, sabater, per trenta-un sou I ll., XI s.
Ítem, un llansol a mossèn Nogués, beneficiat, per divuyt sous
XVIII s.
Ítem, un altre llansol al dit mossèn Nogués, per vint y set sous
I ll., VII s.
Ítem, un llansol a na Clara, viuda, per vint y sis sous y mig I ll.,
VI s., VI d.
Ítem, una capa de cor d’escot al comensal Guinart, per tres lliures,
setse sous III ll., XVI s.
Ítem, una flaçada vermella a micer Homs per vint y quatre sous
y sis dinés I ll., IIII s., VI d.
Ítem, un llansol al senyor canonge Serra, per vint y nou sous
I ll., VIIII s.
Ítem, un altre llansol a dit canonge Serra, per vint y nou sous
I ll., VIIII s.
Ítem, un llansol al canonge Robuster, per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, unes tovalles a na Cases, per dotse sous y quatre dinés
XII s., IIII d.
Ítem, un llansol al senyor canonge Serra, per trenta-dos sous
I ll., XII s.
Ítem, una flaçada blanca a micer Homs, per trenta-tres sous
I ll., XIII s.
Ítem, un llansol al senyor canonge Serra, per vint y dos sous
I ll., II s.
Ítem, altre llansol a dit canonge Serra, per vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, unes tovalles a na Abella, per set sous y sis dinés VII s., VI d.
Ítem, un altre llansol al senyor canonge Serra, per trenta-dos
sous I ll., XII s.
Ítem, altre llansol a dit canonge Serra, per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, unes tovalles a n’Abella, per deu sous X s.
Ítem, un llansol a na Amigueta per set sous y dos dinés VII s., II d.
Ítem, un llansol a na Sanctsa, fornera, per deu sous y set dinés
X s., VII d.
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Ítem, un llansol a micer Marquet, per catorse sous XIIII s.
Ítem, un altre llansol a Pau Plana, per catorse sous XIIII s.
Ítem, sis canes y mitga de drap de lli a mossèn Enveja, a rahó
de vuyt sous y un diner y malla, valen II ll., XII s., VIIII d.
Ítem, un llansol a n’Alegret, del Molnàs, per sinch sous y dos
dinés V s., II d.
Ítem, un quadrado a Gabriel Martorell, per dotse sous y mig
XII s., VI d.
Ítem, unes tovalles aldanes a na Baldirana, per sis sous y dos
dinés VI s., II d.
Ítem, un llansol al canonge Serra, per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, una camisa a na Hisabet Cases, per tres sous III s.
Ítem, un llansol a mestre Pallarès, sabater, per dotze sous y mig
XII s., VI d.
Ítem, un altre llansol a Joan Duran, per vint y sis sous y onse
dinés I ll., VI s., XI d.
Ítem, unes tovalles a micer Homs, per sis sous y dos dinés VI s.,
II d.
Ítem, un ruquet a mossèn Vidal, beneficiat, per setze sous XVI s.
Ítem, una camisa a Hisabet Cases, per sinch sous y tres dinés
V s., III d.
Ítem, un bovasall a n’en Sorget, sombrerer, per dos sous II s.
Ítem, un llansol a Pere Llanes, per deu sous X s.
Ítem, altre llansol a mossèn Nogués, per vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, un bovasall a dit mossèn Vidal, beneficiat, per dos sous y
mig II s., VI d.
Ítem, un llansol a na Rocha, per setse sous XVI s.
Ítem, un ruquet a mossèn Fàbregues, beneficiat, per deset sous
y mig XVII s., VI d.
Ítem, unes stovalles a micer Homs, per deu sous X s.
Ítem, un ruquet al senyer comensal Guinart, per vint y dos sous
I ll., II s.
Ítem, unes stovalles a micer Homs, per sis sous VI s.
Ítem, dues camises a mossèn Lluís Andreu, notari, per vint y
quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, unes stovalles a na Basseda, per tres sous y quatre dinés
III s., IIII d.
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Ítem, un ruquet a mossèn Vidal, beneficiat, per vuyt sous VIII s.
Die sabbati, decima predictorum mensis et anni, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una cota negre de flassada a Gabriel Martorell, per catorse
sous XIIII s.
Ítem, una flaçada blanca a na Rodolada, per divuyt sous y mig
XVIII s., VI d.
Ítem, un llansol dolent a mossèn Enveja, per nou sous VIIII s.
Ítem, dos manils a na Pàmies, per tres sous III s.
Ítem, dos manils a n’en Joan Puig, per sinch sous V s.
Ítem, un manil a na Martina, per dos sous y sis dinés II s., VI d.
Ítem, un manil a n’en Prats, fuster, per tres sous III s.
Ítem, un llit de pots y banchs y màrfega a micer Homs, per vint
y dos sous I ll., II s.
Ítem, dos manils a fra Pera per sinch sous y dos dinés V s., II d.
Ítem, uns saragüells de drap morat a mossèn Pau Fons, per vint
y dos sous, sis dinés I ll., II s., VI d.
Ítem, un llansol a na Rodolada, per sis sous y sis dinés VI s., VI d.
Ítem, un drap de pastà a na Martina, per un sou, sis dinés I s.,
VI d.
Ítem, un drap de pastà al canonge Mallafrè, per nou sous y mig
VIIII s., VI d.
Ítem, dos manils a fra Pera, per sis sous y vuyt dinés VI s., VIII d.
Ítem, una tovalla al senyor Mediona, per nou sous VIIII s.
Ítem, un sendrer a Vidal Cabirol, per tres sous y sis dinés III s.,
VI d.
Ítem, un llit de tisora al senyor mossèn Andreu, notari, per vint
sous y mig I ll., VI d.
Ítem, dos axugamans a micer Homs, per tres sous y un diner
III s., I d.
Ítem, una tovalla a n’en Ranyer, per quatre sous y sis dinés
IIII s., VI d.
Ítem, una visarma a mestre Gabriel per catorse sous XIIII s.
Ítem, una coera a Pere Angeli, nunci, per set sous VII s.
Ítem, dos axugamans a Pere Angeli, per tres sous III s.
Ítem, una camisa dolenta a n’en Llor, corrador, per dos sous y
un diner II s., I d.
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Ítem, dues tovalles a micer Homs, per sis sous y set dinés VI s.,
VII d.
Ítem, un manil a Barthomeu Vidal, texidor, per sinch sous y un
diner V s., I d.
Ítem, dues camises a Jaume Aubertí, per deu sous y mig X s., VI d.
Ítem, dues stovalles a na Prats, per tres sous y mig III s., VI d.
Ítem, dos coxineres de tela, ab benes de ret, al senyor mestre de
cant, per dotze sous y mig XII s., VI d.
Ítem, unes stovalles a n’en Moragues, per dos sous y deu dinés
II s., X d.
Ítem, dos coxineres, una xica y una gran, a na Sansa, per dos
sous y onse dinés II s., XI d.
Ítem, un manil a na Fochensesa, per dos sous y dos dinés II s.,
II d.
Ítem, dues coxineres, la una brodada de seda negra y l’altra de
filadís vermell, a la senyora Llagostera, per quinse sous XV s.
Ítem, un sandrer a don Martín, per quatre sous y tres dinés
IIII s., III d.
Ítem, un manil a na Moragues, per tres sous y un diner III s., I d.
Ítem, un matalaff a mossèn Francesch Guerau, per vuyt sous y
mig VIII s., VI d.
Ítem, dos tovallolas a micer Homs, per dotze sous y vuyt dinés
XII s., VIII d.
Ítem, un sobrepallís dolent a mossèn Fàbregues, per dotse sous
y dos dinés XII s., II d.
Ítem, dos tovallolas sobrepossades al senyor Homedes, per set
sous y un diner VII s., I d.
Ítem, una tovallola al senyor canonge Robuster, per tres sous, sis
dinés III s., VI d.
Ítem, un axugamans al senyor Homedes, per sinch sous V s.
Ítem, una tela de llansol a n’Amada, per dos sous y vuyt dinés
II s., VIII d.
Ítem, una tovallola al senyor Homedes, per tres sous III s.
Ítem, una tovallola a la senyora Llagostera, per sis sous y un
diner VI s., I d.
Ítem, altra tovallola a Llorens, per quatre sous IIII s.
Ítem, unes tovalloletes a na Fochensesa, per tres sous y sis dinés
III s., VI d.
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Ítem, una tela de llansol a na Farigola, per quatre sous IIII s.
Ítem, tres torcaboques a n’en Pallarès, sabater, per tres sous y
dos dinés III s., II d.
Ítem, un bolich de padaços a n’Espinós, per tres sous III s.
Ítem, un davant llit a mossèn Nogués, beneficiat, per set sous y
quatre dinés VII s., IIII d.
Ítem, una coxinera a na Magrinyana, per quatre sous IIII s.
Ítem, un cobrellit a Llorens, per sis sous VI s.
Ítem, una coxinera a mossèn Vidal, beneficiat, per sinch sous V s.
Ítem, sis torcaboques a na Llosana, per tres sous y dos dinés
III s., II d.
Ítem, una casaca de xamallot, forrada de vaieta, al senyor canonge
Verdú, per vuyt sous VIII s.
Ítem, un tros de cotonina narenjada a n’Argilès, per sinch sous
y un diner V s., I d.
Ítem, una coxinera al senyor canonge Robuster, per quatre sous
IIII s.
Ítem, altra coxinera a mossèn Salvador, per quatre sous IIII s.
Ítem, a Gabriel Martorell una camisa, per sis sous VI s.
Ítem, sinch torcaboques a Monserrat Rovira, per vuyt sous VIII s.
Ítem, una camisa a n’en Pallarès, sabater, per trese sous XIII s.
Ítem, una camisa dolenta a n’en Llor, corredor, per un sou y nou
dinés I s., VIIII d.
Ítem, unes stovalles a na Fochensesa, per vuyt sous VIII s.
Ítem, quatre torcaboques a micer Homs, per sis sous y dos dinés
VI d., II d.
Ítem, al senyor canonge Robuster dos coxineres, per vuyt sous
y mig VIII s., VI d.
Ítem, una camisa a Gabriel Martorell, per sis sous y deu dinés
VI s., X d.
Ítem, una camisa dolenta a na Muntera, per quatre sous IIII s.
Ítem, unes stovalles a na Fochensesa, per sinch sous V s.
Ítem, un bovasall al senyor canonge Robuster, per sinch sous V s.
Ítem, una tovallola a na Martina, per un sou y dos dinés I s., II d.
Ítem, dues coxineretes a na Pau Sana, per dos sous y vuyt dinés
II s., VIII d.
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Ítem, sinch torcaboques a n’en Soler, per tres sous y vuyt dinés
III s., VIII d.
Ítem, sis torcaboques a n’en Serra, per sinch sous y quatre dinés
V s., IIII d.
Ítem, dos coxineres a na Pau Sana, per tres sous y set dinés III s.,
VII d.
Ítem, una coxinera a mossèn Vidal, per dos sous y dos dinés II s.,
II d.
Ítem, tres tovalloles a mossèn Nogués, beneficiat, per sinch sous
y dos dinés V s., II d.
Ítem, a na Alies tres torcaboques dolents, per dos sous II s.
Ítem, una flaçada blanca a Joan Duran, per sis sous y onse dinés
VI s., XI d.
Ítem, una flaçada blanca a Pau Plana, per deu sous X s.
Ítem, un davant llit de ret a mossèn Nogués, per catorse sous
XIIII s.
Ítem, una capsa de fusta pintada al senyor canonge Robuster,
per un sou I s.
Ítem, una careta de stamenya a mossèn Boranat, per nou sous
VIIII s.
Ítem, dos candaleros de llautó grans a mossèn Andreu, notari,
per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, sis axugamans dolents al senyor canonge Serra, per tres
sous III s.
Ítem, un coffre de àlber al senyor micer Homs, per quoranta-dos
sous y sis dinés II ll., II s., VI d.
Ítem, una caixa al senyor comensal Guinart, per quoranta-un sou
y sis dinés II ll., I s., VI d.
Ítem, un llit de camp, ab pilàs y cortinatges de stamenya blava,
al senyor comensal Forner, per deu lliures, un sou X ll., I s.
Ítem, dues canes y un palm de cotonina blanca a n’en Prim, per
catorze sous y un diner XIIII s., I d.
Ítem, uns frens, ab gornacions, de mules, de cuyro, pitral, falses
regnes a mossèn Lluís Busquets, notari, per trenta-nou sous I ll., XVIIII s.
Ítem, un coxí de llana dolent a mossèn Noguès, per un sou I s.
Die lune, duodecima predictorum mensis et anni, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
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Primo, tres panés, ab obra de terra y de pisa, tres talladós y dos
culleres de llautó a micer Homs, prer (sic) trenta-sis sous y mig I ll.,
VI s., VI d.
Ítem, una copeta de ferro al senyor Vallbona, per vuyt sous y
quatre dinés VIII s., IIII d.
Ítem, una scala de fusta al senyor Vallbona, per set sous VII s.
Ítem, un fogó de aram a micer Homs, per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, un llit de pots y banchs al senyor comensal Martorell, per
dotze sous XII s.
Ítem, una pastera, ab una post y fenyador, scaleta y dos sedaços
al dit, per dotze sous XII s.
Ítem, uns ferros de foch al senyor micer Homs, per sis sous y
mig VI s., VI d.
Ítem, una caldera de aram gran a la senyora Aldonsa Mediona,
per sinquanta-quatre sous y mig II ll., XIIII s., VI d.
Ítem, una bassina de llautó a mossèn Baió, per dotze sous y mig
XII s., VI d.
Ítem, un coxí de sella a mossèn Mir, per dotze sous XII s.
Ítem, uns stalvis de llautó a mossèn Alexandre Cendra, per tres
sous III s.
Ítem, uns ferros de foch al senyor Vallbona, per tres sous y un
diner III s., I d.
Ítem, un manador de ferro al senyor Vallbona, per tres sous y
un diner III s., I d.
Ítem, uns cavalls de ferro per al foch al senyor degà Codina, per
trent un sou I ll., XI s.
Ítem, una manta de mulla al senyor doctor Berthomeu, per quatre
sous IIII s.
Ítem, un calderó de aram a micer Homs, per deset sous XVII s.
Ítem, una màrfega al senyor comensal Martorell, per vuyt sous
y mig VIII s., VI d.
Ítem, uns molls y un rall a mossèn Soler, per un sou y nou dinés
I s., VIIII d.
Ítem, un llumener al senyor rector de Valls, per tres sous III s.
Ítem, dues peces de filempua per a la paret a mossèn Sagarra,
per dues lliures y un sou II ll., I s.
Ítem, dos candaleros de llautó al senyor rector de Valls, per deset
sous y mig XVII s., VI d.
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Ítem, unes greelles a micer Homs, per dos sous y mig II s., VI d.
Ítem, un llumener a mossèn Busquets, notari, per quatre sous y
vuyt dinés IIII s., VIII d.
Ítem, un scalfador de aram al senyor canonge Robuster, per deu
sous X s.
Ítem, unes traves de mula, ab cadenes, al senyor metge Ferrer,
per tres sous III s.
Ítem, una paelleta a micer Homs, per dos sous II s.
Ítem, un hermari de fusta a mossèn Cedó, beneficiat, per deu
sous X s.
Ítem, una paelleta a mossèn Gil, notari, per un sou I s.
Ítem, una conca de aram a micer Homs, per vint y set sous y sis
diners I ll., VII s., VI d.
Ítem, una arquimesa a mossèn Tost, per vuyt lliures, dos sous
VIII ll., II s.
Ítem, dos cavalls de ferro de foch al senyor canonge Gili, per
deu sous X s.
Ítem, una paella a na Ferrera, per un sou y sis dinés I s., VI d.
Ítem, un ast a mossèn Olivart, beneficiat, per tres sous y un diner
III s., IIII d. (sic).
Ítem, una taula de tisora al senyor canonge Fonollet, per catorse
sous XIIII s.
Ítem, unes botes de anar de camí al senyor comensal Font, per
sis sous VI s.
Ítem, un pual de aram a Jordi Tramuga, per dotze sous y dos
dinés XII s., II d.
Ítem, un manador al comensal Martorell, per tres sous y quatre
dinés III s., IIII d.
Ítem, un buffet a la senyora Jovera, per sinquanta-tres sous II ll.,
XIII s.
Ítem, un braser de aram, ab gorniment de fusta, a mossèn Alexandre
Cendra, notari, per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, una casa a Gabriel Martorell, per vuyt sous y vuyt dinés
VIII s., VIII d.
Ítem, una sella a mossèn Freixa, notari, per onse sous XI s.
Ítem, una anfanga a mossèn Aimerich, per nou sous y mig
VIIII s., VI d.
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Ítem, uns cortinages de llit, ab flocadura blava, a mossèn Gabriel
Thomàs, per trent dos sous I ll., XII s.
Ítem, una refrescadora de aram, ab gabolet, a mossèn Tost, per
catorse sous y sis dinés XIIII s., VI d.
Ítem, un parell de borsagins dolents a Toni Joan Arbós, per dos
sous y set dinés II s., VII d.
Ítem, un tros de drap vert cobritaula a Jaume Vidales, per vuyt
sous VIII s.
Ítem, un vantall a mossèn Piquer, per un sou y un diner I s., I d.
Ítem, un tauló de sanct Francesch a Gabriel Martorell, per sis
sous y set dinés VI s., VII d.
Ítem, una llumenera de llautó a mossèn Pau Fons, per quinse
sous XV s.
Ítem, tres sachs a mossèn Sagarra, per tres sous, sis dinés III s.,
VI d.
Ítem, un tauló del Davallament al senyor Biure, per vint sous I ll.
Ítem, tres peces de cotonina groga y blava al senyor canonge
Robuster, per quoranta-dos sous II ll., II s.
Ítem, un gayato, ab spasa dintre, a mestre Comes, sombrerer, per
sinch sous y mig V s., VI d.
Ítem, un pavelló, ab pom, al senyor mossèn Robuster, de Reus,
per tres lliures III ll.
Ítem, un manteu de cadís, premsat, al senyor canonge Verdú, per
quoranta-quatre sous II ll., IIII s.
Ítem, a mossèn Boranat una sotana de raixa, per trenta-vuyt sous
I ll., XVIII s.
Ítem, una lloba de scot a mossèn Bernat Freixa, per dotze sous
XII s.
Ítem, un arroelo de raixa a dit mossèn Freixa, per vint y quatre
sous I ll., IIII s.
Ítem, un gipó a Genot Girona, per quatre sous IIII s.
Ítem, un peu de dabenadores, per dos sous y sis dinés II s., VI d.
Ítem, un coxí ple de tonadís a n’en Verdú, per un sou y onse
dinés I s., XI d.
Ítem, unes calses enbotines, ab miges de stamenya, a mossèn
Freixa, notari, per dotze sous XII s.
Ítem, una campana de coure al senyor Joxim Pons, per dotze
sous XII s.
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Ítem, una spasa a Pau Plana, per set sous VII s.
Ítem, un ast al dit Plana, per un sou I s.
Die martis, decima tertia predictorum mensis et anni, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, tres llibres, dos de Flos sanctorum y hu de la Història de
Ronsesvalles al senyor canonge Fonollet, per quoranta-dos sous II ll., II s.
Ítem, un llibre de medicina al senyor micer Llorens, per un sou I s.
Ítem, un llibre de porsioner al senyor canonge Verdú, per tres
sous III s.
Ítem, un llibre de la Bíblia storiada a mossèn Gaspar Giminells,
per vint y un sou I ll., I s.
Ítem, dos gerras de la boca ampla al senyor Mediona, per trentaset sous I ll., XVII s.
Ítem, dos gerres olieres de la boca streta al senyor degà, per vint
y un sou I ll., I s.
Ítem, sinch llibres de Spejo de consolación de tristes a mossèn
Andreu, notari, per vint sous I ll.
Ítem, un llibre intitulat Manipulus curatorum a mossèn Piquer,
studiant, per un sou I s.
Ítem, una premseta dolenta a Joan Mora, per tres sous III s.
Ítem, un llibre Calendari al senyor micer Llorens, per un sou I s.
Ítem, dos llibres intitulats les Canónicas de Aragó a mossèn Barlambé Clamodi, per vint y set sous I ll., VII s.
Ítem, dos bótes de dos càrregues a mossèn Janot Reverter, per
trenta-quatre sous I ll., XIIII s.
Ítem, un llibre intitulat los Tres llibres de metionaria a mossèn
Moriscot, per tres sous y mig III s., VI d.
Ítem, una pebrera, a modo de drag, de plata sobredaurada, a
mossèn Fontanilles, mercader, a rahó de vint y vuyt sous la onsa, pesa
sinch onses manco dos argensos, val sis lliures, setze sous, sis dinés
VI ll., XVI s., VI d.
Ítem, un llibre intitulat Enea de Vergili a mossèn Gaspar Giminells, per dos sous II s.
Ítem, una tassa de vidre a mossèn Janot Reverter, per dos sous
y mig II s., VI d.
Ítem, una sucrera de plata al senyor micer Comalada, a rahó de
devuyt sous y mig, pesa set onses y set argensos, val sis lliures, deset
sous, sis dinés VI ll., XVII s., VI d.
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Ítem, una empolla a Gabriel Martorell, per dos sous y mig II s.,
VI d.
Ítem, dos refrescadores de vidre al senyor canonge Gili, per tres
sous III s.
Ítem, un llibre dit Les conquistes de Cathelunya a mossèn Piquer,
per un sou I s.
Ítem, un llibre dit De oratió y meditatió a n’en Vilanova, per dos
sous II s.
Ítem, tres empolletes de vidre a na Masa, per un sou y tres dinés
I s., III d.
Ítem, una tasa de plata sobredaurada, ab caragol, al senyor Çaporta,
a rahó de vint y quatre sous y dos dinés la onsa, pesa deu onses
y deu argensos, valen dotze lliures, setze sous y vuyt dinés XII ll.,
XVI s., VIII d.
Ítem, un llibre dit Suma de Gaietà a mossèn Martí, per dos sous
II s.
Ítem, una smoladora a mossèn Exameno, notari, per un sou I s.
Ítem, un pixell de plata al senyor Mediona, a rahó de divuyt sous
y un diner la onsa, pesa vuyt onses y un quart, val divuyt lliures, sis
sous y dos dinés XVIII ll., VI s., II d.
Ítem, un llibre dit Parte primera de la Introductió del símbolo a
mossèn Gondalbeu, per catorse sous y mig XIIII s., VI d.
Ítem, una cota de llaventar de xamallot, ab aigües, a mossèn
Enveja, per vint y vuyt sous I ll., VIII s.
Ítem, quatre frontisses a mossèn Joxim Pons, per sinch sous V s.
Ítem, una xapa de plata blanca al senyor Çaporta, a rahó de deset sous y tres dinés la onsa, pesa deu onses y tres argensos, val vuyt
lliures, quinse sous y sis dinés VIII ll., XV s., VI d.
Ítem, una cassoleta de aram a mossèn Alies, per dos sous y mig
II s., VI d.
Ítem, un llibre dit Suma de Victoria a mossèn Giminells, per un
sou I s.
Ítem, un llibre dit Speio de príncipes al dit senyor Çasporta (sic),
per vuyt sous VIII s.
Ítem, una caixa de noguer al senyor canonge Rocha, per trenta
sous I ll., X s.
Ítem, un llibre dit Morian del Campo a mossèn Josep Scarello,
per deu sous X s.
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Ítem, un llibre dit de Don Gaspar a mossèn Vidal, per dos sous
y mig II s., VI d.
Ítem, quatre culleres de plata al senyor canonge Verdú, pesen
quatre onses, dos argensos, a rahó de deset sous, deu dinés la onsa,
valen tres lliures, treze sous y mig III ll., XIII s., VI d.
Ítem, un llibre De proprietatibus rerum a mossèn Andreu, notari,
per trese sous XIII s.
Ítem, una gàbia de garsa a n’en Saura, per un sou I s.
Ítem, una gàbia de ferro a mestre Torrell, per dos sous II s.
Ítem, una casaca de cadís a n’en Gavaldà, per onse sous y dos
dinés XI s., II d.
Ítem, un saler de plata sobredaurat a mossèn Busquets, notari,
pesa quatre onses, trese argensos, a rahó de deset sous y quatre la
onsa, val quatre lliures, tres sous y sinch IIII ll., III s., V d.
Ítem, un llibre dit Petrarca a mossèn Barlambé Clamudi, per tres
sous III s.
Ítem, una caixa dolenta a Joana Font, per set sous VII s.
Ítem, uns troços de xamallot a mossèn Freixa, per dos sous II s.
Ítem, una gàbia de vímens, de perdiu, a mossèn Busquets, per
sis dinés VI d.
Ítem, un sombrero a n’en Carnicer, per quatre sous y sinch dinés
IIII s., V d.
Ítem, una tasa de vidre a mossèn Gil, per sis dinés VI d.
Ítem, un scambell a na Fons, per un sou y quatre dinés I s., IIII d.
Ítem, una tassa de vidre, a manera de trompeta, al senyor Mediona,
per un sou I s.
Ítem, dues cadires al senyor Çaporta, per quoranta-tres sous
II ll., III s.
Ítem, un manteu de scot, dolent, a mossèn Pol, notari, per trese
sous, onse dinés XIII s., XI d.
Ítem, una boteta de cuiro a mossèn Busquets, notari, per dos
sous y sis dinés II s., VI d.
Ítem, unes tisores de spevilar a mossèn Ferriol, per vuyt dinés
VIII d.
Ítem, una retxa de ferro al senyor Çaporta, per quatre lliures IIII ll.
Ítem, una sanalla, ab ferro vell y una garbella, a mossèn Pau
Fons, per deu sous y dos dinés X s., II d.
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Ítem, set gàbies, sinch de ferro y dos de sarga, a mossèn Pau
Fons, per vuyt sous VIII s.
Ítem, dos banchs dolents a mossèn Pau Fons, per sinch sous y
tres dinés V s., III d.
Ítem, una coladora de aram, a n’en Pons, per dos sous II s.
Ítem, una capsa rodona al dit, per un sou I s.
Die mercurii, decima quarta predicti mensis iulii et anni, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, al senyor canonge Mallafrè lo fil de bri y estopa, a rahó
de dos sous y sis dinés la lliura, pesa quoranta-sis lliures y set onses,
val sinch lliures, setse sous y sinch dinés V ll., XVI s., V d.
Ítem, a mossèn Bernat Carnicer, per quatre lliures de bri de cànem, a rahó de un sou y deu dinés la lliura, val sis sous y vuyt dinés
VI s., VIII d.
Ítem, un spalmador de capa a Augustí Biosca, per sis dinés VI d.
Ítem, una mussa de raixa, guarnida de satí carmesí, al comensal
Martorell, per dotze sous XII s.
Ítem, una tauleta de petges a micer Martí, per quatre sous IIII s.
Ítem, una scopeta y un flascó al senyor Çaporta, per trenta-un
sou y sis dinés I ll., XI s., VI d.
Ítem, una capa de cor de scot y un caputxo a mossèn Olivart,
per vint y sis sous I ll., VI s.
Ítem, una caixa tombada, ferrada, al comensal Guinart, per onse
sous y mig XI s., VI d.
Ítem, una mussa de scot, tota forrada de satí carmesí, a n’en
Sapera, per vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, una gualdrapa de contray al senyor Çaporta, per quatre
lliures IIII ll.
Ítem, dos vidres crestalls, per uns agnus, al comensal Guinart,
per vuyt dinés VIII d.
Ítem, un llibre ordinari romà al senyor comensal Martorell, per
dos sous II s.
Ítem, una mussa de contray, guarnida de setí carmesí, al comensal
Font, per nou sous VIIII s.
Ítem, un cobritaula de drap vert al senyor Çaporta, per vint y
tres sous I ll., III s.
Ítem, un llibre dit Sacra al senyor canonge Fonollet, per un sou I s.
Ítem, un coffre de àlber a mossèn Andreu, notari, per trenta-sis
sous I ll., XVI s.
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Ítem, unes calses botines de cuyro a mossèn Pau Fons, per quatre
sous IIII s.
Ítem, dos sperons al comensal Font, per un sou y sis dinés I s.,
VI d.
Ítem, dos cadires a mossèn Busquets, per divuyt sous XVIII s.
Ítem, un fregacap de rells a n’en Pons, per quatre dinés IIII d.
Ítem, un llibre dit Dortori Segure a Francesch Balart, per catorse
dinés I s., II d.
Ítem, uns alamàs de seda y registres de llibre a mossèn Jaume
Casols, scrivent, per vuyt sous y set dinés VIII s., VII d.
Ítem, sinch cascavells de plata al senyor canonge Verdú, a rrahó
de desset sous, onse dinés, pesen y valen sinch sous y tres dinés
V s., III d.
Ítem, un tros de atxa a n’en Pons, per sis sous y tres dinés
VI s., III d.
Ítem, un didal de plata a mossèn Pau Fons, per sinch sous y deu
dinés V s., X d.
Ítem, un pany, ab sa clau, a mossèn Lluís Busquets, per tres sous
y un diner III s., I d.
Ítem, una bossa de cuyro a n’en Llor, corredor, per un sou y tres
dinés I s., III d.
Ítem, un padaços de drap, barets de capellà, tres bótes de cuyro,
dolentes, y un faristolet a n’en Sapera, per treze dinés I s., I d.
Ítem, un saquet de cuyro a mossèn Busquets, per sis dinés VI d.
Ítem, unes faldilles grogues eren de na Masa, viuda, staven penyora
per vint sous, són-se venudes, de voluntat d’ella, a mossèn Busquets, per
trenta sous, los deu sous se són donats a ella y los vint se posen así.
Ítem, unes plantoffes a na Vinyes, per un sou I s.
Ítem, un sinyell, ab dos flochs, a n’en Vinyes, per un sou I s.
Ítem, un buffet a n’en Moragues, per sinquanta-un sou II ll., XI s.
Die iovis, decima quinta predictorum mensis et anni, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un pualet a na Plana, per un diner I d.
Ítem, un aspi de canya a na Basora, per un diner I d.
Ítem, una cantareta a na Pastora a na Pastora (sic), per sis diners
VI d.
Ítem, una granera a mestre Pau Martra, per tres dinés III d.
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Ítem, un cantaret de dos brochs a na Tortosa, per I d.
Ítem, una gerreta morisca a mestre Pau Martra, per V d.
Ítem, una cantareta a na Bertrana, per sis dinés VI d.
Ítem, dotze peces, cantes y gerretes, a mestre Pau Martra, per
dos sous II s.
Ítem, un fogó de terra a na Filadissa, per quatre dinés IIII d.
Ítem, una masureta de fusta a na Boranada, per sis dinés VI d.
Ítem, una cassoleta y una cobertora a na Muntera, per dos dinés
II d.
Ítem, una olla a na Blanca Fort, per dos dinés II d.
Ítem, una panareta de sarga a na Eres, per sinch dinés V d.
Ítem, una casola a na Moyana, per un diner I d.
Ítem, una post a mossèn Pau Fons, per vuyt dinés VIII d.
Ítem, una sistella y dos panarets a na Pastora, per onse dinés XI d.
Ítem, un ribell y una cassola a n’en Boranat, per deu dinés X d.
Ítem, un morter y un ribrallet a n’en Verdaguer, per tres dinés III d.
Ítem, un satial de olla a na Bertrana, per dos dinés II d.
Ítem, una filosa, en la ensarrosada, a na Bertrana, per quatre
dinés IIII d.
Ítem, una copeta y una olla a na Tortosa, per dos dinés II d.
Ítem, una olla a na Moyana, per un diner I d.
Ítem, deu peces de olles cobertores a mestre Martra, per sis dinés
VI d.
Ítem, tres gerretes de tenir mel al dit Martra, per sis dinés VI d.
Ítem, un scalfador de camises de fusta a n’en Vergili, per un sou I s.
Ítem, una caixa dolenta a n’en Gomis, enpedrador, per quatre
sous y vuyt dinés IIII s., VIII d.
Ítem, una caixa dolenta a mestre Martra, per dos sous II s.
Ítem, un parador de tinell a mestre Pau Martra, per un sou I s.
Ítem, una stora dolenta a n’en Bertran, per dos sous, sis dinés
II s., VI d.
Ítem, fusta dolenta a mestre Pau Martra, per tres sous III s.
Ítem, una ventalla de fusta a mossèn Gil, per sis dinés VI d.
Ítem, fusta dolenta a dit mestre Pau, per quatre sous IIII s.
Ítem, una torreta de fer alfàbega a dit mestre Pau, per tres sous
y tres III s., III d.
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Ítem, una albarda y un sach de sal de bacó a dit mestre Martra,
per un sou I s.
Ítem, una gerra a n’en Saperes, per un sou I s.
Ítem, un para-sol a n’en Fons, per quatre sous, sis dinés IIII s.,
VI d.
Ítem, un càvech a n’en Vinyes, corrador, per quatre sous IIII s.
Ítem, un cànter olier y un ambut a n’en Llor, per sinch sous V s.
Ítem, una post a Gabriel Martorell, per sis dinés VI d.
Ítem, una flaçada blava al senyor canonge Robuster, per quoranta
sous II s.
Ítem, un mirall, a dit senyor canonge Robuster, per sis sous VI s.
Ítem, un morter de pedre a dit canonge Robuster, per dos sous II s.
Ítem, un carratell a Gabriel Martorell, per tres sous III s.
Ítem, quatre carratells a mossèn Sagarra, per trese sous XIII s.
Ítem, un arroelo de xamallot fi negre, ja usat, a micer Mascaró,
per quatre lliures IIII ll.
Ítem, un fustet de Tortosa a mossèn Pau Reverter, per trenta-vuyt
sous I ll., XVIII s.
Ítem, quatre cayrats rodons a mestre Morell, fuster, per vint sous
I ll.
Ítem, un carratell a n’en Babot, per sis sous VI s.
Ítem, dos carratells, ab lo vinagre, a n’en Texidor, per vuyt sous
VIII s.

5
1593, agost, 3. Tarragona
Relació del porter reial Pere Angeli, al carrer del Forn de l’Abat, de la
presentació de dues partides de la Taula de Canvi i Dipòsits de
Tarragona al pare Jeroni Dauder, rector de la Casa de Provació dels
jesuïtes, a instància del paraire de Reus Joan Rosic, clavari de la
Confraria de paraires de la vila, per la lluïció d’un censal mort de
1.000 lliures.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 332r333v.

Dimats, a tres del mes de agost, any de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Jesuchrist mill sinch-cents noranta-tres, en lo Manual cor-
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rent de la Taula del Cambi o Depòsits de la ciutat de Tarragona, són
continuades dues partides, ab solta, del tenor següent:
Devem al reverent rector de la Casa de probació de la Companya de Jesús de la present ciutat de Tarragona, que, per ell, nos lliurà
contans Joan Rosich, parayre de la vila de Reus, dix són les pagà per
la Confraria dels perayres de dita vila de Reus y com ha clavari y de
dinés de aquella y la dita confraria y confrares de aquella, en restitució
del preu, luytió y quitament de tot aquell censal mort, de consemblant
preu y de ànnua pensió sinquanta lliures, que quiscun any, a dos del
mes de juny, dita Confraria dels parayres y confrares de aquella feyen
y prestaven y prestar heren obligats als dits rector y Casa de probació
de la Companyia de Jesús mill lliures, diem I M ll.
Les quals sien soltes quant mossèn March Rull, notari públich
de la present ciutat de Tarragona, o dirà.
Ítem, més, devem al dit reverent rector que·ns lliurà contans dit
Joan Rosich, clavari, per la porrata de la pensió que corre del dit censal, deguda fins lo die present y assò sens solta vuyt lliures, deu sous,
diem VIII ll., X s.
Igitur, ut premissis duabus partitis et solte, propria manu scriptis
in dicta tabula, sub dicto calendario factis, in iudicio et extra, fides
plenaria ab omnibus ubique adhibeatur ego, Bernardus Gendre, civis
Tarracone, apostolica et regia per totam terram auctoritatibus ac de
Collegio notariorum dicte civitatis notarius publicus, regens officium
Manualis dicte tabule hic me subscripsi et meum solitum artis notarii
apposui sig+num.
Die sabbati, tercia mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tercio, coram me, Bernardo Gendre,
cive Tarracone, apostolica et regia per totam terram auctoritatibus ac
de Collegio notariorum dicte civitatis notario publico in dicta civitate
Tarracone et in vico dicto del Forn de l’Abbat personaliter existente,
comparuit et fuit personaliter constitutus Petrus Angeli, regius portarius, Tarracone habitator, qui, in presencia honorabilis Petri Vilanova
et Francisci Bergadà, sartorum, habitatorum Tarracone, testium ad
hec vocatorum specialiter et assumptorum, retulit et fidem fecit michi,
dicto Bernardo Gendre, notario, se dicta die, ad instantiam honorabilis
Ioannis Rosich, paratoris ville de Reus, nomine quo in retroscriptis
partitis presentasse et intimasse retroscriptum instrumentum partitarum
factarum in Tabula Cambii sive Depositorum civitatis Tarracone reverendo patri Hieronymo Deuder, rectori Domus Probationis Societatis
Jesus presentis civitatis Tarracone, intus dictam domum personaliter
existenti et reperto copiam dicti instrumenti dictarum partitarum in
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eius manibus dimittendo, de qua relatione dictus Petrus Angeli, regius
portarius publicum, fieri et confici instrumentum et sibi ac aliis cuia
intersit tradi per me, dictum et infrascriptum notarium petiit et requisivit.
Instrumentum relationis presentationis facte reverendo patri Hieronymo Deuder, rectori Domus Probationis Societatis Iesu civitatis Tarracone, de duabus partitis factis in Tabula Cambii sive Depositorum
civitatis Tarracone, ad instanciam clavarii Confratrie paratorum ville
de Reus.
MDLXXXXIII.

6
1595, abril, 19-1599, març, 16. Tarragona
Inventaris dels llibres llegats al seminari pel canonge de la Seu Feliu
Serra —entregats pel seu hereu universal, el mercader Vicenç Serra— i dels trobats a l’edifici, rebuts en comanda pels rectors successius Jaume Martí, doctor en arts, Llorenç Girona —juntament
amb la relació dels mobles—, Ermengol de Calaceit —de mans
de Gabriel Tegell, en nom de l’esmentat Girona— i el doctor Marc
Gual. Hi consten els administradors del Col·legi o Casa del Seminari el sagristà major, el canonge Jaume Reig, el comensal Bernat
Agràs, el beneficiat de la Seu Gabriel Tomàs i Rafael Mosset.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 449r455v.

Die mercurii, XVIIIIº mensis aprilis MDLXXXXV fuit factum inventarium et Index librorum reverendi domini Felicis Serra, canonici
sancte Sedis Tarracone, per eum in suo ultimo testamento relictorum
et legatorum Collegio sive domui Seminarii dicte civitatis Tarracone
huiusmodi sub tenore:
1. Vita Plutarchi, Basilie, 1535.
2. Ambrosius Calapinus, Lugduni, 1550.
3. Cornelii Iansenii, Lugduni, 1577.
4. Opera Bernardi, Lugduni, 1546.
5. Rodulphus Flaviasensis, Colonie, 1536.
6. Opus Cathehisticum (sic), Colonie, 1577.
7. Elucidatio in omnes psalmos Titelmani, Parisiis, 1548.
8. Beati Ioannis Damaceni opera, Parisiis, 1577.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

155

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Primus tomus Theosophie Ioannis Arboris, Parisiis, 1540.
Vita Christi, Parisiis, 1580.
Titu Livii Patavini, Lugduni, 1553.
Bibbliotheca sancta, Lugduni, 1575.
Disputationes Ruberti Belarmini, Lugduni, 1587.
Index Alphabeticus, Lugduni, 1545.
Biblia sacra, cum glosis Nicolai de Lira, Lugduni, 1545.
Bibliorum sacrorum thomus secundus, Lugduni, 1545.
Bibliorum sacrorum tomus tercius, Lugduni, 1545.
Bibliorum sacrorum tomus quartus, Lugduni, 1545.
Bibliorum sacrorum tomus quintus, Lugduni, 1545.
Bibliorum sacrorum tomus sextus, Lugduni, 1545.7
Opera Gregorii tomus primus, Lugduni, 1540.
Opera Gregorii tomus secundus, Lugduni, 1539.
Concordancie none utriusque testamenti, Paresii, 1562.
v. Disputationes Ruberti Belarmini, Ingolstadie, 1588.
Doctoris Francisci Toleti, Colonie, 1589.
Divi Thome Aquinatis enarrationes sive cathena aurea, Parisiis,

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ioannes Gagnei super evangeliis, Paresiis, 1552.
Opera santissimi martiris Cipriani, Basilie, 1525.
Divi Gregorii Nasianseni orationes, Basilie, 1531.
Divi Thome Aquinatis in epistolas Pauli, Antverpie, 1569.
De iustificatione Andree Vega, Colonie, 1572.
Divi Ioannis Rusbrochii opera omnia, Colonie, 1552.
Richardi sancti Victoris opera, Lugduni, 1534.
Salviani episcopi Massiliensis de vero iuditio, Rome, 1564.
Paraphrasis in spalmos (sic) omnes Cornelii Iansenii, Lugduni,

36.
37.
38.
39.

Economie bibliorum Georgii Ederi, Colonie, 1571.
Ioannes Viguerius Institutiones theologici, Paresiis, 1563.
Salustius, Venetiis, 1502.
Duplex commentacio de consolatione philosophica, Lugduni,

1566.

1575.

1508.

7. Ratllat, Epístoles de Ciceró latines.
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40. Historia mundi naturalis Caii Plini, Typis, 1582.
41. Calapini secunda pars, Lugduni, 1550.
42. De institutione sacerdotium auctore Petro de Soto, Dilinge, 1558.
43. Decretales Gregorii, Parisiis, 1518.
44. Ricardus de Mediavila theologus in quartum sententiarum, Venetiis, 1509.
45. Suma sylvestrina, Lugduni, 1556.
46. Missale romanum, Venetiis, 1550.8
/o/ 47. Biblia sacra, Parisiis, 1552.
48. Questiones et decisiones phisicales, Lugduni, 1534.
49. Enchiridion sive manuale confessorum Martini ab Spiliqueta,
Lugduni, 1575.
50. g. Promtuarii iconum insignorum a seculo hominum, Lugduni,
1581.
51. Constitutiones provinciales tarraconenses, Tarracone, 1580.
52. Francisci Turiani de ecclesia et ordinationes 9 ministrorum
ecclesie, Colonie, 1574.
53. Constitutiones synodales tarraconenses, Tarracone, 1581.
54. Canones penitenciales Antonii Augustin, Tarracone, 1582.
55. Ioannis Cassiani Collationes sanctorum partum, Rome, 1580.
56. Rationale divinorum officiorum Guillermi Durandi, Lugduni,
1521.
57. Hector Pintus in Esachielem, Antverpie, 1570.
58. Morale reductorum in omnes utriusque testamenti libros, Lugduni, 1538.
59. Dictionarium pauperum Rodulphi Tossicnanii, Lugduni, 1581.
60. Hector Pintus in Esayam, Antverpie, 1567.
/o/ 61. Libro spiritual de madre Ávila, Madrid, 1574.
62. Aviso de gente recogida del pare Peris, Barcelona, 1585.
63. sp. Tercia pars summe sancti Thome, Lugduni, 1535.
64. Secunda secunde sancti Thome, Lugduni, 1534.
65. Dionisius Cartusianus, Parisiis, 1548.
66. Vallerii Maximi dicta et exempla, Lugduni, 1538.

8. Ratllat, 47. Sylvestrine suma que summa summarum apellatur, Lugduni, 1551.
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67. Theophilacti Archiepiscopi in evangelia, Parisiis, 1543.
68. Historia evangelica Ioannis Brisonii, Rome, 1575.
69. v. Concilium tridentinum, Lugduni, 1580.
70. Suetonius Tranquillus, Lugduni, 1541.
71. Epistole Pauli et aliorum apostolorum, Lugduni, 1556.
72. De persecutione Anglicana, Rome, 1582.
73. Ludolphus Cartusianus, 1542.
74. Flavius Iosephus de bello iudaico, Lugduni, 1546.
75. Idem Iosephus de Antiquitate iudeorum, Lugduni, 1546.
76. Idem Iosephus omnia opera, Lugduni, 1546.
77. Collibetice questiones sancti Thome, Paresiis, 1523.
78. Prima secunde sancti Thome, Lugduni, 1535.
79. Concilatio theologorum, Paresiis, 1559.
80. Prima pars summe sancti Thome, Lugduni.
81. Petri Antonii Bauterii Annotationes, Valencie, 1547.
82. Lucii Flori gestorum Romanorum, Barchinone, 1557.
83. Dictorium curatorum fratris Petri Martiris, Barchinone, 1572.
84. Caii Iulii Cessaris rerum a se gestarum, Lugduni, 1558.
85. Martirologium romanum, Venetiis, 1584.
86. Canones concilii provincialis Colonie, Parisiis, 1547.
87. Doctor spiritualis Climacus.
88. Thomas Gayetanus in evangelia, Lugduni, 1558.
89. Commentaria in Ieremiam Andree Capella, in Cartusia, 1586.
90. In omnes divi Pauli apistolas collacio, Parisiis, 1552.
91. Lactancii Firmiani opera, Lugduni, 1543.
92. Catheciscus, Lugduni, 1567.
93. v. Flores theologicarum questionum, Auguste, 1581.
94. Adriani sixti pontificis maximi questiones in quartum sententiarum, Lugduni, 1547.
95. Jop. Calendarium perpetuum, Madriti, 1572.
96. Catheciscus catholicus, Lugduni, 1579.
/o/ 97. Camino y puerta para la oración del pare Peris, en Barcelona, 1584.
98. Libro de la oración y meditación de fra Luis de Granada, en
Salamanca, 1572.
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99. Guía de pecadores de fra Luis de Granada, en Salamanca, 1573.
100. Segundo volumen del memorial de la vida christiana, en Salamanca, del dit auctor, 1573.
101. Memorial de la vida christiana del dit auctor, Salamanca, 1573.
/o/ 102. Aurea expositio hymnorum, Barchinone, 1571.
103. Gerson de imitatione Christi, Lugduni, 1570.
104. Jo. g. Summa Gaietana, Lugduni, 1551.
105. Scopus Biblicus, Lugduni, 1572.
106. Tractatus ministeriorum misse, Lugduni, 1546.
107. Flosculus sacramentorum, Barchinone, 1560.
108. Flores operum divi Bernardi, Lugduni, 1564.
109. g. Breve totius theologie compendium, Parisiis, 1548.
110. Pandecta legis evangelice, Lugduni, 1549.
111. Francisci Turiani Societatis Iesu, Parisiis, 1577.
112. Brevisima scolia in epistolas Pauli, Parisiis, 1547.
/o/ 113. Examen ordinandorum, Venetiis, 1587.
114. Elucidatio paraphrastica in librum Job, Lugduni, 1564.
115. Sacri canonis misse expositio, Antverpie, 1564.
116. Stimulus divini amoris sancti Bonaventure, Venetiis, 1542.
117. Summa conciliorum et pontificum, Paresiis, 1552.
118. Divi Aurelii Augustini meditationes, Parisiis, 1541.
/o/ 119. Petrarcha, en Lió, 1564.
120. Dicta notabilia diversorum personarum, Venetiis, 1547.
121. Demostrationum religionis Christiane libri tres, Lugduni, 1564.
122. Hieronymi Osorii Lusitani, Colonie, 1576.
123. Hieronymi Osorii Lusitani de gloria libri quinque, Colonie,
1576.
124. Hieronymi Osorii Lusitani libri octi, Colonie, 1574.
125. Hieronymi Osorii Lusitani in Esayam, Colonie, 1579.
126. Hieronymi Osorii Lusitani de vera sapiencia, Colonie, 1579.
127. Hieronymi Osorii Lusitani de iusticia celesti, Colonie, 1581.
128. Summa virtutum et vitiorum, Lugduni, 1551, tomus secundus.
129. Summa virtutum et vitiorum tomus primus, Lugduni, 1551.
130. Summa misteriorum fidei christiane, Lugduni, 1546.
131. Flores omnium doctorum theologie, Lugduni, 1553.
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132. Flores Biblie, Lugduni, 1554.
133. Adriani sixti pontificis maximi questiones duodecim, Lugduni,
1546.
/o/ 134. Pauli Orosii historie, Colonie, 1574.
135. Regule intelligendi scripturas sacras, Parisiis, 1550.
/o/ 136. Dialectica Aristotilis, Lugduni, 1545.
137. Dionisii Cartusiani, Parisiis, 1547.
138. Directorium breve audiendi confessiones, Parisiis, 1578.
139. Epitome singularum dictionum, Parisiis, 1547.
140. Introductio phisica, Lugduni.
141. g. Biblia brevis, Parisiis, 1534.
/o/ 142. Consuelo de Nuestra peregrinación de don Capilla.
143. Homiliarum Ioannis Echii tomus primus, Parisiis, 1538.
144. Homiliarum eiusdem Echii tomus secundus, Parisiis, 1538.
145. Homiliarum eiusdem Echii tomus tercius, Parisiis, 1538.
146. Homiliarum eiusdem Echii tomus quartus, Parisiis, 1538.
147. v. Petri Lombardi episcopi Parisiensis libri quatuor sententiarum, Parisiis, 1550.
148. Aristotilis Hetica, Lugduni, 1548.
149. Ioannis Tauleris de vita et passione Salvatoris Nostri Jesu
Christi, Colonie, 1548.
150. Confessionale sancti Antonini, Paresiis, 1523.
151. Sermones sancti Augustini ad Heremitas, Venetiis, 1495.
152. De frequenti usu sanctissimi sacramenti eucharistie, Rome,
1557.
/o/ 153. Dicta salutis sancti Bonaventure, Venetiis, 1518.
154. sp. Summa armilla, Lugduni, 1560.
155. Testamenti novi editio, Lugduni, 1548.
156. Doctrina cordis de sant Bonaventura, Toledo, 1525.
157. Dionisius Cartusiensius de Contemptu mundi, Colonie, 1540.
/o/ 158. Libro de la verdad de Pedro Medina, Barcelona, 1574.
159. Tercera parte del libro lamado Abecedario espiritual, en Valladoled, 1537.
160. Liber expositionum dicti Hieronymi en pregamí, scrit de mà.
161. Satira Persie.
162. Confessionari de Pere Antoni Bauter.
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/o/ 163. Vocabolesta ecclesiatico, 1561.
/o/ 164. Summa doctrine christiane Ugoni Boemo.
Són ara 4. Ítem, vuyt libres, scrites (sic) de mà, de arts y teologia.
/o/ 165. Erudisión christiana del padre Luquian, en Tarragona, 1594.
Ítem, lo parestatge de fusta.
Die mercurii, XVIIIIº mensis aprilis, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXV, Tarracone.
Admodum reverendi domini Melchior de Biure, sacrista maior et
Iacobus Reig, canonici, Bernardus Agràs, comensalis et Gabriel Thomàs,
beneficiatus sancte Sedis Tarracone, administratores et gubernatores
Collegii sive Domus Seminarii ecclesiastici, nuncupati pro pueris erudiendis in universitate Studii generalis presentis civitatis Tarracone, per
bone memorie Gasparem cardinalem Cervantes, nuncupatum archiepiscopum Tarraconensem, instituti et erecti dicto nomine gratis et cetera,
confessi fuerunt habuisse et recepisse ab honorabile Vincentio Serra,
mercatore, cive Tarracone, herede universali reverendi quondam Felicis
Serra, canonici dicte Sedis realiter et de facto in presentia mei, notarii et testium infrascriptorum, omnes libros continuatos et designatos
in indice sive memoriale in precedentibus quatuor papiri foleis huius
forme comunis presenti comprehenso, manu mei, Bernardi Gendre,
notario, scripto. Ítem, lo parastatge de fusta. Que libri sunt numero
centum sexaginta quinque, exceptis octo manuscriptis, quos libros et
parastatge dictus quondam Felix Serra in suo ultimo testamento legavit
et dimissit dicto Seminario et ideo et cetera presentem, dicto nomine,
apocham firmarunt et cetera.
Testes Matheus Francesch, clericus, loci de Riudecanyes, diocesis
et Franciscus Testa, dicti quondam canonici Serra, dum viveret, familiaris, habitatores Tarracone.
Die veneris, XII mensis maii MDLXXXXV, in domo Seminarii
Tarracone, presentibus me, Bernardo Gendre, notario publico Tarracone
et testibus infrascriptis, in presentia predictorum dominorum administratorum predicte Domus sive Collegii Seminarii Tarracone et ad
eius instantiam et in presentia etiam reverendi domini Iacobi Martí,
artium doctoris, capellani sive rectoris dicte Domus sive Collegii, predictum index sive inventarium librorum dicte Domui sive Collegio relictorum sive legatorum per quondam domini Felici Serra, canonici, fuit
lectum et repetitum et fuit de novo factum inventarium de libris qui
iam erant dicte Domus sive Collegii et in eo erant huiusmodi sub tenore:
166. v. Biblia, Lugduni, 1514.
167. Anthici Rochani Logica, Barchinone, 1570.
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168. Questiones tusculane Ciceronis, Lugduni, 1554.
169. Aristotilis logica, Lugduni, 1588.
170. Lucius Flori gesta Romanorum, Barchinone, 1557.
171. v. Tesaurus Ciceronis, Parisiis, 1556.
172. Aristotilis logica, Lugduni, 1570.
173. Phisica Antichi Rocani, Barchinone, 1573.
174. Epistole ad Aticum, Lugduni, 1555.
175. sp. Aristotelis fisica, Lugduni, 1557.
176. Tomus secundus orationum Ciceronis, Lugduni, 1541.
177. Phisica Gevelli, Lugduni, 1567.
178. Epistole ad Aticum, Lugduni, 1555.
179. g. Suma contra gentes divi Thome, Antverpie, 1568.
180 Secunda secunde sancti Thome, Lugduni, 1567.
181 Prima secunde sancti Thome, Lugduni, 1567.
182. Opuscula Caetani, Lugduni, 1567.
183. v. Tercia pars sume sancti Thome, Lugduni, 1567.
184. g. Secunda secunde sancti Thome, Lugduni, 1568.
185. Ian. g. Tercia pars suma sancti Thome, Lugduni, 1568.
/o/ 186. Index sume sancti Thome, Lugdini, 1567.
187. g. Dictionarium Ambrosii Calapini, Lugduni, 1569. És-se perdut al temps del doctor Baffarull.
188. Ordinations y statuts del Seminari, scrit de mà.
Martí. Quos si quidem libros in precedentibus quinque papiri
foleis presenti comprehenso numero centum octuaginta octo et octo
manuscriptos y lo parastatge de fusta predicti domini administratores
tradiderunt in puram comandam dicto domino Iacobo Martí, capellano et rectori et ad custodiendum ad usum puerorum dicti Seminarii.
Et dictus dominus Iacobus Martí, capellanus et rector, confessus fuit
et recognovit dictis dominis administratoribus presentibus habere et
tenere in puram comandam pro eisdem et dicta Domo sive Collegio
et ad custodiendum ad usum puerorum dicti Seminarii predictos libros et parastge conveniens et promittens eisdem restituere eis dictos
libros et parastge et de eis bonum et legale compotum reddere quoties
requisitus fuerit, sine aliqua videlicet dilatione et exceptione et absque
damno et missione dicte Domus sive Collegii, sub obligatione bonorum
suorum et renuntiationibus necessariis ac cum iuramento firmavit et
iuravit.
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Testes et cetera honorabilis Dominicus Camps, magister domorum,
civis Tarracone et Cosmas Pelegrí, familiaris dicti domini sacriste Biure.
189. g. Prima secunde sancti Thome, Lucduni, 1568.
190. g. Prima pars sancti Thome, Lucduni, 1567.
191. Questiones deputatas, Lucduni, sancti Thome, 1568.
192. Flos sanctorum, molt vel, s’és pelat.
/o/ 193. Primera parte de la Introduction de la fe de fray Luis de
Granada.
194. Marci Tulli Ciceronis orationum tomus tercius. Estos sis libres se trobaren de més al temps prengué lo inventari mossèn Lorens
Gerona, rector.
195. Marcii Tullii Ciceronis epistole.
196. Oratius Marcii Antonii Muret.
197. f. Leccicon seu dictionarium Elii Antonii Nebrisensis.
Inventarium librorum Domus sive Collegii Seminarii Tarracone.
MDLXXXXV.
Die XXIIII augusti MDLXXXXVII, predictus reverendus Iacobus
Martí, presbiter et beneficiatus Sedis, rector dicti Seminarii, ex eo quia
dictum officium renunciavit, restituit omnes predictos libros continuatos
in predictis duobus inventariis reverendo quondam Laurentio Girona,
clerico Tarraconense, rectore dicti Seminarii noviter electo, interveniente reverendo domino Gabriele Thomàs, presbitero beneficiato Sedis,
altero ex administratoribus eiusdem, presente me, Bernardo Gendre,
notario et presentibus pro testibus Francisco Voltes, collegiali et Latzero
Rovira, magistro domorum, cive Tarracone.
Dicta die, ad instantiam dictorum dominorum administratorum
et rectoris, fuit factum inventarium de bonis mobilibus dicti Seminarii,
presente me, dicto notario et testibus predictis in et sub forma sequenti:
En lo studi y cambra del rector:
Primo, un cofre.
Ítem, altre mig cofre.
Ítem, lansols de tres teles, sis.
Ítem, llansols de dos teles, trenta-quatre.
Ítem, stovalles devuyt.
Falta hu. Ítem, torcaboques, sinquanta-hu.
Ítem, coxineres de drap de casa, quatre.
Ítem, exugamans trenta-sinch, comprès hu foradat.
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Ítem, un davant de llit de filampua.
En totes les instàncies de casa:
Ítem, nou llits de posts y banchs.
Ítem, set màrfegues.
Ítem, tretze matallaffs.
Ítem, vint y dos flassades, comprès una vella.
Ítem, coxins, tretse.
Ítem, lumeners, set.
Ítem, una taula, ab quatre petges.
Ítem, una cadira de cuyro.
Ítem, un blanch (sic) llarch.
Ítem, un altre parestatge xich, ab sa taula.
Ítem, un (sic) taula, ab sos petges y calaix.
Ítem, un banquet.
Ítem, una taula, ab sos petges.
Ítem, dos banchs.
Ítem, una taula, ab tisora.
Ítem, un banch.
Ítem, un ventall.
Ítem, una taula, ab petges.
Ítem, un banquet.
Ítem, una taula gran, ab dos petges.
Ítem, un feristol.
Ítem, un pagès.
Ítem, dos banchs llars.
Ítem, una cadira.
Ítem, dos albúrnies d’estany.
Ítem, una campana de coure.
Ítem, una caxa llarga, ab tres calaxos, per a tenir pa.
Ítem, tres ganivets y una ganiveta.
En lo rebost:
Ítem, dos gerres olieres, un ambut y trehedor de aram, ab sos
cubertós de fusta.
Ítem, un barrillet per a tenir sal.
Ítem, dos gerretes dolentes, per a tenir llegums.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

altra més xica.
dos banchs de llit.
un petge de taula.
una xeringa d’estany, dolenta.
un spalmador.
En la cunya:
Ítem, una pastera tombada, ab dos posts, dos sedassos.
Ítem, tres teles de pastar, les dos de mija llana, l’altre de lli.
Ítem, dos cabassos.
Ítem, un morter de coure, ab sa mà.
Ítem, un altre de pedra.
Ítem, dos paelles de ferro, la una gran l’altra xica, ab sa paleta.
Ítem, un porgador.
Ítem, una caldera de aram.
Ítem, un ast.
Ítem, una pala de ferro.
Ítem, uns ferros per a tenir la olla.
Ítem, uns molls.
Ítem, uns ferros de tres peus, per a menar lo ast.
Ítem, un rall.
Ítem, una tauleta, ab petges.
Ítem, un scambell.
Ítem, una banqueta.
Ítem, una coladora de aram.
Ítem, una olla de aram.
Ítem, tres sachs per a ferina.
Ítem, dos banchs per als sachs.
En lo seller:
Ítem, tres gerres per a aygua.
Ítem, una bóta de vinagre, de dos càrregues.
Ítem, tres bótes per a vi, la una de tres càrregues, les dos de una.
Ítem, tres exetes de coure.
Ítem, un carratell.
Que omnia bona mobilia et libros dictus Laurentius Girona, rector,
confessus fuit tenere in puram comendam, pro dictis dominis admi-
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nistratoribus et de eis bonum compotum reddere eaque restituere, sub
obligatione bonorum suorum et cum iuramento, presentibus testibus
predictis.
Armengol. Die XXVI marcii MDLXXXXVIII, Gabriel Tegell, nomine
et pro parte predicti Laurentii Girona, rectoris qui fuit dicti Seminarii,
restituit omnes libros et bona mobilia predicta, per dictum Girona
in comandam accepta, cum annotationibus scriptis in marginibus de
his que non extant, reverendo Andree Armengol, de Calaseyt, diocesis
dertusensis, rectori dicti Seminarii noviter electo, interveniente reverendis domno Raphaele Mosset et Gabriele Thomàs et administratoribus
et me, Bernardo Gendre, notario et testibus infrascriptis. Quiquidem
Andreas Armengol, rector, confessus fuit tenere omnia predicta in puram comandam pro dictis administratoribus dicti Seminarii et de eis
bonum compotum reddere eaque restituere quoties requisitus fuerit,
sub obligatione bonorum suorum et cum iuramento, presentibus pro
testibus Raphaele Joper et Fructuoso Fígols, collegialibus.
Gual. Die martis, XVI mensis marcii MDLXXXXVIIIIº, predictus
Andreas Armengol, rector, restituit omnes libros et bona mobilia predicta
sibi in comandam tradita, excepto libro numero (espai en blanc) que
non reperitur et cum una adnotatione in margine, doctori Marco Gual,
Tarraconense rectori dicti Seminarii noviter electo, intervenientibus et
assistentibus dictis dominis Raphaele Mosset et Gabriele Thomàs, administratoribus et me, Bernardo Gendre, notario et testibus infrascriptis,
quiquidem Marcus Gual accceptavit et cetera et confessus fuit tenere
omnia predicta in puram comendam, pro dictis administratoribus dicti
Seminarii et de eis bonum compotum reddere eaque restituere quoties
requisitus fuerit, sub obligatione bonorum suorum et cum iuramento,
presentibus pro testibus Raphael Joper et Petro Voltes, collegialibus
dicti Collegii.

7
[1596]. Tarragona
Inventari dels béns del comensal [Bernat] Agràs, trobats a la cambra de
mitja escala.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 308r308v (núm. 1).

Inventari dels béns del còndam lo sènyer començal Agràs.
Fransechs (sic) Agràs.
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En la cambra o aposento de miga escala, en lo qual lo dit sènyer
Agràs tenia la seva roba, són trobadas las cosas següents:
Testes Pere Vilanova, Toni Antic.
Primo, una cayxa de alba, ab son pany y clau, foren trobades las
cosas següents:
Primo, una çotana de estamenya, que servia de capa de cor, molt
dolenta y foradada.
Ítem, altra sotana closa de estamenya, foradada.
Ítem, un aruelo de estamenya, ab sa gira de risa.
Ítem, un aruelo de cadís, molt usat.
Ítem, una roba de cor de escot, ab son capús de pells negres.
Ítem, la muça de examallot, ab la gira de tafatà morat.
Ítem, una roba de cadís, molt dolenta y usada.
Ítem, un gipó de drap de casa.
Ítem, un sobrepellís de tela.
Ítem, un ruquet de tela, molt dolent y apadessat.
Ítem, una sotana de examallot bo fi, molt dolenta y apadassada.
Ítem, quatre camissas de bri de lli.
Ítem, una bossa de cuyro, ab sos ferros.
Ítem, una cortina de drap de lli negre.
Ítem, unes miges de cordellat negre.
Ítem, unes miges calses de lli, ab stribera.
Ítem, una bossa de cuyro.
Ítem, una altra bossa de cuyro gran, buyda.
Ítem, un sac de cuyro, buit.
Ítem, una gacheta de blanquet.
Ítem, una cuera de cuyro blanc.
Ítem, unas mànegues de cuyro blanc.
Ítem, un tros de vellut negre, molt vell.
Ítem, unes faldilles blaves, ab tres fayxes de vellut del matex color;
diuen són de na Buada y estan penyora per tres lliures.
Ítem, un altre sobrepellís de tela.
Ítem, un missal.
Ítem, una casulla de cotonina, ab sa estola y manipla y cordó.
Ítem, un camís y amit.
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uns corporals y una sacra.
una bosça de cuyro.
dos barrets de capellà.9
dues cayxes, la una de pi y la altra de alba, velles, buydas.

8
1598, febrer, 27. Tarragona
Encant dels béns d’Anna, vídua del mercader Joan Pedret —hi consta
el tutor de la seva filla Francesca, donzella, el mercader Pau Reverter—, al Pla de la Seu, a càrrec dels corredors de coll públics
i jurats Joan Vinyes, Francesc Salvany, Magí Gisquerol i Antoni
Ferrer.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 310r317v (núm. 54).

54
Encantus bonorum domine Anne Pedreta, vidua Ioannis Pedret.
XXVII februarii MDLXXXXVIII.
Die veneris, XXVII mensis februarii, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXVIII.
Encantus de bonis que fuerunt Ioannis Pedret et Anne, coniugum,
factus ad instanciam. Carta tradita.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo, die vero vigesima septima mensis februarii intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone,
apostolica et regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam honorabilis Pauli Reverter, mercatoris, civis Tarracone, tutoris et curatoris et
seu administratoris Francisce, domicelle, filie et heredis Anne Pedreta,
vidue relicte Ioannis Pedret, quondam mercatoris, civis Tarracone et
bonorum illius, per dictam Annam Pedret dati et assignati illius ultimo testamento, quod fecit, ordinavit et firmavit in posse mei, dicti
notarii, die prima mensis iulii, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo nonagesimo sexto, in platea Sedis Tarracone de bonis

9. Ratllat, Ítem, una altra cayxa, farrada, buyda, ab pany y clau.
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hereditatis dicte Francisce Pedret fuit factus encantus, intervenientibus
et interessentibus Ioanne Vinyes, Francisco Salvany, Magino Gisquerol
et Antonio Ferrer, curritoribus collis publicis et iuratis dicte civitatis,
per quos personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis infrascriptis,
fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una flassada blancha a mossèn Bernat Carnicer, beneficiat,
per trenta sous I ll., X s.
Ítem, altra flassada blancha a mossèn Pere Carnicer, comensal,
per quoranta-dos sous y sis II ll., II s., VI d.
Ítem, una copa de aram a Bernat Matheu, calsater, per trentados sous I ll., XII s.
Ítem, un llansol a n’en March Vilar, argenter, per vint y sinch
sous I ll., V s.
Ítem, una flassada blancha a mossèn March Rull, notari, per vint
sous y sis dinés I ll., VI d.
Ítem, altra flassada blancha al dit, per vint y set sous I ll., VII s.
VIII ll., XVII s.
Ítem, un cantaret de aram a mossèn Alexandre Cendra, notari,
per nou sous y un diner VIIII s., I d.
Ítem, un llansol a n’en March Vilar, argenter, per vint y dos sous
I ll., II s.
Ítem, una flassada blancha a na Matheua, per dotze sous y sis
dinés XII s., VI d.
Ítem, un matalaff al senyor canonge Frexa, per vint y sis sous
I ll., VI s.
Ítem, un morter de pedra al comensal Lorens, per vuyt sous VIII s.
Ítem, dos candaleros petits de llautó a mestre Gabriel Pons, per
vuyt sous y vuyt VIII s., VIII d.
Ítem, un llansol a Joan Fontanet, sastre, per setze sous y sis
dinés XVI s., VI d.
Ítem, altra llansol al dit, per quinze sous XV s.
Ítem, un lumener a mossèn Magí Vidal, per quatre sous y sis
dinés IIII s., VI d.
Ítem, un llansol a n’en Ferrer, corredor, per vint y dos sous
I ll., II s.
Ítem, una arquimesa, ab los armaris de baix, a mossèn Moragues,
botiguer de teles, per vuyt lliures VIII ll.
Ítem, un drap de pastà a na Martina, la viuda, per tres sous III s.
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Ítem, un llansol a na Nogués, per vint sous y sis dinés I ll., VI d.
Ítem, quatre cadires de cuyro al senyor comensal Lorens, per
quoranta-un sou y sis dinés II ll., I s., VI d.
Ítem, una flassada vermella a Bernat Matheu, calsater, per quoranta
sous II ll.
Ítem, unes faldilles morades, dolentes a na Cases, per vuyt sous
VIII s.
XX ll., XVII s., III d.
Ítem, un llansol a n’en Joan Fontanet, sastre, per divuyt sous
XVIII s.
Ítem, dos candaleros de llautó a mossèn Riber, apothecari, per
onze sous XI s.
Ítem, una taula de tisora petita a mossèn Joan Olivart, beneficiat
de la Seu, per un ducat I ll., IIII s.
Die sabbati, XXVIII mensis februarii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un drap de pastà, per onze sous a Joan Figueres, argenter
XI s.
Ítem, sinch cadires de fusta, per coranta-un sou a Joan Pasqual
II ll., I s.10
Ítem, un arcabús a Jusep Sanz, per trenta y dos sous I ll., XII s.
Ítem, una flasada de simolses a Gabriel Lagostera, sabater, per
nou sous VIIII s.
Ítem, una fillola a mestre Piles, per trenta-un sous y un diner
I ll., XI s., I d.
Ítem, una màrfega a mestre Francesch Rocha, per onze sous y
dos dinés XI s., II d.
Ítem, dos trosos de flasada de simolses a mossèn Bernat Carnicer,
beneficiat, per sis sous VI s.
Ítem, una conca de aram a mossèn Pere Vilar, argenter, per quatre
lliures y dos sous IIII ll., II s.
Ítem, un gipó de dona a n’Aldonça Ormanta, per onze sous XI s.
Ítem, un sombrero de dona a Bernat Cavaller, per tres sous y sis
dinés III s., VI d.

10. Ratllat, de les Borges.
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Ítem, un gipó de dona a Joan Arbós, per deset sous XVII s.
15 ll., 17 s., 8 d. XV ll., XVII s., VIII d.
Ítem, dos canalobres de llautó a Pere Riber, per tretse sous XIII s.
Ítem, un llit de camp chic a mestre Luch, boter, per dos lliures,
deu sous y sis dinés II ll., X s., VI d.
Ítem, un canalobre de llautó a Jerònim Tarraig, de Reus, per
quatre sous y dos dinés II s. (sic), II d.
Ítem, una taula de pi, ab dos peges, a Esteve Uguet, de la Torre
d’en Barra, per onse sous XI s.
Ítem, una pastera foradada, dolenta, per tres sous III s.
Ítem, una pica de terra de tenir aigua beneita, per sinch sous y
quatre dinés a mestre Sosies, caputxer V s., IIII d.
Ítem, una caxa de pi a Pieres de Bries, habitant en Tarragona,
per deset sous XVII s., VI d.
Ítem, una taula de tisora, ab ses frontisses, a mossèn Soler, de
Palàcio, per vint sous y mig I ll., VI d.
Ítem, una màrfega dolenta, a Pere Oliver, per tres sous III s.
Ítem, un cànter de aram de una ansa a mossèn Vilar, argenter,
per trenta sous I ll., X s.
Ítem, un llansol a mossèn Jaume Miquel, per vint sous I ll.
Ítem, una rodella a mossèn Vilar, argenter, per vuyt sous y mig
VIII s., VI d.
Ítem, un llit de camp, vell, a mossèn Francesch Reverter, notari,
per tenta (sic)-sinch sous y sis dinés I ll., XV s., VI d.
Ítem, una coxinera de bri de cànem a mestre Spau, mestre de
cases, per sis sous y sis dinés VI s., VI d.
XI ll., VII s., VI d.
Ítem, una figura de la Pietat, de pinsell, a mossèn Bernat Gendre,
notari, per vint sous I ll.
Ítem, una scopeta a Joan Arbós, per setse sous y sis dinés XVI s.,
VI d.
Ítem, una figura de santa Magdalena, de pinsell, a mossèn Rovira,
mercader, per deset sous y set dinés XVII s., VII d.
Die lune, II mensis marcii et anni predictorum, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una llumenera de llautó a mestre Miret, carnicer, per setze
sous XVI s.
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Ítem, un scanbell a·n Francesch Serra, misage, per tres sous y
un diner III s., I d.
Ítem, dos coxinets de galta a mestre Miret, carnicer, per tres sous
y tres dinés III s., 3 d.
Ítem, dos coxins de fluxell a Francesch Queral, per sis sous VI s.
Ítem, altre coxí de fluxell a mossèn Salvador Vidal, beneficiat de
la Seu, per vuit sous VIII s.
Ítem, altre coxí de fluxell a Pere Bellver, per tres sous III s.
Ítem, un sedàs de serdes a na Vidala, la revenedora, per deu
dinés X d.
Ítem, un cavall de ferro, del foch, tres sous III s.
III ll., XVII s., II d.
Ítem, a Magí Gisquerol un llansol, per setze sous XVI s.
Ítem, una caixeta chica a mestre Ferrer, guanter, per nou sous
VIIII s.
Ítem, un ast de ferro llarch, per un sou I s.
Ítem, una caixeta a mestre Carbonell, calsater, per deu sous X s.
Ítem, un llansol a na Boteta, per vint sous I ll.
Ítem, un quadro de una dama y un cavaller, de pinsell, per deu
sous a mossèn Vilar, argenter X s.
Ítem, dos coixineres al bosser de Santes Creus, per onse sous y
un diner XI s., I d.
Ítem, una gorra a mestre Baldirà, per dos sous II s.
Ítem, sis torcaboques migans a Bernat Cavaller, per deu sous y
sis dinés X s., VI d.
Ítem, uns bainots, ab son tinter, un sou y sinc dinés I s., V d.
Ítem, un sac a mossèn Joan Llorens, beneficiat y comesal (sic),
dotse sous y sis dinés XII s., VI d.
Ítem, altra sac a n’en Sosies, caputxer, per sis sous y un diner
VI s., I d.
Ítem, altre sac a mossèn Joan Llorens, comensal, per sinch sous
y dos dinés V s., II d.
Ítem, dos sacas a mestre Bernat Cavaller, per nou sous y un
diner VIIII s., I d.
Ítem, una ancolla de terra a mossèn Joan Llorens, comensal, per
dotze sous y sis dinés XII s., VI d.
VI ll., XVI s., IIII d.
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Ítem, un escanbell, per dos sous y tres II s., III d.
Ítem, sis sachs dolens a mestre Giol, caputxer, per onse sous XI s.
Ítem, una paella de ferro a mestre Vilar, argenter, per sinch sous
y un diner V s., I d.
Ítem, sich (sic) torcaboques al senyor miser Reig, per deu sous
y sis dinés X s., VI d.
Ítem, una tovallola larga al senyor miser Reig, per sis sous y sis
dinés VI s., VI d.
Ítem, un una (sic) palla ab sa creu, per tres sous III s.
Ítem, dos coxineretes a na Castellana, per tres sous y vuit dinés
III s., VIII d.
Ítem, tres matalasos a mossèn Agustí Gondalbeu, per sis lliures
VI ll.
Ítem, una caxeta chiqueta, ab sos calaxos, al mossèn Agustí
Gondalbeu, per tretse sous XIII s.
Ítem, un cendrer a na Baldirana, per tres sous y nou dinés
III s., VIIII d.
Ítem, una caixa a Toni Carbonell, caputxer, per deu sous X s.
Ítem, un cànter per a tenir olives, trencat, per un sou I s.
Ítem, dos mesures, que son cortà y mig cortà, vells, per un real II s.
Ítem, vint y dues lliures de fil de stopa, a rahó de dos sous y set
la lliura, a mossèn Bernat Carnicer, val II ll., XVI s., XI d.
Die martis, III mensis marcii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
XII ll., VIII s., VIII d.
Primo, unes stovalles al senyor miser Reig, per catorse sous y sis
dinés XIIII s., VI d.
Ítem, una tovallola, dos exugamans y un torcaboques, per dotse
sous y quatre dinés al mateix XII s., IIII d.
Ítem, sis torcaboques al senyor miser Reig, per nou sous y mig
VIIII s., VI d.
Ítem, unes estovalles a na Stella, per deset sous XVII s.
Ítem, un canastró de ferro a mossèn Font, de Riudoms, per vint
sous I ll.
Ítem, uns guans, per un real II s.
Ítem, una coxinera de bri de cànem, ab fusells, al senyor miser
Reig, vuyt sous VIII s.
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Ítem, un llit de camp de bri de cànem, ab benes de ret sobreposat
y són set peses a mossèn Rovira, mercader, per setze lliures, onse sous
XVI ll., XI s.
Ítem, una pala de ferro y uns molls a mossèn Bernat Carnicer,
per quatre sous IIII s.
Ítem, sis torcaboques a Joan Pons, per dotse sous XII s.
Ítem, al mateix dos coxineres, per nou sous y sis dinés VIIII s.,
VI d.
Ítem, un llit de camp de bri de cànem, ja ansià, y són set peses
a Antich Castellà, ragoler, per sinch lliures V ll.
Ítem, unes estovalles llarges a mossèn Cabestany, per vint y sis
sous I ll., VI s.
XXVIII ll., V s., VI d.
Die mercurii, IIII mensis marcii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, unas faldillas de grana a mossèn Vilar, argenter, per sinch
lliures, onse sous V ll., XI s.
Ítem, un cofre a Gisquerol, corredor, per devuyt sous XVIII s.
Ítem, unes mànegues de contray a na Cotelles, per sinch sous y
dos dinés V s., II d.
Ítem, una cassa de aram, ab son mànec de ferro, a n’Anton Betet,
per set sous y set dinés VII s., VII d.
Ítem, un davantllit a na Papiola, per deu sous y vuit dinés X s.,
VIII d.
Ítem, un bancal de llana mostregat a Pere Cavaller, per deu sous
X s.
Ítem, dos llumenés a mestre Villar, argenter, per deset dinés
I s., V d.
Ítem, un coxinet de galta a mestre Piles, per devuyt dinés XVIII d.
Ítem, una caldera de aram a n’en Joan Cantalosell, per vint y
nou sous I ll., VIIII s.
Ítem, una saya dolenta de cadís a na Bellvera, per nou sous y
vuit dinés VIIII s., VIII d.
Ítem, una casseta de aram a mossèn Soler, ostaler, per quatre
sous y sis dinés IIII s., VI d.
Ítem, unes faldilles de contray, negres, a mossèn Marta (sic),
beneficiat, per vint y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, unes stovalles a Joan Munter, per sinch sous V s.
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Ítem, unes cortines de filanpua, ab benes de ret, a na Durana,
per dos lliures, deu sous II ll., X s.
XIIII ll., VII s.
Ítem, un drap de pastà a n’en Saura, tapiner, per nou sous VIIII s.
Ítem, dos coxineres de tela, guarnides de seda vermella per la
vora, a na Tassa, per nou sous VIIII s.
Ítem, dos basines de llautó grans a n’en Cavaller, per quorantaquatre sous II ll., II s.
Ítem, una alburnieta de aram a mossèn Vilar, argenter, per dos
sous y un diner II s., I d.
Ítem, unes stovalles a Joan a Munter (sic), per tres sous III s.
Ítem, unes stovalles al senyor don Luis de Montoliu, per vuyt
sous VIII s.
Ítem, quatre coxineres dolentes a Anton Batet, per sis sous VI s.
Ítem, unes stovalles al senyor don Luis de Montoliu, per vuyt
sous VIII s.
Ítem, dos axetes a n’en Salvany, per tres sous y vuyt dinés III s.,
VIII d.
Ítem, unes stovalles a mestre Piles, per devuyt sous XVIII s.
Ítem, un gipó de dona a mestre Baldirà, per sinch sous y onse
dinés V s., XI d.
Ítem, una rodella a mossèn Cabestany, per vuy (sic) sous y sis
dinés VIII s., VI d.
Ítem, dos exugamans a Joan, lo misage, per dos sous y sis dinés
II s., VI d.
Ítem, quatre exugamans a mossèn Sirera, per sinch sous V s.
Ítem, una copeta de llautó dolenta a Toni Pedret, per devuyt
dinés 1 s., 6 d.
Ítem, quatre exugamans a mossèn Sirera, per sinch sous V s.
VII ll., XIII s., V d.
Ítem, quatre exugamans a Anton Batet, per quatre sous y tres
dinés IIII s., III d.
Ítem, una capseta de llautó y una coladoreta a mossèn Vilar,
argenter, per devuyt dinés XVIII d.
Ítem, una caxa farrada a mossèn Janot Ferran, notari, per vint
sous I ll.
Ítem, altra caxa de àlber al matex, per denou sous XVIIII s.
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Ítem, unes mànegues de contray velles, per un sou I s.
III·II·III
Encantus bonorum domine Anne Pedreta, vidue relicte Ioannis
Pedret, mercatoris Tarracone.
MDLXXXXVIII.

9
1598, maig, 4 i juny, 17. Tarragona
Inventari dels béns del donzell Aleix de Ferrer, espòs de Violant [de Terré], del carrer de la Nau —casa abans del metge Francesc Barenys,
amb obres a la part de les Portes Falses—, entre les cases del notari
Alexandre Cendra i del mercader Joan Baptista Scarello i un solar
de na Valentina, d’una vinya davall el Portal del Carro —comprada a Miquel Brunet—, a més de censals i d’una casa —a la plaça,
davant la Carnisseria— i una sorteta de l’Espluga Calba (Garrigues).
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 353r362v (núm. 55).

55
Inventarium bonorum domini Alexii Ferrer, domicelli Tarracone.
IIII maii MDLXXXXVIII.
Die lune, IIII mensis maii, anno a Nativitate Domini MDLXXXXVIII
Tarracone.
Inventarium de bonis que fuerunt magnifici domini Alexii Ferrer,
quondam domicelli, Tarracone domiciliati, factum ad instantiam domine
Yolantis, uxoris et heredis sue.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
et omnem fraudis suspicionem tollendam beneficium inventarii sit a
iure indultum, hinc est quod ego, Yolans Ferrer, vidua relicta magnifici domini Alexii Ferrer, quondam domicelli, Tarracone domiciliati, ut
tenens et possidens hereditatem et bona universa dicti viri mei, pro
meis dote, sponsalitio et aliis iuribus meis, que habeo et habere debeo
in et super eisdem hereditate et bonis, iuxta antiquam, laudabilemque
et approbatam consuetudinem Barchinone, constitutionem generalem
Cathalonie, Perpiniani editam, incipientem “Hac nostra” et, ut heres
universalis dicti quondam Alexii Ferrer, viri mei, per eum instituta illius
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ultimo testamento quod fecit, ordinavit et firmavit, in posse Bernardi
Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die XVII aprilis proxime
preteriti, volens gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et omnes penas contra non conficientes inventarium cominatas evitare et ne bona dicti quondam domini Alexii Ferrer, viri mei, ocultari
valeant quomodolibet seu perire premisso hoc venerando sancte cru+cis
signo de bonis et hereditat (sic) eiusdem viri mei inventarium facere
procuravi, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario publico Tarracone
et testibus infrascriptis in modum sequentem, quod cepit exordium die
lune, quarta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo.
Primo, unes cases situades en la present ciutat de Tarragona, en
lo carrer dit de la Nau, en la qual morí dit defunt, les quals afronten
de un costat ab cases de mossèn Alexandre Cendre, notari, a part derera ab lo carrer de les Portes Falces, un solar de la Valentina, en la
qual trau una porta falca, de l’altra costat ab casa de mossèn Batista
Scarello y, a part devant, ab lo dit carrer de la Nau, en lo qual trau
lo portal principal, ab ses portes, pany y clau.
En la botiga, com entren en dita casa, a mà dreta:
Primo, una pastera tombada, ab quatra sadassos, dos pots de
pastar, una gran y l’altra xicha.
Ítem, unes scaletes per passar la ferina.
Ítem, dos draps de pastà de lli y llana.
Ítem, una mitga flassada per a cobrir la pasta.
Ítem, una senalla de mitga cortera.
Ítem, un banch, vell.
Ítem, un pallell.
Ítem, una garbella mijencera.
Ítem, un paner de canya.
Ítem, quatra corteres de cals, ab argamassa, poch més ho mancho.
En la entrada de dita casa:
Primo, un munt de argamassa, que seran tres corteres de cals,
poch més ho mancho.
Ítem, vuyt pedres pecades (sic); diu havien de servir per la porta
falca.
En lo celler:
Primo, quatre portadores.
Ítem, dos bótes buides de cadireta, de sinch càrregues cada una,
poch més ho mancho.
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Ítem, dos botetes buides, de càrrega y mitga cada una, poch més
o mancho, ab la una d’elles una axeta.
Ítem, quatra carratells vinegrés, de més de mitga càrrega cada
hu, ab dos axetes de coure.
Ítem, una gerra oliera buida, de la boca ampla, ab un ambut
xich de aram.
En lo pati de la porta falsa:
Primo, sinch jassades (sic) de fusta vella, las dos d’alba y les tres
de pi.
Ítem, un bastiment de finestra.
Ítem, dos altres bastiments de finestra.
Ítem, una porta vella.
Ítem, una post de noguer.
Ítem, sis pedres picades petites, qui havian de servir per la porta
falsa.
Ítem, una bóta de tinensa de dues càrregues, poch més ho mancho.
Ítem, dos-centes rayoles.
Ítem, dos banchs de llit.
En la stabla:
Ítem, un munt de garbons.
En lo studi, que trau finestra al carrer:
Primo, un llit de camp, ab pilàs, ab sas màrfegas.
Ítem, un matalaf.
Ítem, un llansol.
Ítem, dos flassades blanchas.
Ítem, dos llansols.
Ítem, una vànova blancha, texida a manera d’estovalles cordellades.
Ítem, un quadro de Nostra Senyora, ab lo Jesús de alabastra,
guarnit de noguer.
Ítem, una cadira de fusta, ab la spallera trencada.
Ítem, un scambell.
Ítem, dos ventalles de les finestres.
En lo tercer studi:
Primo, un llit, ab posts y banchs, ab sa màrfega y un matalaf,
ab un llansol y una flassada blancha.
Ítem, una flassada vermella, dolenta.

178

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Ítem, dos coxins, sens cuxineres.
Ítem, un matalaf, a modo de transpontí, ab un llansol.
Ítem, una pala de ferro.
Ítem, dos ribells grans per a fer lo amidó.
En lo quart studi, que trau finestra a les Portes Falses:
Primo, un banch.
Ítem, una taula, ab sa tisora, de noguer.
Ítem, altra taula, també ab sa tisora, de noguer.
Ítem, una cadira de cuyro, ab respallera, trencada.11
Ítem, quatra quadros de llens, guarnit de fusta, los dos squexats
y l’altra mijenser.
Ítem, un quadro de paper sobre de drat (sic), ab la descriptió
del món.
Ítem, dos testas de guix de cartró de Hèctor y Diana.
Ítem, una portalera dolenta.
Ítem, quatra pesses de guadamacil de cambrall, dolents.
Ítem, una catifa molt gran, ja vella.
Ítem, un drap de ras, molt vell y dolent, de fullatges.
En la sala que trau dos finestres a les Portes Falces:
Primo, dos bufets de noguer, bons.
Ítem, nou cadires mitgenceres de cuyro y la una d’elles més baixa.
Ítem, un tinell de fusta, dolent, dins lo qual y ha vint y dos pesses
de vidre, entre tasses, brucals y altre pesses de vidre, entre bones y
dolentes.
Ítem, un braser de aram, ab son guarniment de fusta.
Ítem, dos candeleros de lleutó.
Ítem, altres dos candeleros de lleutó.
Ítem, un poal clos y una càntera de terra.
Ítem, nou plats de pisa patits y una fruytera.
Ítem, dos plats grans, la hu de pisa.
Ítem, un pot de vidre per a tenir olives.
Ítem, una bacina de lleutó.
Ítem, un barral de vidre.

11. Ratllat, Ítem, un quadro dolent.
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Ítem, dos garretes, la una per a tenir oli y l’altra per a tenir olives.
Ítem, denou plats, entre grans y petits.
Ítem, sis olles.
Ítem, dos talladós y una cullera.
Ítem, quatre cassoles.
Ítem, un morter de coure y altre de terra.
Ítem, una smoladora.
Ítem, dos cavalls de ferro, de foch.
Ítem, uns molls y una pala de ferro.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, una taula ficada en la paret.
Ítem, un banch de fusta, dolent.
En la cambra que trau porta a la sala y finestra a l’entrada:
Primo, dos matalassos.
Ítem, una verònica.
En la quadra, que trau finestra al carrer:
Primo, una caixa de alba, ab son pany y clau, dins la qual se atrobà
lo següent:
Primo, unes stovalles llargues domasquines, bones.
Ítem, quatorse torcaboques, també domasquins.
Ítem, nou stovalles comunes, ja usades.
Ítem, vint y set torcaboques, comuns.
Ítem, onze stovalles comunes, scacades, entre bones y dolentes.
Ítem, deu llansols, tots de tres teles, entre bons y dolents.
Ítem, un cordó de or fi de sombrero, molt vell.
Ítem, dos coixineres brodades de seda grana y verda.
Ítem, un devant de llit, de ret sobreposat.
Ítem, dos coxineretes de galta blanques, ja usades.
Ítem, dos coxineres blanques llises.
Ítem, dos tovalloles de tela, la una d’entall y l’altra de ret sobreposat.
Ítem, tres tovalloles llises, de drap de casa, ja usades.
Ítem, una tela de llansol, de bri de cànem.
Ítem, una boceta de seda negra, en la qual y ha quaranta-quatre
reals de plata y un scut doble de or.
Ítem, un cofret petit, guarnit de vellut vert per les vores, en la qual
y ha lo següent:
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Primo, dos arrecades de or de cavallets, ab ses anelletes de or.
Ítem, un scuradent de or, a modo de delfí, ab una anelleta.
Ítem, un anell de or, ab una pedra vermella.
Ítem, dos anells y anelles de or.
Ítem, una caixa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se ha
trobà (sic) lo següent:
Primo, una figura de Nostre Senyora, ab son Jesuset, de alabastra,
ab son guarniment o caixa o calax de fusta.
Ítem, un devant de llit de ret sobreposat.
Ítem, unes mànegues de drap de casa.
Ítem, dos gambuxos.
Ítem, una portalera de ret sobreposat.
Ítem, un llit de camp de benes de ret sobreposat y de tela, ab
sa flocadura, que són set pesses, comprès lo sobresel y los tovallons.
Ítem, un llansol, ja usat.
Ítem, dos stovalles dolentes.
Ítem, dos coxineres.
Ítem, una caixa de alba, ab son pany y clau, dins la qual
se ha trobà (sic) lo següent:
Primo, unes faldilles vermelles llahonades, ab rivets de vellut,
molt dolentes.
Ítem, una casacha de color vint-i-quatrè burellet, molt usada.
Ítem, un àbit de beyeta, dolent.
Ítem, un aroelo de raixa, molt dolent.
Ítem, un porta manteu de vaqueta, usat.
Ítem, unes fadilles (sic) de pressegat, ab dos faxes de vellut, dolentes.
Ítem, unes faldilles de norengat, ab rivets del mateix, ja dolentes.
Ítem, unes faldilles lleonades, ab quatre rivets de vellut, ja usades.
Ítem, un coixí de bocaram, de dona, per cusir.
Ítem, tres capes de raixa, molt dolentes y squinsades, que no
poden servir.
Ítem, una caixa ferrada, ab son pany y clau, dins la qual se ha
trobà (sic) lo següent.
Primo, un llit de camp de drap groch, ab sos alemars y flocadura
de seda groga, que són nou pesses, comprès lo devant llit y cobrellit
y sobresel.
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Ítem, trenta-set rams de fil de cànem bugadeyat.
Ítem, una lliura de cànem adobat, poch més ho mancho.
Ítem, dos sparons bons.
Ítem, una caixa de alba, a modo de setial, ab dos panys y claus.
Primo, unes faldilles de domàs negre, ab dos passamanets de or
y seda, ja usades.
Ítem, altres faldilles de satí carmesí, ab quatra passamans de or,
ja usades.
Ítem, unes altres faldilles de domàs blanch, ab dos faxes de
guarnació de fussells de or y plata, ja usades.
Ítem, una atzarena de vellut negre, ab un passamanet de fil de
or, usada.
Ítem, un gargescos de domàs carmasí, ab passamà y alemars de
carmesí y or, ja usats.
Ítem, un àbit de filadís y seda, molt dolent.
Ítem, un manto de filadís y seda, dolent.
Ítem, una roba de bocaram de vert y grog, usat.
Ítem, un parasol de setí blau fals, dolent.
Ítem, una quera de dona de satí negre, molt dolenta.
Ítem, un cos de satí blanch, sens mànegues, usat.
Ítem, dos sombreros de dona, de vellut negra, usats.
Ítem, un mantell de seda, molt dolent.
Ítem, quatra sinch (sic) toques de filampua y dues de seda, usades.
Ítem, tres cabessos, la hu guarnit de randa.
Ítem, una capseta de fusta, ab ses balensetes y pes de or.
Ítem, una caixa plana, ab tres caxons, dins la qual y ha siurons,
faves y guixes, ab son pany y clau.
Ítem, altra caixa, ab son pany y clau, dins la qual y ha pedassos.
Ítem, un cofre gran y de alba, ab son pany y clau, lo qual serveix
per a tenir lo pa.
Ítem, un mix cofre de alba, ab son pany y clau, dins lo qual se ha
trobà (sic) lo següent:
Primo, una camisola de grana, mijensera.
Ítem, un coxinet de mula de sella.
Ítem, una boca de cuyro dolenta.
Ítem, un bulto d’estamet de Tortosa, dolent.
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Ítem, un gipó de orlanda y una casacha de raixa del difunt, molt
dolent.
Ítem, uns calsots de raixa, dolents.
Ítem, uns borseguins de cordovà.
Ítem, unes stovalles y tres torcaboques, bruts.
Ítem, altres stovalles, brutes.
Ítem, una camisa de dona, bruta.
Ítem, sinch rodelles y dos broqués.
Ítem, un sendrer.
Ítem, tres sachs, per a tenir lo blat.
Ítem, nou coxins, vuyt grans y la hu xich.
Ítem, una flassada blancha, de la forma major.
Ítem, una caixa plana, sense clau, dins la qual y ha pedassos.
Ítem, una scalfeta de peus.
Ítem, uns tapins de or.
Ítem, una guitarra, dolenta.
Ítem, una podadora.
Ítem, unes stanalles de ferro.
Ítem, un martell de ferro, ab lo mànech de fusta.
Ítem, un llit de camp, ab ses barres y poms de noguer y vergues
de ferro.
Ítem, una scala de deu scalons de fusta, dolenta.
Ítem, un arcabús, ab son flascó y flasquillo, ab cordons y flochs
de filadís blau.
Ítem, dos axarpes dolentes.
Ítem, una spasa llarga fora de mida.
Ítem, set spases, ab ses guardes y la una sense guardes.
Ítem, una scopeta.
Ítem, una paleta de mestra de cases.
Ítem, uns alembins de aram.
Ítem, una cullera de plata.
Ítem, sexanta cayrats, poch més ho mancho.
Ítem, codrons,12 poch més ho mancho.

12. Ratllat, Llates.
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Ítem, mil teules, poch més ho mancho.
Ítem, onze canysos per a fer seda y tres banderetes.
Ítem, cent cayrons, poch més ho mancho.
Ítem, una finestra y una porta de cambra, dolent.
Ítem, tros de fusta, dolenta.
Ítem, una curriola de fusta, guarnida de ferro.
Ítem, una ballesta, ab son arch de asser y corda y ab ses gafes.
Ítem, dos fessos.
Die mercurii, XVII mensis iunii anno predicto, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la cambra de dita casa que trau finestra al sel obert, en la qual
morí dit difunt, foren trobades les coses següents:
Primo, una caixa de noguer, de tall de monga, ab son pany y
clau, dins la qual se ha trobaren molts papers y scriptures y memòries
del diffunt.
Ítem, altra caixa de alba, de tall de monga, dins la qual se trobà lo
següent:
Primo, un acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual mossèn
Fransesch Montaner, mercader, ciutadà de Tarragona, y Hierònima, sa
muller, per preu de sexanta lliures, venen al dit senyor Alexi Ferrer,
diffunt, LX s. de censal, pagadors quiscun any, a setse de abril, el y
fermansa Joan Pallisser, passamaner de Tarragona; és fet en Tarragona, a XXII de abril MDLXXVI, clos y subsignat per mossèn Jauma de
Encontra, per auctoritat real notari públich de Barcelona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, ab la qual dits còniuges
Muntaners, per preu de XX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer XX s. de
censal, pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa mossèn Rafel
Jaques de Tarragona; és fet en Tarragona a XXIIII de abril MDLXXVI,
clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de XXX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer XXX s.
de censal, pagadors quiscun any a XVI de abril, és fermansa mossèn
Hierònim Vidal, mercader de Tarragona; és fet en Tarragona, a XXIIII
de abril MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de CLXXX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer
CLXXX s. de censal, pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa
mossèn Cristòfol Montaner, mercader de Barcelona; és fet en Barcelona
a XXIIII de maig MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra,
notari.
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Ítem altre acte censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de LX ll., venen al dit senyor Alexi Ferrer LX s.
de censal, pagadors quiscun any a XVI del mes de abril, és fermansa
Joan Martorell, parayre de Tarragona; és fet en Tarragona, a XXII del
mes de abril MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de XXX ll., venen al dit senyor Alexi Ferrer XXX s.
de censal, pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa mossèn
Antich Riber, notari de Tarragona; és fet en Tarragona, a XXIIII del
mes de abril MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de LX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer LX s.
de censal, pagadors quiscun any a XVI de abril, és fermansa mossèn
Pere Altariba, mercader de Tarragona; és fet en Tarragona a XXII de
abril MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de LX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer LX s.
de censal, pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa mossèn
Joan Mallafrè, mercader, de la vila de la Selva habitant; és fet en dita
vila de la Selva, de la diòcesi y Camp de Tarragona a XXIIII de abril
MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de CXX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer CXX s.
de censal, pagadors quiscun any, a XVI de abril, són fermanses Joan
Llagostera, Llorens Llagostera y Pere Altariba, mercadés de Tarragona y lo dit Pere Altariba, tant en nom seu propri com encara com a tudor
y curador testamentari de la persona y béns dels fills y hereus de Joan
Altarriba, quòndam mercader de la vila de les Balianes, Miquel Brunet,
blanquer, Hierònim Martí, caputxer, Joan Pellicer, passamaner, Joan
Martell, parayre, també ciutadans de Tarragona y Hierònima Sabatera,
viuda relicta de l’honorable en Llorens Sabater, quòndam apotecari de
dita ciutat; és fet en Tarragona a XXIIII de abril MDLXXVI, clos per
dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges Muntaners,
per preu de LX ll. venen a dit senyor Alexi Ferrer LX s. de censal,
pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa Hierònim Martí,
caputxer de Tarragona; és fet en Tarragona, a XXIIII de abril MDLXXVI,
clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, scrit en pregamí, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de LX ll., venen al dit senyor Alexi Ferrer LX s.,
pagadors quiscun any, a XVI de abril, són fermanses lo reverent senyor
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mossèn Pere Fortuny, canonge de la isglésia metrapolitana de la ciutat de
Tarragona y lo honorable mossèn Pere Fortuny, mercader de Tarragona;
és fet en Tarragona a XXII del mes de abril MDLXXVI, clos per dit
mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de L ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer L s.,
pagadors quiscun any, a VI de abril, és fermansa mossèn Rafel Burlengo,
mercader, ciutadà de Barcelona; és fet en Barcelona, a quatre del mes
de maig MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de LX ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer LX s.,
pagadors quiscun any, a XVI del mes de abril, és fermansa mossèn Pere
Altarriba, mercader, ciutadà de Tarragona, com ha tudor y curador del
testament de les persones y béns dels fills y hereus de Joan Altarriba,
quòndam mercader de la vila de les Balianes; és fet en Tarragona als
XXII de Abril MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, scrit en pregamí, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de L ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer L s.,
pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa Pau Guasch, calsater
de Tarragona; és fet en Tarragona a XXII de abril MDLXXVI, clos per
dit mossèn Jauma de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, scrit en pergamí, ab lo qual dits còniuges
Muntaners, per preu de CC ll., venen a dit senyor Alexi Ferrer CC s.
pagadors quiscun any, a XVI del mes de abril, és fermansa a mossèn
Christòfol Muntaner, mercader de Barcelona; és fet en Barcelona, a
XXIIII del mes de maig MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume de
Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, ab lo qual dits cònjuges
Muntaners, per preu de LX ll., venen al dit senyor Alexi Ferrer LX s.,
pagadors quiscun any, a XVI de abril, és fermansa Hierònima Çabatera,
viuda relicta de l’honorable mossèn Llorens Çabater, apotechari de
Tarragona, en cert nom; és fet en Tarragona, als XXII de abril MDLXXVI,
clos per dit mossèn Jaume de Encontra, notari.
Ítem, altre acte, scrit en pergamí, ab lo qual dits cònjuges Muntaners,
per preu de XXXX ll., venen al dit senyor Alexi Ferrer XXXX s., pagadors
quiscun any, a XVI de abril, és fermansa Joan Vidal, mercader de
Tarragona; és fet en la vila de Constantí, Camp y de la diòcesi de Tarragona, a XXV del mes de abril MDLXXVI, clos per dit mossèn Jaume
de Encontra, notari.
Ítem, altre acte de censal, scrit en pergamí, ab lo qual lo syndich
de la universitat de la Spluga Calva, per preu de CCXXXX ll., venen a
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dit senyor Alexi Ferrer CCXXXX s., pagadors quiscun any, en lo die o
festa de Nostra Senyora de Agost; és fet en la vila de Montblanch, lo
primer de dezembre MDLXXI, clos per mossèn Jaume Joan Muntanyola,
per auctoritats apostòlica y real notari públich de la vila de Montblanch,
de la diòcesi de Tarragona.
Ítem, altre acte de sindicat, scrit en pergamí, per virtut del qual
dita universitat eo dit syndich vené dit censal al dit senyor Alexi Ferrer;
és fet en lo lloch de la Spluga Calva, als XVIIIIº del mes de maig
MDLXVI, clos per mossèn Joan Tolrà, per auctoritats apostòlica y
real notari públich de Montblanch, com ha regint les scriptures del
dit mossèn Jauma Joan Muntanyoles, notari.
Ítem, un acte, en pergamí scrit, de consignatió de deu lliures de
sens fa mossèn Joan Ros y Elisabet Rosa y Catherina Sala de Barçelona,
feta per dit mossèn Francesch Montaner y Hierònima, sa muller, al
dit mossèn Alexi Ferrer, difunt; és fet dit acte en Barcelona, a vint y
sis de maig 1576, clos y subsignat per mossèn Monserrat Mora, notari
públich de Barcelona.
Ítem, altre acte, en pergamí, de concòrdia feta entre dits cònjuges
Montaners y altres de part una y dit mossèn Alexi Ferrer quòndam,
de part altra; fet sots diversos calendaris, lo primer dels quals és a 16 de
Abril 1576, clos y subsignat per mossèn Jaume de Encontre, notari
públich de Barcelona.
Ítem, un libre de full, ab cubertes de pregamí, nombrat ab 176
fulles, en lo qual y ha moltes memòries del dit diffunt.
Memorial de les propietats:
Primo, una vinya situada en lo terme de Tarragona, davall lo
Portal del Carro, de tinguda de vint y sis hòmens de cavadura, affronte
ab lo torrent d’en Canyelles y ab vinya de la senyora Biure y ab vinya
d’en Garcia, lo caputxer, comprà-la dit diffunct de Miquel Brunet y de
sa muller, és lo acte en dita caxa, scrit en pergamí, fet en Tarragona,
a VIII de febrer MDLXXIIII, en poder de mossèn Luis Cendra, notari.
Ítem, en dita caixa és lo acte de la compra féu dit deffunt de
la dita casa, en la qual morí dit doctor Francesch Barenys, metge, en
pregamí scrit; fet en Tarragona lo primer de desembre MDLXVIIIIº,
clos y subsignat per mossèn Felip Monserrat, notari, regint la Scrivania
Comuna de Tarragona per lo senyor archabisbe.
Ítem, una casa situada en lo lloch de la Spluga Calva, situada
en la plassa de dita vila, davant de la Carniceria, ab ses affrontations,
dins la qual és lo següent:
En la cambra qui trau porta en la sala:
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Primo, dos caxes de noguer, ab sos panys y claus, dins les quals
no y ha res.
Ítem, un llit de pots y banchs, dolent.
Ítem, una màrfega, dolenta.
Ítem, un matalf (sic), dolent.
Ítem, una flassada, dolenta.
Ítem, una sorteta de terra, de tinguda de una quartera de
sembradura, poch més ho manco, situada en lo terme de dita vila,
junt lo Portal, en la qual passa un rech de aygua.
Ítem, un censal de proprietat y preu de cent lliures y de pensió
de sinch lliures, lo qual fa Jonot Selma, de la Spluga Calva, pagador
en la festa de Tots Sancts.
Hec autem bona et non plura alia ad presens inveni et invenere
potui et confiteor ego, dicta Iolans Ferrer, vidua, nominibus predictis,
in hereditate et bonis dicti quondam Alexii Ferrer, viri mei, invenisse
et omnia de quibus notitiam habui de ipsa hereditate in inventarium
redigisse et redigi et scribi fecisse nec secundum meam conscientiam
vel credere aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate, ultra descripta in dicto inventario seu reportorio, nec dolo, fraude nec aliqua
malignitate usam fuisse vel fecisse nec in posterum utar quin ipsa bona
omnia mobilia et inmobilia ac omnes res et iura dicte hereditatis in
huiusmodi inventario ponantur et describantur et si quid aliud ullo
tempore invenero in dictis bonis et hereditate illius quod citius fieri
poterit in inventarium redigi et scribi faciam et ponam, dicens insuper et
protestans quod si aliqua posui non ponenda vel aliqua omissi ponenda
pro non positis volo haberi posita et ponenda pro positis reputari adeo
quod semper michi liceat, ut veritate et sub dictis protestationibus et
aliis a iure concessis, presens firmavi inventarium et quequidem bona
omnia penes me sunt et existunt ipsaque bona tenere et possidere
confiteor, nominibus predictis, et de eisdem bonum, verum, iustum et
legale compotum et veridicam rationem reddere et reliqua rationum
restituere cui tenear promitto, sine aliqua dilatione et cetera. Et pro
his complendis et cetera obligo omnia bona mea mobilia et cetera
privilegiata et cetera et super his renuncio omni et cuicunque iuri et
cetera. Quodquidem inventarium fuit actum et perfectum Tarracone,
anno, diebus et mensibus quibus supra. Sig+num mei, Iolantis Ferrer,
predicte, que hec laudo, concedo, firmo et iuro.
Testes huius rei sunt Petrus Moret et Augustinus Bioscha, scriptores Tarracone.

188

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Inventarium bonorum que fuerunt domini Alexii Ferrer, quondam
domicelli, Tarracone domiciliati.
MDLXXXXVIII.

10
1599, gener, 8-1600, novembre, 7. Tarragona
Inventari dels béns mobles de l’Hospital Nou de Santa Tecla —hi consten els administradors, el canonge de la Seu Joan Rovira i el mercader Pau Colom—, a l’ingrés del capellà i majordom Francesc
Sió.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 1r-10r.

Inventarium bonorum mobilium Hospitalis Sancte Tecle, in introhitu venerabilis Francisci Sià (sic), presbiteri, capellani maiordomi
dicti Hospitalis.
VIII ianuarii MDLXXXXVIIIIº.
Die veneris, VIII mensis ianuarii, anno a Nativitate domini
MDLXXXXVIIIIº Tarracone.
Inventarium factum de rebus et bonis mobilibus inventis et repertis
in Hospitali Novo Sancte Tecle civitatis Tarracone, ad instantiam admodum reverendi domini Ioannis Rovira, canonici Sedis Tarracone, pro
parte dicte Sedis et magnifici Pauli Colom, mercatoris, civis Tarracone,
pro parte dicte civitatis, administratorum dicti Hospitalis et venerabilis
Francisci Sió, presbiteri civitatis Illerdensis, noviter per reverendum
Capitulum canonicorum dicte Sedis electi capellani sive prefacte maiordomi nuncupati dicti Hospitalis, in introhitu dicti sui officii.
En lo pou és en lo pati de dit Hospital:
Primo, una corriola de ferro que penja en la grua de ferro, ab
sa corda de cànem, ab sa cadena, un calderó de aram y una galleda
de fusta.
Ítem, un banch.
Ítem, un strado.
Ítem, una caixota.
Ítem, un llit de mors.
Ítem, una caixa, ab pany y clau, dins la qual és lo següent:
Primo, quatre trossos de camises, molt dolents.
Ítem, unes angarilles de fusta, ab faxes de single, per a aportar
pobres.
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Ítem, sobre lo portal de la cambrada, una figura de Nostra Senyora
de Gràcia.
Ítem, un llit per a aportar pobres contrets.
Ítem, un gorniment de fusta, ab sa porta, que està per a tancar
lo dit pou, sobre lo brocal de dit pou.
En lo primer aposiento del capellar:
Primo, set cadires de cuyro, comunes.
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, una taula de pi, ab dos banquets de quatre petjes, l’a desfeta
mestre Sabater.
Ítem, tres alambins, encastats en la paret de la xamenera, ab
cubertors de plom.
Ítem, un pagès de fusta.
Ítem, dos cavalls de ferro, del foch.
Ítem, un tinter y araner.
Ítem, una caixa de pi, ab pany y clau, dins la qual se trobà lo
següent:
Primo, sinch vànovas blanques, bones.
Ítem, un devant de llit de filempua nou, ab una creueta blava.
Ítem, una catiffa sobre dit buffet.
Ítem, una caixa, a modo de llittotxo, sens pany y clau, dins la
qual y ha unes stovalles y dos torcaboques.
Ítem, altre caixa de pi, ab pany y clau, dins la qual y ha lo següent:
Primo, sis llansols.
Ítem, una camisa nova.
Ítem, una llansa.
Ítem, un cantaret de aram.
Ítem, sinch empolles de vidre en lo tinell.
Ítem, tres sachs, la hu ple de farina, que ha donat lo senyor sagristà
Biure, en lo altre, una cortera de farina y en lo altre, un poch de ordi.
Ítem, dos draps de pinsall (sic) pintats, en lo hu en lo mig lo
nom de Jesús.
Ítem, una tovallola.
Ítem, una tarrayadora.
En la instàntia d’en mig:
Primo, treze parastatges, en los quals y ha moltes empolles, ab
molt gènero de aigües y moltes buydes y pots de vidre.
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Ítem, dos corrioles o tornals, guarnits de ferro.
Ítem, dos panys grans, ab una arnella de ferro.
Ítem, quatre plats d’estany.
Ítem, dos calderons de aram nous, ab ses anses de ferro y dos
trossos de cadena de ferro.
Ítem, una scalfadora de aram d’escalfar aigua, ab son cubertó.
Ítem, dos balensetas, una grans, altres xiques.
Ítem, una romana, ab son piló.
Ítem, un scambell.
Ítem, una altra romaneta, ab son piló.
En lo hermari està en dita instàntia:
Primo, dos panys de ferro, hu gran y hu petit.
Ítem, una anella ab son puador y gornició nova.
Ítem, una planeta de fusta.
Ítem, tres grillons de ferro.
Ítem, moltes scriptures estan dins de dit hermari, les quals són
les scriptures y contractes de les rendes de l’Hospital.
En la instàntia més adintre:
Primo, un tauló, guarnit de fusta, de la figura de Nostra Senyora.
Ítem, dos ventallas a la finestra.
Ítem, una cadira de cuyro, comuna.
Ítem, dos candaleros de llautó, hu gran y altre xiquet.
Ítem, una cassoleta de olós de aram.
Ítem, un faristol de fusta.
Ítem, un llibre de cant de l’offici de sant Pere.
Ítem, dos alforges, unes de drap.
Ítem, un satial de necessària, ab son cubertó.
Ítem, un llit de aber (sic) nou de camp, ab mig pilars al cap.
Ítem, tres matalaffs.
Ítem, dos llansols.
Ítem, tres flassades blanques, noves.
Ítem, un coxí, ab sa coxinera.
Ítem, dos mortés de coure de apothecari, la hu gran, l’altre petit,
ab ses mans de ferro.
Ítem, una axeringa d’estany, ab son gornimet de cuyro.
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Ítem, vuyt llansols nous de bri de cànem, que may han servit,
fets de la acapta del fil, feta poca ha.
Ítem, un coixí de fluxell.
Ítem, un coffre pintat de vermell, ab son pany y clau, dins lo qual
és lo següent:
Primo, vint y nou llansols, ço és vuyt nous y dos nous, ab randa
y los altres ja usats.
Ítem, dos caps de tovallola, guarnits de flocadura de seda negra
o parda.
Ítem, dos calsetes de drap de lli y altres draps dolents.
An·se fet lansolets. Ítem, dos cortines vermelles, dolentes, de llit
de camp.
Ítem, una caixa de noguer, sens pany y ab sobrepany, ab un caixonet
al cap, dins la qual se trobà lo següent:
Primo, unes stovalles grans noves, que tires (sic) tres canes.
Ítem, dos altres stovalles grans scacades, noves, tiren quinze palms.
Ítem, altres stovalles noves, de divuyt palms de llargària.
Ítem, unes altres stovalles de quinze palms de llarch, noves.
Ítem, més, altres stovalles noves, que tiren diuyt palms.
Ítem, més, sis stovalles, ja usades.
La huna serví per la pasta. Ítem, dos stovalles llistades de blau,
ja usades.
Ítem, unes stovalles llargues de ginesta, bones, que tiren diuyt
palms.
Ítem, set teles de llansols, ja usades.
Ítem, unes stovalles llistades de blau.
Ítem, una cortina de filampua, ab vies blanques.
Ítem, un cortinatge de llit de camp, que són sis pesses de bri de
cànem, ab vies de ret sobreposat.
Ítem, dues canes de drap nou.
Ítem, una tela y un seragüells dolents de drap de lli.
An-se’n desfet per la selorgia set torcaboques. Ítem, tres dotzenes
de torcaboques, entre bons y dolents.
Ítem, unes stovalles, ab un forat en lo mig, scacades.
Ítem, un coffre pintat de vermell, ab pany y clau, dins lo qual se
trobà lo següent:
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Primo, un pavalló de filempua, ab dos pesses y camiseta, ja usades.
Ítem, vint devant de llits, entre bons y usats.
Les dos coixineres vermelas an servit per lo antorn del palis grog.
Ítem, sexanta-quatre coxineres, entre les quals n’i ha ab benes de seda
carmesina y negre, entre bones y usades.
Ítem, sis tovalloles, ja dolentes y usades.
Ítem, sinch manils o axugamans, entre los quals n’i ha hu viat
de blau.
Ítem, tres trossos de drap dolents.
Ítem, tres bragués de cotonina, nous.
Ítem, un llansol tot nou, ab vora forada (sic) als caps.
Ítem, una pessa de drap de bri de cànem, que tira quatre canes
y tres palms.
Ítem, benes de coxineres, plegades.
Ítem, una catiffa, ab tres rolles al mig.
Ítem, una caixa de tall de monja de noguer, ab pany y clau, dins la
qual és lo següent:
Primo, tres capellets nous per als pobres.
Ítem, una bassina de llautó.
Ítem, un pual de aram.
Ítem, dos saquets.
Die martis, XII mensis ianuarii, anno predicto, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la cambrada gran dels malalts de baix:
Primo, divuyt llits de pots y banchs rasos, entre los quals n’i ha
quatre de mig pilars y dos de mig pilars al cap.
Ítem, quatre llits de camp, ab sos pilars, poms y barres de fusta.
Ítem, vint màrfegues, en los dits llits.
Ítem, una colga, en carrutxes.
Ítem, set matalaffs.
Ítem, trenta-quatre llansols.
Ítem, quoranta-quatre flassades blanques, entre les quals n’i ha
una de vermella.
Ítem, vint y dos travessés y sinch coxins.
Ítem, trenta tauletas per a mengar los malalts.
Ítem, una taula rodona.
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Ítem, dos artibanchs o sdrados (sic), pintats de diverses colors,
ço és blanch y vermey.
Ítem, dos sales (sic) de fusta, de set grasons.
Ítem, dos varòniques, guarnides de fusta.
Ítem, una cortina vermella, ficada en la paret.
Ítem, una taula, de dos peus.
Ítem, un cristo en dita taula.
Ítem, un palis de cuyro, que penja davant dita taula.
Ítem, una llàntia penja en dita cambrada.
Ítem, dotze barres de ferro pengen en la paret.
Ítem, sis cortines pintades de pinzel penjen en ditas vergues.
Ítem, una bacina gran de llautó, que serveix per les sagnies.
Ítem, una caixa dolenta.
Ítem, nou caixes dels servicials.
Ítem, una copa d’aram, en la qual y ha foch.
Ítem, tres creuetas en la paret.
En la entrada de la cunya:
Primo, un coffre, ab son pany y clau, pintat ab les armes dels
Sastres, dins lo qual se trobà lo següent:
Primo, un llansol.
Ítem, un drap que serveix als combregats dels pobres.
Ítem, un cofre, ab pany y clau, dins la qual y ha mitga pessa de
drap de mortalles.
Ítem, una caixeta de pi, dins la qual y ha draps per fer fils als
naffrats.
Ítem, una tauleta.
Ítem, una aixada per fer les fosses.
Ítem, una massa de sclar llenya, ab dos sèrcols de ferro.
Ítem, tres tascons de ferro.
En la cunya:
Primo, una strada pintada, dins la qual y ha una aixaringa d’estany, que serveix per als pobres.
Ítem, tres parols de aram.
Ítem, una cobertora gran de aram.
Ítem, una mamella de aram per a scalfar aigua al costat.
Ítem, dues coladores, una de aram y altra de llautó.
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Ítem, set asts de ferro.
Ítem, dos morratxes de aram.
Ítem, dos graellas de ferro rodones.
Ítem, dos parols de aram, la hu gran y l’altre petit.
Ítem, un scalfador de aram.
Ítem, un mortaret de coure, ab sa mà de ferro.
Ítem, un rall de ferro.
Ítem, tres bassins de llautó, los dos plans.
Ítem, una taula, ab son calaix.
Ítem, un piló, ab son tallador.
Ítem, una ganiveta y un ganivet y unes forquetas.
Ítem, set llumaners de ferro.
Ítem, una caixota dolenta.
Ítem, dos morters de pedra.
Ítem, molts barralets de vidre, scudelles, plats y olles, que són
per servey de la casa.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, dos ferros del foch.
Ítem, una salera de fusta.
Ítem, una rahora de ferro.
Ítem, uns molls de ferro.
Ítem, uns caramellés de ferro penjen a la fumera, ab sos llévens
de ferro.
Ítem, un donador de llart, de ferro.
Ítem, un manador de ferro, ab tres peus.
Ítem, un gaxet (sic) per traure la carn de la olla.
Ítem, quatre scambells de fusta.
Ítem, tres olles de aram, una gran y dos mitjansera, ab ses cobertores de aram.
Ítem, altra cobertora de aram, gran.
Ítem, un satrill de llauna de ferro stanyat.
Ítem, dues paelles, una gran y altra petita.
Ítem, una caldareta de aram.
Ítem, dues giradores de ferro.
Ítem, dos cànters grans de aram.
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Ítem, una llumenera de llautó.
Ítem, vuyt candaleros de llautó, la hu gran.
Ítem, tres bassines grans, de llautó.
Ítem, altra bacineta petita de llautó, per a acapta.
Ítem, una salinera de fusta.
Ítem, dos tauletes, per a aportar les scudelles y plats als malalts.
Ítem, una tauleta, ab quatre petges.
Ítem, un morter gran de pedra.
Ítem, la campaneta de anar acaptar.
Ítem, dos parpals de ferro, de obrir les tombes.
Ítem, uns cercapuals de ferro.
Ítem, dues exetes de bótes, ab sos mascles.
Ítem, altra axeta ab son mascle gran, totes de bronso.
Ítem, un artibanch pintat, dins lo qual y ha sal.
Ítem, un martell de ferro, sens mànech.
Ítem, un cavaguet.
Ítem, una cadira de cuyro.
Ítem, una scopeta, ab son flascó.
Ítem, un ganxo de ferro.
Ítem, una ballesta, ab ses gaffes y buyrach.
Ítem, una taula, ab sa tisora.
Ítem, un pagès de fusta.
Ítem, una picassa, ab son mànech.
En lo primer aposiento, pujant a mitja scala, a mà squerra:
Primo, una caixa, sens pany y clau.
Ítem, un tros de pavalló, ab benes de ret sobreposades.
Ítem, tres cànters oliers.
Ítem, un cortà olier.
Ítem, una gerra oliera de la boca streta, ab son ambut y trahedor.
Ítem, una cadira de cuyro, comuna.
Ítem, un llit de àlber nou, ab mig pilars.13
Ítem, un matalaff y un coixí.

13. Ratllat, Ítem, una flassada blanca, bona.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

un llansol.
dos banquets, ab quatre petges.
una tauleta.
una caixeta nova de cervicial.
quatra pesses de drap de Fransa per a mortalles.
En lo aposiento més adintre:
Primo, sis banchs de fusta.
Ítem, tres gerras o encolles grans de la boca ampla, per a tenir
panses.
Ítem, una mitga cortera ferrada de ferro.
Ítem, una cortina blava.
En la primera cambra o aposento de les dones malaltes,
entrant a mà dreta:
Primo, una colga.
Ítem, vuyt llits de pots y banchs, la hu ab pilars al cap.
Ítem, vuyt màrfegues.
Ítem, sis matalaffs.
Ítem, vuyt flassades.
Ítem, sis travessers.
Ítem, set tauletas.
Ítem, un artibanch, ab dos calaixos.
Ítem, una llàntia.
Ítem, dos anserats.
En la altra instàntia, entrant a mà squerra, dita dels convalasents:
Primo, una strada, pintada de vert.
Ítem, tres llits de pots y banchs.
Ítem, dos màrfegues.
Ítem, tres matalaffs y dos fillolas.
Ítem, un travasser, dos coxins.
Ítem, un tres banquets.
Ítem, tres tauletas.
Ítem, dotze cortines que penjen, ab ses barres de ferro.
En la cambra dels naffrats:
Primo, dos llits de àlber nous, ab mig pilars.
Ítem, dos màrfegues.
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Ítem, dos matalaffs.
Ítem, dos travessers.
Ítem, tres flassades.
Ítem, tres tauletes y un banquet.
En lo corrador, exint de dites instànties, que mira al pati:
Primo, un coffre, ab pany y clau, buyt.
Ítem, un bastiment de finestra, ab ses portes de finestra.
Ítem, dos banchs llarchs.
Ítem, sis banquets de llit.
En lo corrador davant la capella:
Primo, una trona de fusta.
Ítem, un confessionari.
Ítem, sis banchs llarchs, bons.
Ítem, un faristol de fusta.
Ítem, un llibre de cant.
Ítem, una caixeta de tenir lo Sant Sagrament al muniment.
Ítem, una llàntia, ab sa bacina de llautó.14
Die mercurii, XIII predictorum mensis et anni, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En lo aposiento, pujant per la scala, a mà dreta, en la qual està lo
fra Hierònym:
Primo, un llit de àlber, ab quatre mig pilars.
Ítem, quatre matalaffs.
Ítem, dos llansols.
Ítem, dos flassades noves, blanques.
Ítem, dos coxins, ab una coxinera y una altra coxinereta petita.
Ítem, una caixa de noguer a tall de monja, ab pany y clau, buyda.
Ítem, tres cadires de cuyro, comunes.
Ítem, una cortina blava, ab un rolle al mig y Nostre Senyor en
la creu al coll.
Ítem, una tovallola morisca.
Ítem, un buffet, de fusta de pi.
Ítem, una catiffa.

14. Ratllat, Dins la capella. Primo.
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Ítem, un pagès de fusta.
Dins de la capella:
Primo, una custòdia de plata dins lo secrari, ab sa creueta al cap
y ab una camiseta de seda.
Ítem, caixeta de plata, per a tenir los olis, ab una creueta al cap.
Ítem, dos tovalles en lo altar.
Ítem, un davant de altar de guadamacil, en santa Tecla en lo mig.
Ítem, un devant de altar de domàs groch, ab una creu vermella
en lo mig y en flocadura verda y vermella.
Ítem, uns corporals, ab una randa de fusells al rededor.
Ítem, un calse de plata, ab sa petena.
Ítem, un cobricalse de de (sic) taffetà groch o narenjat.
Ítem, una creu de llautó per a soterrar.
Ítem, una campaneta de matall.
Ítem, una quadro de Nostra Senyora.
Ítem, una sacra.
Ítem, un Christo sobre lo sacrari, de bulto.
Ítem, dos sobrepallis de drap.
Ítem, un missal romà.
Ítem, un feristol.
Ítem, una pau.
Ítem, un Christo de busto, xiquet.
Ítem, una caixa per a tenir los vestiments y coses de servey
de dita capella, dins la qual se trobà lo següent:
Primo, una cortina de fill, ab vies de filera, blanca.
Ítem, una casulla de fustani pardo, ab vetes blanques, ja usada,
ab stola y maniple.
Ítem, una casulla de cotonina blanca, ja usada.
Ítem, una altra casulla de cotonina blanca vergada, ab una llista
blava per lo mig.
Ítem, altra casulla de fustani blanch, ab senefa de carmesí, gornida
ab un passamà vert y groch.
Lo comensal la lensà dintre d’una fossa. Ítem, una casulla de
llens, ja dolenta, ab stola y maniple.
Y una se’n desféu per fer tovalloles. Ítem, quatre camis de drap
de casa.
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set amits.
tres tovalloles.
una stola de domàs groch.
uns sinyells.
un cobricalse de taffatà blanch, ab flocadura per la vora.
dos tovalloles per a plegar lo calse.
un banquet de fusta.
dos stovalles de l’altar.
una llanterna gran de ferro.
una bacineta de llautó petita.
dos stoles, una blanca y l’altra blava, ja usades.
En lo aposiento prop la capella, dit del sacristà:
Primo, un banch llarch.
Ítem, un drap ver o cortina.
Ítem, un tauló de sanct Pons.
En la cambra de dit aposiento trau finestra a l’hort:
Primo, un llit de àlber nou, ab dos mig pilars al cap.
En lo altra aposiento de dita cambra:
Primo, un llit de àlber, ab pilarets al cap.
Ítem, una màrfega.
Ítem, una flassada groga.
Ítem, un travesser.
Ítem, un banquet.
Ítem, un Christo de bulto, ab sa creu.
Ítem, un banquet.
En la cambra de l’hospitaler:
Primo, un llit de àlber, ab dos migs pilars al cap.
Ítem, quatre matalaffs.
Ítem, tres flassades, dues noves blanques y una vermella, ja usada.
Ítem, tres coxins, llistats de blau.
Ítem, un caputxó de burell, bo.
Ítem, un tauló de la figura de Nostra Senyora, gornit de fusta.
Ítem, una caixa dolenta.
Ítem, un pagès de fusta.
Ítem, una copa de aram.
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Ítem, un scambell.
Ítem, un coffre gran pintat de vermell, ab pany y clau, dins lo qual
és lo següent:
Primo, nou llansols, entre ells hu de rendat.
Ítem, sis coxineres, entre les quals n’i ha tres ab benes de ret.
Ítem, tres stovalles, dues scacades y una de ginesta.
Ítem, un manil, ab vies blaves.
Ítem, una tovallola, ab flocadura a l’entorn.
Ítem, sis tovalloletes patites.
Ítem, un paner.
Ítem, una cadira de cuyro, comuna.
Ítem, una creu de fusta negre.
En la instàntia més adintre:
Primo, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, un llansol.
Ítem, tres flassades blanques, noves.
Ítem, un travesser y dos coxins llistats de blau.
Ítem, una caixeta petita, dolenta.
Ítem, un coffre de àlber, ab pany y clau, buyt.
Ítem, altre coffre de àlber, ab pany y cau (sic), buyt.
En la instàntia demunt la cunya, que trau finestra al fossar:
Primo, un cabàs, ab aygua cuyta.
Ítem, una caixa ferrada, ab pany sens clau, dins la qual és lo
següent:
Primo, un cendrer.
Ítem, un coixí.
Ítem, una coxinera dolenta, verda.
Ítem, una flassada vermella, ja usada.
Ítem, una altra caixa dolenta, ab lo cubertó llevadís, ab un caixonet
al cap, buyda.
Ítem, una strada o artibanch, ab tres caixonets, los dos spellats.
Ítem, una caixeta que tenie lo barber les medecines, que ara no
poseeix.
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En lo guardaroba:
Primo, deset flassades blanques, entre les quals n’i ha tres de pèl
de boch.
En lo aposiento està sota la cunya:
Primo, una pastera tombada.
Ítem, vuyt cadassos, entre bons y dolents.
Ítem, tres pots de pastar, dos grans y una xiqueta.
Ítem, dos fenyadors y dos scaletas.
Ítem, vuyt draps de pastà.
Ítem, dos bancals de cobrí la pasta.
Ítem, vuyt sanchs (sic) de la ferina.
Ítem, una borrassa o cendrer.
Ítem, set gerres olieres.
Ítem, una olla de aram.
Ítem, una farinera de tenir farina, de fusta, ab dos panys.
Ítem, una caixa gran, sens pany y clau, buyda.
Ítem, una caixa gran, ab pany y clau, buyda.
Ítem, una cadira de costelles, de fusta.
Ítem, quatre cànters oliers, dolents.
Íítem, una exeta de coure en la paret.
Ítem, un brassol.
Ítem, unes debanadores, ab son peu.
Ítem, una portadora, ab cèrcols de ferro.
Ítem, un peu de debanadores, ab sa verga de ferro.
En lo seller:
Primo, set bótes de sinch càrregues.
Ítem, una bóta de quatre càrregues.
Ítem, un carratell.
Ítem, dos botetas de dos càrregues.
Ítem, un ambut de fusta.
Ítem, un ambudet de llauna.
Ítem, una boteta y un carratellet.
Ítem, una bóta gran dolenta, de sinch càrregues.
Ítem, dos banquets de quatre peus.
Ítem, un banch llarch de quatre peus.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
vinagre.
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

una post.
uns argadells de aportar los bordets.
una bancha de tres peus.
quatre carratellets dolents.
una exeta de coure al cup.
tres axetas de coure estan en les bótes y en lo carratell de

una stora.
una cella del matxo, ab sos streps.
una bóta de sinch càrregues, dolenta.
una exeta de coure a la cisterna.
un matxo de pèl roig, és de dit Hospital.
En lo aposiento de la cunya de les bugades:
Primo, tres calderes de aram.
Ítem, dos setrills grans.
Ítem, un assemal.
Ítem, dos caixes dolentes sens cubertors, per a tenir la sendra.
Ítem, dos cossis ficats a la paret.15
Ítem, un menador de ferro, ab tres peus.
Ítem, una cassa de aram, ab son mànech de ferro.
Ítem, un cortà, ab cèrcols de ferro.
Ítem, uns argadells de ferro per a aportar bordets.
Ítem, un paner de canya.
Ítem, dos portadores, ab cèrcols de ferro.
En lo aposiento més adintre:
Primo, molta fusta vella, entre la qual y ha una serra de corrador
de dos mans y una prempsa.
Roba de la bugada:
Primo, sexanta-sis llansols.
Ítem, vint y quatre capellets de drap de casa, per als pobres.
Ítem, sis stovalles.
Ítem, deset torcaboques.
Ítem, dues tovalloletes y un aixugamans que servex per al berber.
15. Ratllat, Ítem, uns ferros, de foch.
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Ítem, set aixugamans de la cunya.
Ítem, un davantal de drap blanch de lli.
Ítem, una coxinera, ab bena de ret.
Ítem, deu tovalletas, per a posar a les tauletes dels pobres.
Die veneris, XV ianuarii MDLXXXXVIIIIº, Tarracone.
Petrus Terrés.
Hec autem bona et cetera et quequidem bona omnia penes me,
dictum Franciscum Sió, civitatis Ilerdensis, sunt et existunt ipsaque in
pura comanda tenere confiteor et de eisdem bonum, verum et legale
compotum reddere vobis, predictis dominis Ioanni Rovira, canonico et
Paulo Colom, administratoribus predicti Hospitalis, presentibus et vestris
successoribus promitto et nichilo minus convenio et promitto vobis et
eis quod bene et legaliter me habebo in regimine et administratione
dicti Hospitalis daboque vobis dictis dominis administratoribus et quibus tenear bonum verum rectum, iustum, legale et finale compotum
et veridicam rationem de per me exhibendis, recipiendis, solvendis et
administrandis ratione dicti officii et reliqua rationem reddam, prout
et quemadmodum predecessores mei in dicto officio facere consueverunt,
sine aliqua videliset dilatione, exceptione et cum obligatione bonorum
meorum et renuntiationibus necessariis et cum iuramento quod in
animam meam per Dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia
manibus meis corporaliter tacta facio et presto et cetera.
Dotze llansols de tres telles.
Die veneris XXIIII. Testes Bernardus Floreiachs, Aleix, mercator.
Testes et cetera sunt Hieronymus Caperó et Iacobus Rosselló,
corderius, civis Tarracone.
1 maii 1599, entrà.
7 novembris 1600. Accepta.
Testes, Bertomeu Nolart et Nicolaus Francesch, de Vila-secca.

11
1599, abril, 14-juliol, 29. Tarragona
Inventari i encant dels béns del sagristà major i canonge de la Seu Melcior de Biure —hi consten els marmessors i doctors en drets Martí-Joan Agustín, tresorer de la Seu, el canonge Jaume Reig i Esteve
Grimau— prop de l’església de Sant Llorenç.
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i 433r-444r (núm. 5).

5
Inventarium et encantus bonorum bonorum (sic) domini Melchioris
de Biure, sacriste maioris et canonici Sedis tarraconensis.
XIIII aprilis MDLXXXXVIIIIº.
Die mercurii, XIIII mensis aprilis, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXVIIIIº, Tarracone.
Inventarium bonorum domini quondam Melchioris de Biure, sacriste maioris et canonici Sancte Sedis Tarracone. Carta tradita.
Noverint universis quod, cum propter doli maculam evitandam
omnemque fraudis suspitionem tollendam beneficium inventarii sit a
lege indultum, hinc est quod nos, don Martinus Ioannes Augustini,
thesaurarius et Iacobus Reig, iuris utriusque doctores, canonici sancte
Sedis Tarracone ac Stephanus Grimau, utriusque iuris doctor, civis dicte
civitatis Tarracone, manumissores et executores testamenti et ultime
voluntatis admodum reverendi domini Melchioris de Biure, sacriste
maioris et canonici dicte Sedis Tarracone, qui Dominum Deum, beatam Teclam et eius animam ac certas pias causas sibi heredes instituit
universales per eum electi et nominati illius ultimo testamento, sub
cuius dispositione decessit, quod fecit, ordinavit et firmavit ac clausum
et sigillatum tradidit notario infrascripto, die vigesima septima mensis
iuniii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo
quinto, volentes gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis
et omnes penas contra non conficientes inventarium cominatas evitare et
ne bona eiusdem domini Melchioris de Biure quondam ocultari valeant
quomodolibet seu perire, premisso hoc venerando sancte cru+cis signo
de bonis et hereditate eiusdem domini Melchioris de Biure quondam,
inventarium facere procuravimus, vocatis Bernardo Gendre, notario
publico Tarracone infrascripto et pro testibus Raymundo Quintana et
Matheo Francesch, familiaribus dicti domini Melchioris de Biure, quod
cepit exordium die mercurii decima quarta mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono.
Primo, en la casa de la Sagrestia Major de la Seu, en la qual
habitava y morí dit defunt, situada en la present ciutat de Tarragona,
cituada prop la iglésia de Sant Lorens:
En la entrada:
Primo, un cotxo ab quatre rodes, ab tots sos arreus.
En la establia:
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Ítem, dos mules que servien per al dit cotxo.
En la instàntia dels cubs:
Ítem, dos sacs y mitx de farina, de tres quorteres y mitja lo sac.
Ítem, un banc sobr·el qual estan dits sacs.
Ítem, un munt de llenya que n’i avia tres o quatre carretades.
En lo resebidor del cap de la escala:
Ítem, un apparador, ab sa escala, tot de albe, ab dos calaixos y
ses claus.
En la quadra que trau finestra a l’hort:
Ítem, deu cadires de repòs.
Ítem, una altra cadira de repòs.
Ítem, uns cavalls de llautó, palla, forquetes y molls de foc, per la
ximeneya francesa de dita quadra.
En la cambra junt a dita quadra, en la qual morí dit defunt:
Ítem, nou pesses de guadamacils vermells, ab les barres deurades,
que penjen en les parets de dita cambra.
Ítem, una tela, ab la figura de sant Francesc, gornida de fusta.
Ítem, una altra figura de un christo, gornit de fusta.
Ítem, una altra tela, ab la figura de sant Domingo, gornit de fusta.
Ítem, un buffet pettit, tot de fusta.
Ítem, un llit de camp, ab mitx pilars.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaf.
Ítem, un bahul, gornit de fusta, ab son pany y clau, dins lo qual se
trobà lo següent:
Primo, una capa de cor de scot, ab son capús y ab les pells
blanques de erminis.
Ítem, un feltre negre,16 ab sa cugulla y gira de vellut negre.
Ítem, dos muses, la una de escot y l’altra seda esqueixada, totes
folrrades de satí carmesí.
Ítem, una sotanilla de contrai.
Ítem, un gipó de taffetà, molt husat.
Ítem, una roba de xamellot fi negre, forrada de vaieta, per anar
per casa.
16. Ratllat, una capa negra.
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Ítem, uns saragüels de cordellat negre, forrats de blanquet.
Ítem, un gipó de xamellot negre, ja husat.
Ítem, uns calsons negres, per anar per camí.
Ítem, dos barrets de capellà.
Ítem, una musseta de seda esqueixada, sense folrrar.
Ítem, dos devanters de sotana de seda esqueixada, molt esqueixats.
Ítem, unes mitges calses de cordellat negre.
Ítem, un parell de calsetes blanques, ab estribera.
Ítem, uns trasers de vaieta, de enforro de sotana.
Ítem, un sombrero sense forrar, ab un cordó de seda.
Ítem, un sombrero nou, folrrat de dintre, tot de taffetà, ab son
vel, ab sa bosa de tela negra.
Ítem, un altre bahul, gornit de cuiro, dins lo qual se trobe lo
següent:
Ítem, una sotana de escot.
Ítem, altra sotana de seda, esqueixada.
Ítem, altra sotana de xamellot.
Ítem, una lloba de escot.
Ítem, un manteu de escot.
Ítem, un manteu de refí de Sagòbia.
Ítem, un arruelo del mateix drap.
Ítem, una sotana del mateix drap.
Ítem, una lloba de raixa.
Ítem, un caparó de raixa.
Ítem, una premsa de raixa.
Ítem, una cadena de ferro.
En la cambra que trau finestra al sel hubert:
Primo, un quadro de fusta, ab les figures del Ihesús y la Verge
Maria y sa néta Elisabet y sant Joan, ab una cortina de taffatà morat.
Ítem, una tela, ab la figura de la Oratió a l’ort, gornit de fusta.
Ítem, altra tela, ab la figura quant Nostre Senyor curà lo sego.
Ítem, un llit de camp, ab mitx pilàs.
Ítem, dos matalaffs.
Ítem, set quoixins, tres de grans y quatre de petits.
Ítem, una vànova morisca.
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Ítem, una altra vànova de blavet.
Ítem, una cadira de volta.
Ítem, un banquet.
Ítem, una escala, ab nou escalons.
Ítem, una caixa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Primo, tres ruquets de tela.
Ítem, una vànova de orlanda, molt bona.
Ítem, quatre llansols de tela.
Ítem, dos llansols de llinet, bons.
Ítem, sinc stovalles de ginesta.
Ítem, unes stovalles escacades, de bri de cànem.
Ítem, dos tovalles de ginesta, dolentes.
Ítem, dotse torquaboques de ginesta.
Ítem, un quadrado de tela, sobrepossat de entall.
Ítem, vint torquaboques escacats, de bri de cànem.
Ítem, sis torquaboques, los sinc de cotó y l’altres (sic) és de bri
de cànem.
Ítem, sis tovalloles de bri de cànem.
Ítem, sis coixineres grans de tela.
Ítem, dos eixugamans de estopa.
Ítem, un bahulet petit, cubert de cuyro, ab son pany y clau, dins lo
qual se trobà lo següent:
Ítem, dos llansols de ruans, bons.
Ítem, quatre sobrepellises, los tres de orlanda y la hu de calicuch.
Ítem, dos ruchets de tela.
Ítem, sinc tovalloles de affeitar.
Ítem, tres parells de calsetes de tela.
Ítem, set capells per a dormir.
Ítem, quatorse camises del difunt de tela y de llinet.
Ítem, quatre camises del difunt té na Pelegrina per adobar-les.
Ítem, una caixa plana, ab son pany y clau, per a tenir la roba bruta.
Ítem, un barral de vidre, gornit de espart.
Ítem, vint y hun llansol, deu de la companya y onse del difunt.
Ítem, una vànova de cotonina.
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Ítem, una tela, ja husada.
Ítem, tretze tovalles de la taula del diffunt, de ginesta y escacades.
Ítem, nou coxineres grans, de tela.
Ítem, dos coxineretes de galta, de tela.
Ítem, trenta-quatre torquaboques, de ginesta y escacats.
Ítem, sinch tovalloles de tella y llinet.
Ítem, un gipó de tela.
Ítem, sinc manils de cuyna.
Ítem, deset draps de la plata y de la cuyna.
Ítem, un drap de la pasta.
Ítem, una coxinereta de galta de tela, ab ret sobreposat.
Ítem, un pitral y una falsa regna.
Ítem, un coixí gran, de fluxell.
Ítem, una caixa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Ítem, una albúrnia de estany.
Ítem, dos dotzenes de plats xichs, de argent.
Ítem, quatre plats de argent, los dos grans y los dos mijans.
Ítem, un plat gran de argent, que serveix de bacina.
Ítem, un jarro de argent.
Ítem, una xapa y una tassa de argent sobredeurada.
Ítem, un tassó de argent sobredeurat.
Ítem, un saler de argent, ab dos peses, sobredaurat.
Ítem, quatre escudelles de argent.
Ítem, sis culleres de argent.
Ítem, dos canalobres de argent.
Ítem, un calser de argent y uns vestiments per a dir missa, dins
de una caxa.
Ítem, un cofre de albre (sic) gran, dins lo qual se trobà lo següent:
Primo, dos gayatos, la hu de èvano, gornit de plata, baix y l’altre
de ginjoler.
Ferrer lo té. Ítem, un altre gaiato y, dins ell, una spasa.
Ítem, una jaqueta vermella.
Ítem, una meleta de drap morat, ab sos cordons de filadís, del
mateix color.
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Ítem, una gualdrapa de contrai.
Ítem, dos cobritaules de drap, la hu vert l’altre morat.
Ítem, quatre catiffes grans.
Ítem, dos mitges cattiffes o tapets.
Ítem, dos portaleres.
Ítem, un cobritaula de cuyro.
Ítem, una tauleta per a menjar en lo llit.
Ítem, un coxinet per una cadira, gornit de vellut vert.
Ítem, una caixa ampla de albe gran, dins la qual se trobà lo següent:
Primo, un pavalló de drap vert, ab benes de vellut vert, ab sa
camisola y davant llit del mateix vellut vert.
Ítem, un pavalló de taffatà carmesí, ab floquadura de seda del
mateix color, ab dos devant llits vermells, la hu vanovat.
Ítem, un pavalló de tela, ab teles de ret sobreposat, ab sa camiseta
y devant llit.
Ítem, sinc peses de drap de casa.
Ítem, una altra caixa de pi, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Primo, unes gornisions de mula, folrrades de drap negre, pitral
y falces regnes.
Ítem, set llansols.
Ítem, dos llansols dormen los fadrins.
Ítem, sinc tovalles.
Ítem, dotze torquaboques, nous.
Ítem, tres manils, los dos dolents.
Ítem, un devantal de estopa.
En la quadra que trau finestra al corrador de l’ort:
Primo, un buffet gran.
Ítem, dos banchs.
En la cambra que trau finestra al corredor de l’ort:
Ítem, sis peses de guadamasils, penjades en la paret, de or y
plata y negre.
Ítem, un llit de camp, ab pilars y poms sobre daurats.
Ítem, uns quortinatges de dit llit de camp, de drap blau turquesat,
ab quatre peses, sobresel y devant llit del mateix drap y floquadura de
seda del mateix color.
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Ítem, tres matalaffs.
Ítem, una flasada vermella.
Són-se donades al Spital, per fornir les dos cambres, conforme
diu lo testament.17 Ítem, quatre matalaffs.
Ítem, quatre coixins.
Ítem, quatre flasades, dos blanques y dos vermelles.
Ítem, una taula, ab sos petges.
Ítem, un pavalló y devant llit de alquiser vermell.
Ítem, un pavalló de seda viada.
Ítem, sis peses de guadamacils vermells, ab ses barres dorades.
Ítem, sinc cadires de volta.
Ítem, una cadira de repòs, gornida de vellut negre, ab ses barres,
per aportar malalts.
En la recambre que se segueix:
Ítem, un llit ras, ab vuyt petges, de dues peses.
Ítem, una màrfega.
Ítem, una cadira voltada, rompuda a la respallera.
Ítem, dos caixes grans de xop, ab sos panys y claus, dins les quals
hi a sinc violes de arc y sinc arquets.
Ítem, quatre faristols.
Ítem, unes cabesades de mula.
Ítem, dues polleres per als pavallons.
Ítem, sis peses de guadamasils, ab ses barres dorades.
En la cambra aont dorm Mateu:
Primo, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaf.
Ítem, dos flasades blanques.
Ítem, un traveser.
Ítem, una taula, ab sos petges de peu de gall.
Ítem, un banquet.
En lo corredor de l’ort:
Ítem, una taula, ab sos petges.

17. Fins alquiser vermell.
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Ítem, una cadira.
En la cambre del corredor de l’ort:
Primo, sinc peses de guadamasils, pintades de vermell, ab barres
dorades, penjades a la paret.
Ítem, un llit de camp, ab sos pilars y escaleta.
Ítem, dos quadros de verdura.
Ítem, un quadro de la Fortuna.
Ítem, un quadro del miracle de sinc pans y dos peixos.
Ítem, un quadro del Gènesis, capítol 38.
Ítem, altre quadro de la Conversió de sant Pau.
Ítem, altre quadro de la escala de Jacob.
Ítem, altre quadro de sant Magí.
Ítem, un altre quadro del cardenal de Guisa.
Ítem, un quadro del rei de Boèmia.
Ítem, altre quadro del rey Phelip.
Ítem, altre quadro del duc de Namours.
Ítem, altre quadro del rey de Esquòsia.
Ítem, altre quadro de la Resurrectió de Nostre Senyor.
Ítem, altre quadro de Absalon.
En lo rabost:
Ítem, tres o quatre quintàs de carbó.
Ítem, tres gerres olieres, la huna plena y l’altra més de mitja,
que entre tot seran quoranta-sinc quortans, poc més o manco, ab sos
cubertors.
Ítem, un traedor de oli y un ambut.
Ítem, un paner de canya.
Ítem, sinc o sis lliures de cànem pentinat.
Ítem, un refrescador de aram, ab son cosiolet.
Ítem, tres devanadores, ab dos peus.
Ítem, una sembradora, plena de sal grosa.
Ítem, dues gerretes per a olives.
Ítem, un barril, ab una poca de sal mòlta.
Ítem, un baquó senser.
Ítem, un tros de cansalada vella.
Ítem, sis tases de vidre.
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Ítem, dos broquals de vidre.
Ítem, un pitxell de vedre per a tenir flos.
Ítem, un pot de vidre.
Ítem, una fruytera.
Ítem, una pebrera de vidre.
Ítem, un paner de canya.
Ítem, quatre ventalles, dos grans y dos xiques.
Ítem, una verga de ferro de llit de camp.
Ítem, una cadira de repòs, espallada.
Die mercurii, XXI mensis aprilis et anni predictorum, dictum
inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la cunya:
Primo, una taula, ab dos petges.
Ítem, una caldera de aram, ab dos anses de aram.
Ítem, uns ferros de tres cames per a la caldera.
Ítem, una casa de aram, ab son mànec de ferre.
Ítem, dues paelles, una gran y una altra xica, ab una paleta.
Ítem, una pala de ferro de foc.
Ítem, uns molls de ferro.
Ítem, un cassó de aram, ab son mànec de ferro.
Ítem, dos ats.
Ítem, un escalfador de aram, ab son mànec de ferro.
Ítem, unes graelles de ferro.
Ítem, una coladora de llautó, ab son mànec de ferro.
Ítem, un morter de coure, ab sa mà de ferro.
Ítem, dos cànters de aram, de una mà.
Ítem, una conqua de aram.
Ítem, un morter de pedra.
Ítem, dos cànteres aiguaderes de terra, de dos ansas.
Ítem, un rall.
Ítem, dos mans de morter, de fusta.
Ítem, una coledora de terra.
Ítem, dos candeleros de llautó, ab un estalviador de estany.
Ítem, dos albúrnies de llautó.
Ítem, dos albúrnies de aram.
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Ítem, dos tases de vidre.
Ítem, dos plats blanchs y un de blau, trencat.
Ítem, una fruitera blancha, trencada.
Ítem, trenta peses de obra de terra, entre olles, tupins y casoles.
Ítem, dos ribells de terra.
Ítem, sinc cubertores de terra.
Ítem, un culler de fusta.
Ítem, una esmoladora.
Ítem, una banqueta de tres peus.
Ítem, una cadira de volta, lo cuiro trencat.
Ítem, un banquet.
Ítem, una destraleta.
Ítem, quatre llumenés.
Ítem, tres gavinets y dues forquetes.
Ítem, trenta-sinc peses, entre escudelles, plats y ribelles de Reus
y plats negres de la Selva.
Ítem, dos talladós.
Ítem, una copeta de terra.
Ítem, tres albúrnies de terra, la una per al vinagre.
En lo pastador y cambra de la tia:
Ítem, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, un travaser.
Ítem, dos llansols.
Ítem, una flasada blancha.
Ítem, una vànova morisca, molt dolenta.
Ítem, una pastera, ab sos peus y escaleta.
Ítem, una post de pastar y un fenyedor.
Ítem, una reora de ferro.
Ítem, caixa de fusta, per a un bassí.
Ítem, un drap de pastà, de mitja llana.
Ítem, sinc dotzenes ram de fil de bri de cànem y d’estopa.
Ítem, una saqua, ab un cortà de guisxes, poc més o manco.
Ítem, una sistella, ab un cortà de siurons, poc més o manco.
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Ítem, una altra sistella de canya, ab mitx quortà de faves, poc
més o manco.
Ítem, dues sistelles de canya, la una gran, l’altra xica.
Ítem, una esmoladora.
Ítem, dos senalles de mitja cortera y una sembradora.
Ítem, un tros de aitxa de palm y mitx de llarc.
Ítem, un banquet.
Ítem, una gerreta per a tenir olives.
Ítem, un cànter trencat, ab un cortà de fesols, poch més o manco.
Ítem, una sistelleta de sarga petita.
Ítem, una gerra per a tenir segon, de la boca ampla; diu na Costa
que no té aigua.
En la cambra aont dorm Gonsalvo:
Primo, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrffega.
Ítem, una flasada de llana blanca y negra.
Ítem, un banc llarc.
En la cambra aon dorm en Quintana:
Primo, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrffega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, un coxí.
Ítem, una taula, ab tisora.
Ítem, un ferro, nomenat cavall, del foc.
Ítem, unes singles de cuyro, per a portar la cadira de repòs.
Ítem, sinc carabasses de tot l’any.
En lo galliner:
Ítem, vuyt gallines y un gall.
Ítem, quatre sachs de estopa, per la roba de la bugada.
En lo estudiet, al costat de la iglésia de Sant Llorens:
Primo, una caixa de roure molt grosa, ab son pany clau, dins la
qual se a trobat lo següent:
Primo, una cabseta rodona y, dins ella, les coses següens: una
sinta de or, que són denou peses grans y una broya y deset peses de
or petites, que lliguen les grans.
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Ítem, un bolso de or.
Ítem, uns agnus de clestalls, gornits de or.
Ítem, dos brasalets y en cada hu de ells vuyt pedres de diverses
colors, gornits de or, a·s’i trobat un paper scrit de mà del diffunt, que
diu són de la senyora Ferrera y està penyora dit or per xexanta-vuyt
lliures y vuyt sous.
Ítem, una bossa de satí carmesí escorterat, dins la qual se a trobat
lo següent:
Primo, vint y vuyt doblons de dues cares y de or, a-s’i trobat un
paperet escrit de mà de dit diffunt, que diu que lo hu és penyora de
na Morena, la viuda, y està penyora per vint reals.
Ítem, tres doblons, la hu italià y los dos florentins, de or.
Ítem, quinse escuts de or de la creueta.
Ítem, dos escuts de or, la hu del sol y l’altre de l’Imperi.
Vint y sinch actes.
Die sabbati, XXIIII mensis aprilis et anni predictorum, dictum
inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la dita caixa de roure:
Ítem, un acte, en pergamí escrit, de censal de preu de mil y sinccentes lliures y de ànnua pensió mil y sinc-cents sous, pagadors quiscun
any a tres del mes de maig, venut per les universitats y singulars persones
dels llochs del marquesat de Aytona, so és Aytona, Seròs, Michinensa,
Almatret y Fajó, al dit senyor quòndam Melchior de Biure, sacristà y
canonge, com a laica persona, fet en dits llochs, sots dos calendaris,
lo primer dels quals fonc a dos de maig mil y sinc-cents noranta-set,
clos y subsignat per Bernat Gendre, notari públic de Tarragona y del
present inventari.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de mil
y set-centes lliures y de ànnua pensió mil y set-cens sous, pagadors
quiscun any a tretze de gener, venut per los molt reverents senyors
canonges y Capítol de la sancta Seu de Tarragona al dit diffunt com a
llaica persona; fet en Tarragona a tretze de gener MDLXXXXIIII, clos
y subsignat per dit Bernat Gendre, notari.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de mil
set-sentes y deu lliures y de ànua pensió de mil set-sens y deu sous,
pagadors quiscun any a XXX de agost, venut per dits senyors canonges
y Capítol al dit defunt com a llaica persona; fet en Tarragona a XXX
de agost MDLXXXXI, clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari.
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Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de sinccentes lliures y de ànnua pensió sinc-cents sous, pagadors quiscun any
a XXX de juliol, venut per Catherina Grasa, viuda deixada de Jaume
Gras quòndam y Antoni Gras, pagès, llur fill y Catharina, sa muller, de
la vila de Reus, al dit difunt com a llaica persona; fet en dita vila
de Reus, a XXX de juliol MDLXXXXIIII, clos y subsignat per dit Bernat
Gendre, notari.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de sinccentes lliures y de ànua pensió sinc-cents sous y pagadors quiscun
any, a dotse de setembre, venut al dit defunt, com a llaica persona,
per Gabriel Capsir, pagès, y Esperança, sa muller, de la vila de Tevissa,
diòcesis de Tortosa; fet en dita vila a XII de setembre MDLXXXXVI,
clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de sinccentes lliures y de ànnua pensió sinc-cents sous, pagadors quiscun
any, en la festa de Tots Sants, venut per Francesch Rocha, saboner de
la vila de Reus, residint en Lleyda y Juan Rocha, butiguer de tall y
altres fermances, de dita vila de Reus, a Francesc Gisquerol, blanquer
de dita vila, habitant en Tarragona; fet en dita vila de Reus, a XXII de
octubre MDLXXXXIII, clos y subsignat per mossèn Joan Pheliu
de Andreu, per auctoritat apostòlica y real notari públic, ciutadà de
Tarragona, regint la Escrivania comuna de dita vila per lo prior de la
Iglésia de la mateixa vila.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit Francesc Gisquerol y Hierònima, sa muller, venen lo dit censal al dit senyor Melchior
de Biure deffunt, com a laica persona; fet en Tarragona sots diversos
calendaris, lo primer dels quals és a XX de marts MDLXXXXIIII, clos
y subsignat per dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de quatrecentes lliures y de ànnua pensió quatre-cents sous, pagadors quiscun any,
a XXII de marts, venut al dit deffunt, com a llaica persona, per mossèn
Balthesar Masdeu, mercader, y Anna, sa muller, y Balthesar Masdeu,
llur fill; fet en dita vila de la Selva, a XIIII de juny MDLXXXXVII,
clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari, en lo qual censal hy a
especial obligatió he entra mana·ls missió de un altre censal de consemblant preu de quatre-centes lliures y ànnua pensió quatre-cents
sous, pagadors quiscun any a XXII de mars, venut per la universitat
y singulars persones de dita vila de la Selva a mossèn Gaspar Masdeu,
mercader de dita vila, és en pergamí escrit; fet en dita vila, a VIIII
de abril MDLXXVI, clos y subsignat per mossèn Pau Cathalà, per
autoritats apostòlica y real, notari públic de dita vila, per lo rector de
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aquella. És·hi també lo testament de dit Gaspar Masdeu, ab lo qual
fa ereu al dit Balthesar Masdeu, major, son fill, en paper scrit; fet en
dita vila, a XXX de jener MDLXXVIIII, clos y subsignat per mossèn
Gaspar Guasch, per auctoritat real notari públic de dita vila, regint la
Escrivania comuna de la mateyxa vila per lo rector de aquella.
Ítem, altre acte, en pergamí scrit, de censal de preu de sinc-centes
lliures y ànnua pensió sinc-cents sous, pagadors quiscun any lo primer
de juny, venut al dit senyor Melchior de Biure, diffunt, aleshores thesorer, com a llaica persona, per la universitat y singulars persones de la
vila de Corbera, castellania de Amposta, ballia de Miravet, diòcesis de
Tortosa; fet en dita vila de Corbera, lo primer de juny MDLXXVIII, clos
y subsignat per mossèn Sabastià Llagostera, per auctoritats apostòlica y real notari públic, ciutadà de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí scrit, de censal de preu de dos-centes
lliures y ànnua pensió dos-cents sous, pagadors quiscun any a vint
y sis de abril, venut al dit diffunt, com a llaica persona, per mossèn
Rafel Monter, mercader, ciutadà de Tarragona, y la senyora Marianna
Montera y de Sasirera, sa muller; fet en Tarragona, a XXVI de abril
MDLXXXXVI, clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari de
Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal de preu de dos-centes
lliures y de ànnua pensió dos-cents sous, pagadors quiscun any, a quatorse de febrer, venut al dit deffunt, com a llayca persona, per mossèn
Berthomeu Bages, mercader, y la senyora Dionisa, sa muller, de la vila
de Riudoms; fet en la casa de la iglésia de Sancta Magdalena, terme
de Tarragona, a XIIII de febrer MDLXXXXIIII, clos y subsignat per
dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal de preu de doscentes lliures y de ànnua pensió dos-cents sous, pagadors quiscun any
a XXVII del mes de juliol, venut al dit deffunt, com a llaica persona,
per Joan Fochensès y Catharina, sa muller, Anthoni Fochensès y Anna,
sa muller, y Pau Fochensès, fills de dit Joan Fochensès y Catharina, sa
muller, patrons de exàvega de la present ciutat de Tarragona; fet en
Tarragona, sots diversos calendaris, lo primer dels quals és a XXVII
de juliol MDLXXXXVII, clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de cent
lliures y ànnua pensió cent sous, pagadors quisqun any a XXVIII de
jener, venut al dit deffunt, com a llaica persona, per Feliu Pasqual,
carreter o pagès de la vila de Constantí, fet en Tarragona a XXVIII de
jener MDLXXXXIIII, clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari
de Tarragona.
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Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal de preu de cent y
vint lliures y de ànnua pensió cent y vint sous, pagadors quiscun any
a XXVII de jener, venut al dit diffunt, com a llaica persona, per Jaume
Morell, cantarer, y Elisabet, sa muller, de la vila de Alcover; fet en la
vila de Alcover, a XXVII de jener MDLXXXXIIII, clos y subsignat per
dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent vint
lliures y de ànnua pensió cent y vint sous, pagadors quiscun any a VIII
de febrer, venut al diffunt, com a llaica persona, per Francesch Ferran,
candeler, y Tecla, sa muller, y Tecla Salvada, viuda, llur filla, deixada
del quòndam Pere Salvat, y Joan Salvat, fill de aquells, tots de la vila
de Riudoms, a VIII de febrer MDLXXXXIIII, clos y subsignat per dit
Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal de preu de cent lliures
y de ànnua pensió cent sous, pagadors quiscun any a VII de febrer,
venut al dit diffunt, com a llaica persona, per en Macià Cerdà, hortolà
de Tarragona; fet en Tarragona, a VII del mes de febrer MDLXXXXIIII,
clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte en pregamí de censal de preu de dos-centes lliures y de ànnua pensió de dos-cents sous, pagadós quiscun any a dos
de juliol, venut a dit senyor Melchior de Biure, diffunt, les hores thesorer, per Gaspar Sabater, pagès de Cabra, y Speransa, sa muller, y
Hierònyma, donzella, llur filla, hereva de Thomasa Rocha, muller de
Jaume Rocha, mercader de Valls; fet en la vila de Valls, sots diversos
calendaris lo primer dels quals és a II de juliol MDLXXIII, clos y subsignat per mossèn Jaume Bellissén, per auctoritats apostòlica y real
notari públich de Tarragona.
Ítem, altre acte de pergamí, de censal de preu de xexanta-tres
lliures y de ànnua pensió xexanta-tres sous, pagadors quiscun any a nou
de juliol, venut a dit senyor Melchior de Biure, diffunt, com a llayca
persona, per Pere Vidal, major, Lluís Martí Vidal, son fill, sastres de
Tarragona, y Elisabet, muller de dit Lluís Martí Vidal; fet en Tarragona,
a denou de juliol mil sinch-cents vuytanta-sinch, clos y subsignat per
mosèn Phelip Monserrat, per auctoritats apostòlica y real y del Col·legi
dels notaris de la ciutat de Tarragona, notari públich.
Ítem, altre acte, en pergamí, de censal, de preu de noranta-quatre
lliures y de ànnua pensió noranta-quatre sous, pagadors quiscun any a
vint y quatre de setembre, venut per Pere Fonollet, flequer de Tarragona,
y Tecla, sa muller, a Jaume Reverter, forner o flequer de dita ciutat, y
a Joana, sa muller, principals y altres fermances; fet en Tarragona, a
vint y quatre de setembre mil sinch-cents noranta-tres, clos y subsignat
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per mossèn Francesc Reverter, per auctoritats apostòlica y real notari
públic de Tarragona y del Col·legi dels notaris de dita ciutat.
Ítem, altre acte de pergamí, ab lo qual dits Jaume Reverter y
Joana, sa muller, venen lo sobredit censal creat, de preu de norantaquatre lliures y de ànnua pensió noranta-quatre sous, los feyen dits
cònjuges Fonollets al dit senyor Melchior de Biure, diffunt, com a
llaica persona; fet en Tarragona, a vint y dos de noembre mill sinchcents noranta-tres, clos y subsignat per Bernat Gendre, notari públic
de Tarregona devall escrit.
Ítem, altre acte, en pergamí, de censal, de preu de xexanta lliures
y de ànnua pensió xexanta sous, pagadors quiscun any, a vint y sis
de juliol, venut per Esteve Solanes, pagès de Vila-secca, a Pere Masdeu, pagès de Tarragona; és fet en la vila de Reus a XXVI de juliol
MDLXXXXIIII, clos y subsignat per mossèn Joan Pheliu de Andreu, per
auctoritats apostòlica y real notari públic, regint la Escrivania pública
del prior de la Iglésia de dita vila de Reus.
Ítem, altre acte, en pergamí, ab lo qual dit Pere Masdeu y Tecla,
sa muller, principals y altres fermances consignen lo sobredit censal
creat a mossèn Joan Baió, mercader de Tarregona; és fet en Tarregona
a XXIIII de octubre MDLXXXXIIII, clos y subsignat per dit Bernat
Gendre, notari de Tarregona devall scrit.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit mossèn Joan
Baió fa regoneixensa y cessió de drets del dit censal al dit senyor
Melchior de Biure, diffunt, com a llaica persona; és fet en Tarregona,
a vint y quatre de dezembre MDLXXXXIIII, clos y subsignat per dit
Bernat Gendre, notari públic de Tarragona devall escrit.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de doscentes y quoranta lliures y de ànnua pensió dos-cents y quoranta sous,
pagadors quiscun any a dotze de juliol, venut y originalment creat al
dit senyor Melchior de Biure, diffunt, com a llaica persona, per micer
Hierònim Citges, doctor en drets, ciutadà de Tarragona y la senyora
Maria, sa jermana, principals y altres fermances; és fet en Tarragona, a
dotse de juliol MDLXXXXVIII, clos y subsignat per dit Bernat Gendre,
notari públic de Tarragona devall escrit.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de trescentes y xexanta lliures y de ànnua pensió tres-centes y xexanta sous,
pagadors quiscun any a XXVII de abril, venut y originalment creat per
la universitat y singulars persones de la vila de Monblanch al reverent
mossèn Llorens Sitges, rector de la Iglésia de la vila de la Spluga de
Francolí, com a llaica persona; és fet en dita vila de la Spluga de Francolí a XXVII de abril MDLXXII, clos y subsignat per lo venerable
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mossèn Damià Elies, prevere, vicari y notari públic de dita vila per lo
rector de aquella.
Ítem, altre acte en pregamí ab lo qual dits micer Citges y la senyora Maria, sa germana, venen dit censal creat al dit senyor Melchior
de Biure, com a layca y privada persona; és fet en Tarragona, a XII de
juliol MDLXXXXVIII, clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari
públich de Tarragona davall scrit.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, de censal, de preu de quatrecentes lliures y de ànnua pensió quatre-cents sous, pagadors quiscun
any, a tretze de setembre, venut y originalment creat al dit senyor
Melchior de Biure, com a llaica persona, per Francesc Agràs, dit lo
Pubill, pagès, y Margarida, sa muller, de la vila de Alcover, principals
y altres fermances; és fet en dita vila de Alcover, a XIII de setembre
MDLXXXXVIII, clos y subsignat per dit Bernat Gendre, notari públic
de Tarragona deval scrit.
Ítem, un acte, en pergamí, ab lo qual Pere Sans, mestre de cases
de la vila de Cabra, ven al dit senyor Melchior de Biure, les hores
thesorer, com a llaica persona, un pati ho corral que ara és butiga,
en dita vila de Cabra, és per preu de trenta-quatre lliures; és fet en
lo lloch de Figuerola, a XX de febrer MDLXXV, clos y subsignat per lo
venerable mossèn Pere Alió, prevere, rector y notari públic de dit lloc
de Figuerola.
Ítem, quatre canes y dos palms de llinet de Nàpols.
Ítem, dues canes y sis palms, poc més o manco, de tela.
Ítem, tres canes de orlanda, poc més o manco.
Ítem, vuyt canes de torquaboques de cotonina, poc més o manco.
Ítem, un llansol de llinet.
Ítem, una bosa de cuiro, per a pagar la masada.
Ítem, un saquet de escriptures, buit.
Ítem, uns guants de olor.
Ítem, uns altres guants de olor.
Ítem, unes estisores per a clourer lletres.
Ítem, una campaneta de coure.
Ítem, una barretina de vellut.
Ítem, sinch barrets de capellà.
Ítem, unes hulleres de camí.
Ítem, una capseta, a modo de estuix.
Ítem, un calçador.
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Ítem, una arquimesa de noguer de tèrsia, ab sos panys y claus y
baix son armari y, dins ella, molts plechs de escriptures y lletres, los
quals fan a mirar.
Ítem, dues alabardes daurades, ab flochs, la una ab flochs de
filadís vert y l’altra de filadís blau.
Ítem, un setial de bassí, ab son cubertor de grana.
Ítem, quatre pesses de guadamaçils, en les parets de dit estudiet.
Ítem, una cadira, ab un coxinet de bocaram blau.
Die iovis, VI mensis maii et anni predictorum, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En lo dit studi:
Primo, una taula, ab sos petges y demunt d’ella uns parastatges
per a tenir libres.
Ítem, un libre intitulat Iacobus de Valencia super salmis.
Ítem, tres libres de Iosepho De bello iudaico, en octau.
Ítem, dos libres en octau de Francisco Titolman Super Spalmos.
Ítem, un libre de Hierònym Gigant De pensionibus.
Ítem, un libre de Spilcueta de Manual de confessos, en romans.
Ítem, un libre fiu lo Cardenal Cervantes per als curats.
Ítem, un libre de micer Pons de les Grandeses de Tarragona.
Ítem, altre libre de les matexes Grandeses.
Ítem, un libre petit del Calendari de Gregori decimo tercio.
Ítem, un libret De la vanidad del mundo del padre fray Diego.
Ítem, un libre intitulat Summa armilla.
Ítem, altre libre intulat (sic) Stillus capibreviandi de Francesch
Solsona.
Ítem, un libre De la Oración de fray Andrés Capilla.
Ítem, altre libre del mateix autor, intitulat Consuelo de nuestra
peregrinación.
Ítem, altre libre intitulat Collacio in omnes divi Pauli epistolas.
Ítem, altre libre intitulat Scopus biblicus.
Ítem, un libre intitulat Iesuchristus ad animam pecatoris auctore
Ioanne Aspergio, cartusiano.
Ítem, un breviari de Tarragona.
Ítem, altre breviari de Pio quinto.
Ítem, altre breviari de cambra de Pio quint.
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Ítem, altre libre intitulat Manual de la vida christiana de fray
Luis de Granada.
Ítem, altre libre intitulat Summa sacramentorum de fray Luis de
Victoria.
Ítem, dos libres de Homilias auctore Ioanne Royardo, ordinis fratrum minorum.
Ítem, un libre de Pedrasso de Casos de consiencia.
Ítem, un libre ordinari de Tarragona.
Ítem, un missalet de Plantino.
Ítem, un libre intitulat De la verdad de Pedro de Medina.
Ítem, altre libre intitulat Camino y puerta para la oración, compost
per lo don Diego Pérez.
Ítem, altre libre intitulat Segundo volumen del memorial de fray
Luis de Granada.
Ítem, dos libres intitulats Homilie in omnes epistolas divi Pauli
auctore Ioanne Royardo.
Ítem, altre libre intitulat Alberti Trotii de vero et perfecto clerico.
Ítem, altre libre intitulat Constitutionum provincialium Tarraconensium de don Joan Terés, archabisbe.
Ítem, altre libre intitulat Summa sylvestrina.
Ítem, un libret intitulat Psalterium David.
Ítem, altre libre intitulat Directorium curatorum.
Ítem, dos libres intitulats Prima et secunda pars intitulat Historie
Aloysii Lipomani de vitis sanctorum.
Ítem, un libre de las cosas de Japón.
Ítem, altre libre desquadernat de fra Luquian.
Ítem, altre libre de Cartas de Japón.
Ítem, altre libre intitulat Aureum opus de veritate contritionis.
Ítem, altre libre intitulat Edicta per lo archabisbe Loazes.
Ítem, altre libre intitulat Summa de paciencia.
Ítem, altre libre intitulat Gesta Romanorum.
Ítem, altre libre intitulat Libro de la oración de fray Andrés Capilla.
Ítem, altre libre intitulat Ore nostre Domine.
Ítem, altre libre intitulat Doctrina Christiana de fra Pere Màrtir
Coma.
Ítem, altre libre intitulat Postille totius anni, sens cubertes.
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Ítem, altre libre intitulat Questionis evangeliorum, ja molt usat.
Ítem, altre intitulat Secunda parte de los Diálogos de la Imagen
de la vida christiana.
Ítem, un libre de misses de cant de diversos auctors.
Ítem, altre libre de cant de magníficats.
Ítem, uns madrigals de Palestrina a quatre veus.
Ítem, uns madrigals de Orlando de Lasso a sinch veus.
Ítem, quatre libres de mà de cant a quatre veus.
Ítem, un tinter de lautó.
Ítem, una caldereta de aram, sens anses.
Ítem, una capsa redona, ab son cubertor.
Ítem, una bossa de cuyro, ab un tinter y arener.
Ítem, un paper de la Coronació de Nostra Senyora.
Ítem, un libre intitulat De les Constitucions de Cathalunya fetes
en les Corts de Monsó l’any 1510.
Ítem, altre libre de les Constitucions de Tarragona del cardenal
Dorio.
Ítem, altre libre de sonets en lengua italiana.
Ítem, altre libre intitulat Ordo dicendi officium.
Ítem, altre libre de les Indulgències dels confrares de la Mercè.
Ítem, altre libre del padre Borga, duch de Gandia y general de
la Companyia.
Ítem, un tinter de vidre.
Ítem, un got de vidre.
Memorial dels deutes trobats y trets del libre del dit senyor Melchior
de Biure, diffunct:
Primo, lo Capbreu dels censos de la Sacristia, munta trenta-sinch
lliures y sis dinés, de les quals se n’ha de llevar la exactió de real per
lliura.
Ítem, lo Seminari de la present ciutat, per la pensió y pagues de
sant Juan de juny 1598 y Nadal proppassat, noranta lliures.
Ítem, Gabriel Pons y Francesch Guisquerol, arrendadors de la
primícia de la Pineda, per la terça deguda lo darrer de abril 1599,
trenta-quatre lliures han-se de porratejar ab lo nou sacristà.
Ítem, de Andreu Tàrrega, del Pla, arrendador de les rendes de dita
vila, per la paga del dit arrendament deguda lo darrer de abril 1599,
vuytanta-nou lliures, han-se de porratejar ab lo sacristà nou.

224

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Ítem, de mossèn Pere Queralt, botiguer de teles de Vilafrancha
de Panadès, arrendador dels censos y meytat dels luïsmes de dita vila,
per la paga del darrer de abril 1599, desset lliures, deu sous han-se de
porratejar ab lo sacristà nou.
Memorial de les pensions dels censals fan a dit diffunct, degudes
fins vuy y se deuran fins lo primer de setembre primer vinent, del qual
die en avant entenen consignar los censals a la Confraria dels preveres,
tret dit memorial de dit libre.
Primo, lo Capítol de la Seu vuytanta-sinch lliures deu sous, per
la pensió caurà a 30 de agost 1599.
Ítem, Gaspar Sabater, de Cabra, deu lliures, per la pensió caurà
a 2 de juliol 1599.
Ítem, Luis Vidal de Tarragona, tres lliures, per la pensió caurà
a 9 de juliol 1599.
Ítem, la vila de Corbera vint y sinch lliures, per la pensió caurà
lo primer de juny 1599.
Ítem, de Francesch Farran de Riudoms sis lliures, per la pensió
cayguda a 9 de febrer 1599.
Ítem, Francesch Rocha, de Reus, vint y sinch lliures, per la pensió
cayguda a 20 de mars 1599.
Ítem, Macià Cerdà, de Tarragona, sinch lliures, per la pensió
caurà a 22 de juliol 1599.
Ítem, Jaume Morell, del Cover, sis lliures, per la pensió cayguda
a 4 de febrer 1599.
Ítem, Berthomeu Bages, de Riudoms, deu lliures, per la pensió
cayguda a 14 de febrer 1599.
Ítem, Pasqual Carreter, de Constantí, sinch lliures, per la pensió
cayguda a 28 de janer 1599.
Ítem, Antoni Gras, de Reus, vint y sinch lliures, per la pensió
caurà a 30 de juliol 1599.
Ítem, Steve Solanes, de Vila-secca, tres lliures, per la pensió caurà
a 6 de juliol 1599.
Ítem, mossèn Rafel Monter, de Tarragona, deu lliures per la pensió
cayguda a 26 de abril 1599.
Ítem, lo marquesat de Aytona setanta-sinch lliures, per la pensió
a 3 del present mes de maig.
Ítem, la vila de la Selva vint lliures, per la pensió deguda a 22
de mars 1599.
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Ítem, Joan Fochensès, de Tarragona, deu lliures, per la pensió
caurà a 27 de juliol 1599.
Ítem, se són trobades en un sach de cuyro ere dins la arquimesa
quoranta-quatre lliures y dos sous en moneda de plata.
Ítem, y ha en la Taula de la Cambi de la present ciutat de Tarragona,
dites y scrites y en nom del dit deffunct, tres millia vuyt-centes sexantaquatre lliures, nou sous y quatre dinés.
Ítem, unes guarnicions de or de ulleres.
En lo celler gran:
Ítem, dues bótes de tinguda de vuyt càrregues cada una, buydes.
En lo celler xich:
Ítem, un calderó de aram, en lo (sic) cisterna.
Ítem, tres bótes de vuyt quartés, poch més o manco, buydes.
Ítem, sis botetes de una càrrega, poch més ho manco, de les quals
n’i ha tres de plenes de vi claret y mitga de vinadre (sic).
Ítem, una bóta de quatre càrregues, poch més o manco, ab un
poch de vi vermell.
Ítem, dos carretells.
Ítem, quatre exetes de coure.
Ítem, un altre carretellet de mija càrrega.
Ítem, una boteta de dos càrregues.
Ítem, dos botelles, ab un mogoró cada una.
Die lune, XIIII mensis iunii, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXVIIIIº, Tarracone.
Encantus factus de bonis domini Melchioris de Biure, sacriste
maioris et canonici Sedis Tarracone. Carta tradita.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono, die vero lune decima quarta mensis iunii
intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica
et regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte
civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam admodum reverendorum dominorum don Martini Ioannis Augustini, thesaurarii et Iacobi
Reig, utriusque iuris doctoris canonicorum sancte Sedis Tarracone ac
magnifici domini Stephani Grimau, utriusque iuris doctoris, civis Tarracone, manumissorum et executorum testamenti et ultime voluntatis
domini Melchioris de Biure, sacriste maioris et canonici dicte Sedis
Tarracone, qui dominum Deum, beatam Teclam, animam suam ac certas pias causas sibi heredes instituit universales per eum electorum et
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nominatorum illius ultimo testamento, sub cuius dispositione decessit,
quod fecit, ordinavit et firmavit ac, clausum et sigillatum, tradidit michi,
dicto et infrascripto notario, die vigesima septima mensis iunii, anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo quinto, de
bonis hereditatis dicti domini Melchioris de Biure quondam, in platea
Sedis Tarracone fuit factus encantus, interessentibus et presentibus in
his Raymundo de Quintana et Matheo Francesch, familiaribus dicti domini Melchioris de Biure quondam, testibus ad ista vocatis et adhibitis
ac Ioanne Vinyes, Francisco Salvany, Magino Gisquerol ac Francisco
Ferrer, curritoribus collis publicis et iuratis dicte civitatis Tarracone, per
quos personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis infrascriptis,
fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un lansol a mossèn Serafí Vidal, per vint y tres sous I ll.,
III s.
Ítem, un altre llansol al dit, per vint y tres sous I ll., III s.
Ítem, altre llansol a mossèn Coloma, per vint y set sous I ll., VII s.
Ítem, una catiffa a mossèn Benet Febrer, per tres lliures, dotze
sous III ll., XII s.
Ítem, un llansol a mossèn Agustí Gondalbeu, per vint y tres sous
I ll., III s.
Ítem, un drap de pastà a na Catharina Paladella, per set sous VII s.
Ítem, un llansol a na Baldirana, per dotze sous XII s.
Ítem, un llansol a mossèn Bernat Enveya, per vint y quatre sous
y sis dinés I ll., IIII s., VI d.
X ll., XI s., VI d.
Ítem, una portalera a mossèn Lluís Andreu, per set lliures VII ll.
Ítem, un llansol a Pere Joan Sirvent, per vint y tres sous I ll., III s.
Ítem, una catiffa al senyor prior Tarregó, per quatre lliures y dos
sous IIII ll., II s.
Ítem, un llansol de dos teles a Elisabet Monserrada, per vuit sous
y dos dinés VIII s., II d.
Ítem, sis eixugamans a mossèn Coloma, per nous sous VIIII s.
Ítem, sinc eixugamans al dit, per sis sous VI s.
Ítem, una tela de llansol a mestre Pau Martra, per sis sous y
mitx VI s., VI d.
Més, un sendrer y dos sachs de bugada a na Paladella, per onze
sous y set XI s., VII d.
Ítem, una catiffa petita a mestre Vilanova, flequer, per tres lliures
y sinc sous III ll., V s.
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Han-se de cobrar X ll. Ítem, una portalera al senyor hospitaler,
per nou lliures y perquè se han donat dos sous de exaus, sols se trauen
fora nou lliures, divuyt sous VIIIIº ll., XVIII s.
Ítem, dos sachs de bugada al senyor canonge Coloma, per sinc
sous y mitx V s., VI d.
Ítem, unes estovalles a Pere Casals, pagès, per tretze sous XIII s.
Ítem, unes tovalles a na Sarana, per onse sous y mitx XI s., VI d.
Ítem, sis cadires de rapòs al senyor hospitaler, per dotze lliures
XII ll.
Ítem, unes tovalles comunes a na Alzedara, per onse sous XI s.
Ítem, una catiffa a mossèn Benet Febrer, per quatre lliures y
quatre sous IIII ll., IIII s.
Ítem, sis torquaboques a mossèn Seraphí Vidal, per devuyt sous
XVIII s.
Ítem, sis torquaboques a Blasy Baget, de Alcover, per vint sous I ll.
Ítem, unes estovalles usades a mossèn Seraphí Vidal, per nou
sous y mitx VIIII s., VI d.
XXXXVIII ll., I s., VIIIIº d.
Ítem, un cobritaula vert al senyor hospitaler, per trenta-sinc sous
I ll., XV s.
Ítem, al dit una maleta de drap blau, per un ducat I ll., IIII s.
Ítem, a mossèn Seraphí Vidal, sis torquaboques, per devuyt sous
XVIII s.
Ítem, unes tovalles petites a Toni Prats, per tres sous y set III s.,
VII d.
Ítem, uns (sic) gayato de évano al senyor hospitaler, per trenta
sous I ll., X s.
Ítem, unes tovalles al senyor canonge Font, per quinse sous y
mitx XV s., VI d.
Ítem, unes tovalles dolentes a na Vives, sombrera (sic), per sinc
sous y dos V s., II d.
Ítem, un cobretaula blau a mestre Joan Carniser, per vint y un
sou I ll., I s.
Ítem, unes estovalles al senyor canonge Font, per quinse sous XV s.
Ítem, un gaiato a Pere Joan Sirvent, per dos sous y mitx II s., VI d.
Ítem, una jaqueta vermella a mestre Pau Martra, per quatre sous
IIII s.
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Ítem, una cadira de volta a mestre Ferrer, per devuyt sous XVIII s.
Die martis, XV mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, tres capellets a mossèn Farran, major, notari, per III sous
III s.
Ítem, altres tres capellets a fra Miquel, de Sant Antoni, per tres
sous y vuyt III s., VIII d.
Ítem, un llansol a Jaume Martí, boter, per deset sous XVII s.
Ítem, un llansol, ja aldà, a mestre Ernandes, per vint sous I ll.
Ítem, un llansol a la tia del senyor don Martín, per trenta-tres
sous y dos dinés I ll., XIII s., II d.
Ítem, un gipó a mossèn Amorós, per vint y tres sous I ll., III s.
XIIII ll., XI s., VII d.
Ítem, un llansol a mestre Ernandes, pintor, per trenta-hun sou y
mitx I ll., XI s., VI d.
Ítem, un llansol al senyor hospitaler, per trenta-sinc sous I ll., XV s.
Ítem, dos llansols al dit, per sis lliures y, perquè s’a donat dos
sous de exaus, se a de cobrar sinc lliures, devuyt sous.
Ítem, dos llansols al dit, per quatre lliures y sinc sous IIII ll., V s.
Ítem, un llansol al senyor doctor Ferran, per quoranta-quatre
sous II ll., IIII s.
Ítem, un llansol al dit, per quoranta-dos sous II ll., II s.
Ítem, un llansol a la tia del senyor don Martín, per trenta-dos
sous y mitx I ll., XII s., VI d.
Ítem, un llansol a Pere Joan Sirvent, per devuyt sous y mitx
XVIII s., VI d.
Ítem, tres tovalloles al senyor micer Ventellols, per dotze sous y
mitx XII s., VI d.
Ítem, un lansol vell al mestre Ernandes, per onse sous y mitx
XI s., VI d.
Ítem, un buffet al senyor prior Tarregó, per tres lliures III ll.
Ítem, un llansol al senyor micer Ventellols, per quoranta sous y
mitx II ll., VI d.
Ítem, un llansol a Pere Joan Sirvent, per devuyt sous y mitx
XVIII s., VI d.
Ítem, un parador a mossèn Escarello, per sinquanta-vuyt sous
II ll., XVIII s.
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Ítem, un llansol al senyor Oms, per trenta-set sous I ll., XVII s.
Ítem, dos tovalloles a mossèn Sirera, per nou sous VIIII s.
Ítem, sis torquaboques prims a la senyora Virgília, per trenta
sous I ll., X s.
Ítem, dos tovalloles a mossèn Sirera, per vuyt sous VIII s.
Ítem, dos tovalloles al senyor micer Mascaró, per vuyt sous y
mitx VIII s., VI d.
Ítem, dos tovalloles a mossèn Salvador Navarro, per nou sous
VIIII s.
Ítem, sis torquaboques primes, ja husats, a la senyora Virgília,
per vint sous I ll.
LXXXVI ll., XVIIII s.
Ítem, sis torquaboques al senyor doctor Ferran, per tretse sous
XIII s.
Ítem, sis torquaboques a mossèn Fàbregues, per denou sous y
mitx XVIIII s., VI d.
Ítem, sis torquaboques, ja husats, a la senyora Virgília, per set
sous VII s.
Ítem, dos coixineres grans y dos de xiques a mossèn Rovira, per
vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, unes tovalles a mossèn Rovira, per vint y quatre sous y
onse dinés I ll., IIII s., XI d.
Ítem, unes tovalles de ginesta a la senyora Virgília, per tres lliures
y set sous III ll., VII s.
Ítem, quatre quadros de verdura, per set lliures a mossèn Pere
Amill VII ll.
Ítem, unes tovalles a la senyora Virgília, per tres lliures y un sou
III ll., I s.
Ítem, unes tovalles de ginesta al senyor prior Tarragó, per quoranta
sous II ll.
Ítem, un quadro de sant Magí a mosèn Lluís Andreu, per sinquanta
sous II ll., X s.
Ítem, dos coixineres de bri de cànem a Joan Navés, per sis sous
y vuyt VI s., VIII s.
Ítem, unes stovalles a mossèn Benet Febrer, per tres lliures III ll.
Ítem, unes tovalletes a na Baldirana, per dos sous y un diner II s.,
I d.
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Ítem, dos marxapeus a mossèn Bernat Llagostera, per quatre
lliures, denou sous IIII ll., XVIIII s.
Die iovis, XVII mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una màrfega a Ernanandes (sic), pintor, per set sous VII s.
Ítem, una altra màrfega a Raphael Pons, per vuyt sous VIII s.
XXXI ll., VII s., II d.
Ítem, una flasada vermella al senyor canonge Verdú, per quatre
lliures, dotze sous y sis IIII ll., XII s., VI d.
Ítem, un llansol a na Bertrana, per devuyt sous y sis dinés
XVIII s., VI d.
Ítem, dos coixineres al senyor comensal Forner, per nou sous
VIIII s.
Ítem, al dit sinc coixineres, grans y xiques, per deset sous y mitx
XVII s., VI d.
Ítem, sis torquaboques a mossèn Baió, per deset sous y hu XVII s.,
I d.
Ítem, un pavalló de tellilla viada de Nàpols al senyor prior Tarregó,
per devuyt lliures XVIII ll.
Ítem, sis torquaboques a mossèn Baió, per quinse sous y sis
XV s., VI d.
Ítem, al dit quatre coixineres al dit (sic), per devuyt sous XVIII s.
Ítem, sis torquaboques a n’en Ferrer, corredor, per vint y hun
sou y sis I ll., I s., VI d.
Ítem, dos matalaffs a la senyora Vergília, per vuyt lliures VIII ll.
Ítem, unes estovalles a Ernandes, pintor, per quatorse sous XIIII s.
Ítem, altres estovalles al dit, per dotze sous y sis dinés XII s., VI d.
Ítem, un quadrado a mossèn Baió, per vint sous y sis dinés
I ll., VI d.
Ítem, unes estovalles a mossèn Benet Febrer, per nou sous VIIII s.
Ítem, unes estovalles al senyor prior Tarragó, per vint y sis sous
y mitx I ll., VI s., VI d.
Ítem, un pavalló de drap vert, ab benes de vellut del mateix color,
a la senyora Virgília, per vint lliures, y perquè se han donat de exaus
una liura y quatre sous, sols se trauen fora devuyt lliures, setse sous
XVIII ll., XVI s.
Ítem, unes tovalles a mosèn Benet Febrer, per quinse sous XV s.
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Ítem, uns guadamacils plateats y dorats al senyor doctor Ferran,
per dotse lliures XII ll.
Ítem, unes tovalles a mestre Hernandes, pintor, per denou sous
y mitx XVIIII s., VI d.
Ítem, un cobretaula dolent, de cuiro, a mestre Virgili, per dos
sous y sis II s., VI d.
Ítem, un pavalló de taffatà vermell al senyor micer Mascaró, per
quinse lliures y, perquè se han donats dos reals de exaus, sols se trauen
fora quatorse lliures, setze sous XIIII ll., XVI s.
LXXXVIII ll., XI s., I d.
Ítem, unes estovalles a mossèn Sant-romà, per vint y dos sous
I ll., II s.
Ítem, unes altres tovalles al dit, per tretse sous y dos XIII s., II d.
Ítem, unes tovalles al senyor prior Tarregó, per tretze sous XIII s.
Ítem, set pesses de guadamacils a mossèn Gabriel Salvador, per
quatorse lliures y sis sous XIIII ll., VI s.
Ítem, unes tovalles a mestre Ernandes, per vuyt sous VIII s.
Ítem, una caixa de àlber a mossèn Baió, per vint y vuyt sous y
mitx I ll., VIII s., VI d.
Ítem, una màrffega a na Borges, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, una altra màrffega a na Peyrona, per sis sous VI s.
Die veneris, XVIII mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, sis torquaboques a mestre Gabriel Ferrer, per devuyt sous
XVIII s.
Ítem, una marratxa de estany al senyor Valbona, per vuyt sous
VIII s.
Ítem, un llit de camp al senyor Hierònim Brocà y és de drap
blau y floquadura blava, per trenta lliures y, perquè se han donat una
lliura y quatre sous de exaus, sols se trauen fora vint y vuyt lliures,
setse sous XXVIII ll., XVI s.
Ítem, sinc torquaboques a mestre Gabriel Farrer, per dotze sous
XII s.
Ítem, una caxa de àlber a mossèn Domingo, per trenta sous y
sis dinés I ll., X s., VI d.
Ítem, lo fill en rams lliurat a mossèn Gabriel Pons, a rahó quatre
sous y quatre dinés la lliura, pesa vint y sinc lliures y mitja, vall sinch
lliures, deu sous y sis dinés V ll., X s., VI d.
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Ítem, una caxa de noguer a mossèn Senromà, per vint y sinch
sous I ll., V s.
Ítem, dos coxins a Hierònim Virgili, per quinse sous y mitx
XV s., VI d.
LVIII ll., XIIII s., XIII d.
Fa are venut
58 ll., 13 s., 8 d.
58 13 8
Ítem, quatre matalaffs a la senyora Virgília, per setse lliures y,
perquè se han donat dos reals de exaus, sols se trauen fora quinze
lliures, setze sous XVI (sic) ll., XVI s.
Ab 8 reals de eixaus. Ítem, uns guadamacils nous dorats al senyor
micer Mascaró, per vint y sinc lliures y, perquè se són donats setse sous de exaus, se treu sols fora vint vint (sic) y quatre lliures, quatre
sous XXIIII ll., IIII s.
Ítem, una vànova blanca, per vuyt lliures, a la senyora Virgília
y, perquè se han donat quatre sous de exaus, sols se trauen fora set
lliures, setse sous VII ll., XVI s.
Ítem, una vànova, ab floquadures, al senyor prior Tarragó, per
quatre lliures, tretze sous IIII ll., XIII s.
Ítem, dos coixins de fluxell al senyor doctor Ferran, per trentatres sous I ll., XIII s.
Ítem, un sobrepellís al senyor hospitaler, per sinc lliures V ll.
Ítem, una fusta de llit de camp a mossèn Miquel Calabrès, per
sinquanta-tres sous II ll., XIII s.
Ítem, una camissa a mossèn Hierònim Tomàs, per vint y quatre
sous I ll., IIII s.
Ítem, una camissa a Jaume Salines, per denou sous XVIIIIº s.
Ítem, una altra camissa al dit, per vint sous I ll.
Ítem, un sobrepellís a mossèn Pau Bragós, per vint y sinc sous
I ll., V s.
Ítem, una camissa de tela a mossèn Bayó, per vint sous I ll.
Ítem, una altra camissa de tela al dit, per deset sous y mitx
XVII s., VI d.
Ítem, una camisa de llinet a mossèn Mateu Francesc, per vint
sous y mitx I ll., VI d.
Ítem, una altra camisa al dit, per vint y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, un sobrepellís a mossèn Rafel Martra, per dotze sous XII s.
Ítem, una altra camissa a mossèn Mateu Francesc, per vint y
tres sous I ll., III s.
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Ítem, una camisa de tela a mossèn Jaume Casals, per devuyt sous
y mitx XVIII s., VI d.
Ítem, un ruquet a mossèn Aloy Verdú, per vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, una camissa de tela a mossèn Bayó, per tretse sous y sis
XIII s., VI d.
LXXV ll., IIII s.
10 s.
14 ll., 14 s.
Die sabbati, XVIIIIº mensis iunii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un quadro de sanct Francesch a mossèn Agulló, beneficiat
de la Seu, per quoranta-un sous II ll., I s.
Ítem, sinch quadros de tres reys, un príncep y un cardenal al
senyor Ferrer, senyor de Botarell, per sis lliures, tres sous VI ll., III s.
Ítem, quatre cadires de rapòs al senyor cabiscol, per vuyt lliures
y sinc sous VIII ll., V s.
Ítem, un quadro de Nostra Senyora, lo Ihesús, santa Elisabet,
sant Joan y sant Joseph, a mossèn Lluís Andreu, per quoranta lliures
y, perquè se són donades sis lliures de eixaus, sols se trau fora trentaquatre lliures XXXIIII ll.
Ítem, quatre quadros sant Joan Baptiste y los dels sinc pans y
dos peixos y una resurrectió y una praderia a mossèn Baió, per vint
y sinc reals II ll., X s.
Ítem, una arquimesa al senyor Benet Febrer, per deu lliures y,
perquè li an dat vuyt sous de eixau, se trau sols nou lliures y dotze
sous VIIII ll., XII s.
Ítem, una lloba de raixa y ab un caparó a mestre Quintana, per
quatre lliures y un sou IIII ll., I s.
Ítem, uns cavalls de llautó y ferro per al foc, ab sa paleta, forrolls
y forqueta al senyor Rafel de Biure, per dotze lliures y tres sous XII ll.,
III s.
Ítem, dos alabardes al senyor dagà Quodina, per quoranta-sinc
sous II ll., V s.
Ítem, un refrescador, ab un cubellet, al senyor baró Monter, per
setze sous XVI s.
Ítem, un arruelo de contrai a mestre Gabriel Farrer, per set lliures
VII ll.
Ítem, un buffet petit al senyor dagà Quodina, per sinquanta-dos
sous II ll., XII s.
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Ítem, un manteu de escot al senyor Coloma, mestre de cant, per
tres lliures y set sous III ll., VII s.
LXXXXIIII ll., XV s.
Ítem, una lloba de escot, per al senyor comensal Gondalbeu, per
quoranta-tres sous III ll., III s.
Ítem, un coixinet de tela morada, al senyor prior Tarragó, per
dos reals IIII s.
Ítem, una sotana de escot, al senyor comensal Gondalbeu, per
trenta sous I ll., X s.
Ítem, una cadireta de rapòs a mossèn Coloma, mestre de cant,
per vint y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, una lloba de contrai a mossèn Sedó, per set lliures VII ll.
Ítem, tres cadires de volta a n’Entich Castellar, rajoler, per
sinquanta-hun sou II ll., XI s.
Ítem, dos banquets a mestre Sales, corder, per tres sous III s.
Ítem, dues cadires a mestre Ferrer, per quatorse sous XIIII s.
Ítem, un manteu a mossèn Agulló, per dotze lliures y sinc sous
XII ll., V s.
Ítem, una sotana de xamellot a mossèn Mateu Francesch, per
vint sous I ll.
Ítem, un matalaff a mossèn Francesch Garau, per vint y sis sous
y un diner I ll., VI s., I d.
Ítem, un matalaff al senyor micer Oms, per vint y set sous I ll.,
VII s.
Ítem, una sotana de seda esqueixada a mossèn Trilla, per quatre
lliures IIII ll.
Ítem, una quonqueta de aram a mossèn Tellol, per vint y set sous
y sis dinés I ll., VII s., VI d.
Ítem, un llit de pots y banchs a mossèn Monter, per dotze sous
y mitx XII s., VI d.
Ítem, un llit de pots y banchs a mestre Coll, lo argenter, per sis
sous y tres VI s., III d.
Ítem, un cànter de aram al senyor Ferrer, de Botarell, per deset
sous XVII s.
Die martis, XXII mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
XXXVIII ll., X s., IIII d.
Primo, una camisa a mestre Quintana, per deset sous XVII s.
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Ítem, sobrepellís a Domingo Las Foyas, per vint y quatre sous
I ll., IIII s.
Ítem, un ruquet a mossèn Joan Carnicer, per devuyt sous y hun
diner XVIII s., I d.
Ítem, un sobrepellís de calicut a mossèn Pau Font, per vint y
hun sou I ll., I s.
Ítem, un ruquet dolent al senyor Balthesar Falconer, per vuyt
sous VIII s.
Ítem, un ruquet a mossèn Jaume Vidal, per dotze sous XII s.
Ítem, una gualdrapa de contrai al senyor canonge Font, per xexanta sous III ll.
Ítem, una camisa a mossèn Pau Font, per sis sous VI s.
Ítem, una camisa a na Bonastra, per quatre sous y tres IIII s., III d.
Ítem, dues camises a mossèn Mateu Francesch, per tretse sous
y mitx XIII s., VI d.
Ítem, dos banquets a mossèn Anglès, per nou sous y sis dinés
VIIIIº s., VI d.
Ítem, tres pesses de draps de affeytar y un drapet de fregar lo
cap a mossèn Amorós, per vint y sinc sous y sis dinés I ll., V s., VI d.
Ítem, una tovallola a na Bonastra, per tres sous y mitx III s., VI d.
Ítem, una tovallola a na Farrera, per quatre sous IIII s.
Ítem, dos parells de calcetes y altres trocets de draps, per sis
sous, a mossèn Falconer, notari VI s.
Ítem, un llansol a mestre Bernat Mateu, per trenta-vuyt sous
I ll., XVIII s.
Ítem, un manil a mossèn Falconer, per sinc sous V s.
Ítem, una tovalloleta a mestre Joan Cendrós, per tres sous y mitx
III s., VI d.
Ítem, un manil a Bertran, lo forner, per dos sous y hu II s., I d.
Ítem, set canes y mitja de torquaboques de cotó a mestre Argilès,
arraó de vuyt sous la cana, val III ll. III ll. (sic).
Ítem, unes tovalletes a mestre Socies, per tres sous III s.
XVII ll., XIIII s., XI d.

4
Ítem, unes girelles a mestre Berthomeu Verdú, per dos sous y
mitx II s., VI d.
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Ítem, un drap de pastà a na Claraçona, per deu sous y quatre
X s., IIII d.
Ítem, unes cabesades y unes falses regnes a mestre Raphel Vidal,
per vuyt sous y sis VIII s., VI d.
Ítem, unes tovalletes a mossèn Bernat Costa, per quatre sous y
nou IIII s., VIIIIº d.
Ítem, unes tovalles a Juan Llinart, per dos sous y tres II s., III d.
Ítem, un travesser a mestre Bernat Mateu, per deu sous y hun
diner X s., I d.
Ítem, una pesa de llinet cru a mossèn Amorós, a dotze sous y
set la cana, tire quatre canes y dos palms, val sinquanta-tres sous
y sinch II ll., XIII s., V d.
Ítem, una amusa a mestre Carboner, per dos sous II s.
Ítem, dos manils y troços de draps a na Suerris, per sinc sous y
sinc dinés V s., V d.
Ítem, un saquet de drap de lli al senyor prior Tarragó, dos sous II s.
Ítem, dos coixenets a mossèn Sans, per quatre sous IIII s.
Ítem, una cortineta blava a mestre Virgili, per nou sous y mitx
VIIII s., VI d.
Ítem, una caixa a Frances Clofent, per vint y sis sous I ll., VI s.
Ítem, un gipó dolent al senyor comensal Jover, per vuyt sous VIII s.
Ítem, una taula a mossèn Magí Vidal, per dotze sous XII s.
Ítem, dos troços de seda esqueixada a mossèn Francesch Mateu,
per onse sous y hun diner XI s., I d.
Ítem, una caixa a mestre Arbós, per vint sous y un diner I ll., I d.
Ítem, una flasada a mestre Antoni Bertran, sabater, per vint y
quatre sous y un diner I ll., IIII s., I d.
X ll., XVI s.

3
Ítem, un sombrero, ab un cordó de seda, a mossèn Sedó, per
set sous VII s.
Ítem, unes hulleres de vidre, ab son cuyro, al senyor don Martín
Agustín, per sis sous VI s.
Ítem, una campaneta de coure al senyor dagà Quodina, per deset
sous y sis XVII s., VI d.
Ítem, una vànova de tela blava a mossèn Sans, per quoranta
sous II ll.
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Ítem, una vànova morisca a mossèn Francesc Garau, per quoranta
sous y, perquè s’és donat un sou un sou (sic) de eixaus, sols se trau
enfora una lliura, denou sous I ll., XVIIII s.
Ítem, una bossa de cuyro al senyor don Martín, per sinc sous y
vuyt V s., VIII d.
Ítem, un gipó de taffatà a mestre Pau Martra, per set sous y dos
dinés VII s., II d.
Ítem, un sobrellit a mossèn Pau Font, per onse sous XI s.
Ítem, una taula de tisora, per nou sous, a mossèn Rosich VIIIIº s.
Ítem, unes tisores a mossèn Vidal, per tres sous III s.
Ítem, una flasada grosera, per nous sous y quatre, a na Monsserrada Ricarda VIIIIº s., IIII d.
Ítem, un vantallet a mossèn Farrer, lo corredor, per denou dinés
I s., VII d.
Ítem, un bahulet petit a mossèn Navarro, per vuyt sous VIII s.
Die mercuri, XXIII mensis iunii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, un got de aram al senyor comensal Robuster, per tres sous
y vuyt III s., VIII d.
Ítem, una cabseta de fusta a mossèn Pau Llagostera, per dos sous
y mitx II s., VI d.
Ítem, dos banchs a n’en Traver, per sis sous VI s.
Ítem, una premseta a mossèn Sanjuan, per dos sous II s.
Ítem, un quadro de sanct Domingo al pare supprior de Predicadors, per nou sous y sis VIIIIº s., VI d.
Ítem, un cobretaula vell a mossèn Hierònim Tomàs, per sis sous
VI s.
VIIII ll., XIIII s., XI d.
Ítem, unes debanadores, ab son pau (sic), a na Ricseca, per dos
sous II s.
Ítem, uns guadamacils vells al senyor comensal Jover, per sinquanta-quatre sous II ll., XIIII s.
Ítem, quatre coixineres a mossèn Nofre Queralt, per quatre sous
y nou IIII s., VIIIIº d.
Ítem, nou torquaboques a mestre Bertran, forner, per onse sous
y dos XI s., II d.
Ítem, una quoixinereta a na Bonastra, per un sou I s.
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X s.
Ítem, un parell de banquets a mossèn Font, per set sous y dos
dinés VII s., II d.
Ítem, un sac al senyor micer Reig, obrer, per set sous y tres
VII s., III d.
Ítem, unes cabesades y unes falçes regnes, tot vell, per un sou I s.
Ítem, una sotana a mossèn Domingo Las Foyas, per quorantasinc sous dic II ll., V s.
Ítem, una sotanilla a mossèn Baió, prevere, per trenta-hun sou
I ll., XI s.
Ítem, un llit ras a mossèn Giminells, per vint y quatre sous I ll.,
IIII s.
Ítem, uns saragüells vells a mossèn Martra, per deu sous X s.
Ítem, un pavalló de tela blanca, ab benes de ret, a mossèn Rovira,
per quatre lliures, onse sous IIII ll., XI s.
Ítem, una caixa de noguer a mossèn Francesch Garau, per tres
lliures y, perquè se són donats sis reals de exaus, sols se trauen fora
dues lliures, vuyt sous II ll., VIII s.
Ítem, una sembradora, ab sal grosa dintre, a Gisquerol, corredor,
per dos sous y mitx II s., VI d.
Ítem, una pessa de orlanda a mossèn Sans, arrahó de vint y quatre
sous la cana, tire dues canes y mitja, val tres lliures III ll.
Ítem, unes debanadores a mossèn Sant Joan, per dos sous II s.
XXII ll., XI s., X d.
Ítem, un paner de canya a n’en Samphora, per dos sous y hu
II s., I d.
Ítem, un poc de cànem a la tia del senyor don Anton, a rrahó
de dos sous y sis la lliura, pese sinc lliures, val dotze sous y sis dinés
XII s., VI d.
Ítem, una cadira de repòs per a portar malalts, gornida de vellut,
per tres lliures a Francesch Guerau y, perquè se són donats sis reals
de exaus, sols se treuen fora dues lliures, vuyt sous II ll., VIII s.
Ítem, sinch quadros vells a mossèn Martra, per quoranta sous
y, perquè se són donats sis sous de exaus, sols se trauen fora trentaquatre sous I ll., XIIII s.
Ítem, un troç de tela a mossèn Trilla, a rrahó vuyt sous y tres
la cana, tire dues canes y sis palms y mitx, val una lliura, dos sous y
tres dinés I ll., II s., III d.
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Ítem, unes calçes blanques a mossèn Perot Martra, per sinch
sous V s.
Ítem, unes ventalles, per tres sous, a mestre Pau Martra III s.
Ítem, una altra ventalla al dit, per un sou I s.
Ítem, una taula de noguer, ab un armari, al senyor Esquerello,
per quoranta sous y, perquè se són donats dos sous de exaus, sols se
trauen fora I ll., XVIII s.
Ítem, un troçet de xamellot a mestre Martra, per tres diners III d.
Ítem, un barret al senyor Coloma, per sis sous y dos VI s., II s.
Ítem, un tinter de llautó a mossèn Rausic, per quatre sous IIII s.
Ítem, uns guants de ollor al senyor doctor Ferran, per nou sous
VIIIIº s.
Ítem, un troç de vaieta vella a mossèn Sans, per dos sous y set
II s., VII d.
Ítem, un davant llit de taffatà narenyat a mossèn Magí Vidal, per
una lliura I ll.
Ítem, uns calsons a Francesc Farrer, corredor, per dos sous II s.
Ítem, dos barres de ferro són de llits al senyor doctor Ferran,
per dos sous II s.
Ítem, una pessa de drap de cassa, de pare y mare, a n’en Giol,
caputxer, a rrahó de sis sous y onse dinés, tire sinch canes, val trentaquatre sous y set diners I ll., XIIII s VII d.
XII ll., VI s., V d.
Ítem, una cadira troceyada a Gisquerol, corredor, per quatre sous
IIII s.
Ítem, una gornició de basí, de fusta, a mestre Pau Martra, per
dos sous y nou II s., VIIIIº d.
Ítem, tres pesses de bri de cànem a micer Reig, obrer de la Seu,
tiren quinse canes y un palm, a rrahó sis sous y onse dinés, valen sinc
lliures y quatre sous V ll., IIII s.
Ítem, una pessa de estopa al dit, tire sinc canes, a rrahó sinc sous
y nou, val vint y vuyt sous y nou diners I ll., VIII s., VIIII d.
Die sabbati, vigesima sexta mensis iunii et anni predictorum,
dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una marraixa de estany ha mossèn Esquarello, per set
sous y tres VII s., III d.
Ítem, una fruytera de vidre al pare soprior de Predicadors, per
un real II s.
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Ítem, una florera de vidre a mossèn Esquarello, per tres sous III s.
Ítem, un barral de vidre al dit, per sis sous VI s.
Ítem, un menador de ast a mossèn Llorens Baió, per tres sous III s.
Ítem, una marraxa de estany a mossèn Magí Vidal, per sis sous
y un diner VI s., I d.
Ítem, uns candaleros de llautó a mossèn Nofre Soler, per treze
sous y deu XIII s., X d.
Ítem, un pot de vidre a mestre Pau Martra, per un sou I s.
Ítem, una tassa al pare subprior de Predicadors, per un sou I s.
Ítem, una màrfega a mossèn Gabriel Martorell, per vint y hun
sou I ll., I s.
Ítem, un poal de aram a mestre Molins, per onse reals I ll., II s.
Ítem, uns ferros de foc per a una caldera a mossèn Llorens Baió,
per quatorse sous y mitx XIIII s., VI d.
Ítem, un esqualfador de aram al senyor maiordom de Palassi,
per deu sous X s.
Ítem, un paner de sarga a mossèn Sans, per un real II s.
XII ll., XII s., II d.
Ítem, una pala de ferro ha na Vinyals, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, un feltre negre a Pere Joan Sirvent, per tres lliures y dotze
sous III ll., XII s.
Ítem, uns molls de ferro a na Costa, per vint dinés I s., VIII d.
Ítem, un tros de atxa a mossèn Andreu Rovira, per tres sous III s.
Ítem, tres jarretas de terra al senyor cabiscol, per sis sous y set
VI s., VII d.
Ítem, un morter de pedra a mossèn Magí Vidal, per sis sous y
nou VI s., VIIIIº d.
Ítem, un cavall de ferro al senyor canonge Verdú, per deu sous
y vuyt X s., VIII d.
Ítem, dos albúrnies de aram a mestre Antoni Rovira, caputxer,
per tres sous y hu III s., I d.
Ítem, sinch peses de vidre a Hierònim Virgili, per tres sous III s.
Ítem, una cassa de aram a mossèn Francesch Garau, per tretze
sous XIII s.
Ítem, unes graelles de ferro a n’en Salvany, corredor, per tres
sous III s.
Ítem, un escalfador de aram ha micer Mascaró, per quinse sous
XV s.
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Ítem, dos ats al senyor cabiscol, per dos sous y un diner II s., I d.
Ítem, una esmoladora de fusta a mossèn Sant Juan, per un sou I s.
Ítem, una escoladora de llautó a mossèn Magí Vidal, per tres
sous y hun diner III s., I d.
Ítem, ferro vell a mestre Pau Martra, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, un breviari, ja husat, a mossèn Baió, per dotze sous XII s.
Ítem, un buffet a mossèn Magí Vidal, per tres lliures III ll.
Ítem, un foristolet a mossèn Castelló, per dos sous II s.
Ítem, una guarnició de drap per un bassí a mestre Garcia, caputxer,
per sinch sous y hu V s., I d.
Ítem, un morter de coure a mossèn Magí Vidal, per trenta sous
I ll., X s.
Die mercurii, XXVIII mensis iulii et anni predictorum, dictum
encantum continuando,
XII ll., XVI s.
fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, tres llibres de Iosepho De bello iudaico al senyor rector
del Quodony, per vint y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, unes Grandeses de Tarragona al senyor maiordom de Palasi,
per dos reals IIII s.
Ítem, unes altres Grandeses al senyor mossèn Agulló, per dos
reals IIII s.
Ítem, a mossèn Domingo Las Foyas un Saltiri de Davit, per un
real II s.
Ítem, dos thomos de Titolmans al pare guardià de Ihesús, per
dotze sous, pagarà lo senyor micer Reig XII s.
Ítem, un banch de sala a mossèn Joan Ferran, per sis sous y
mitx VI s., VI d.
Ítem, un breviari de càmara a mossèn Domingo Las Foyas, per
vint y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, un llibre nomenat Manuel de Navarra a mossèn Jayme Hernando, per setse sous XVI s.
Ítem, un calderó per al pou a l’Hospital, per deset sous XVII s.
Ítem, un llansol a mossèn Pau Llobera, per quinse sous y mitx
XV s., VI d.
Ítem, un llansol a Pere Joan Sirvent, scrivent, per deset sous y
mitx XVII s., VI d.
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Ítem, se donaren de caritat als pares caputxins huna Summa
Silvestrina y altres quatre tomos de les Humilies de Royardo.
Ítem, un llansol a Berthomeu Saurí, per quinse sous XV s.
Ítem, un sac a na Porta, per set sous VII s.
Ítem, una pastera, ab dos sedassos y dos pots y unes escaletes a
mossèn Gabriel Pons, per trenta-sinch sous I ll., XV s.
VIIII ll., XIII s.
Ítem, una mussa de seda esqueixada, forrada de satí carmesí, al
senyor Mosset, majordom, per vint sous I ll.
Ítem, dos llibres a mossèn Domingo Las Foyas, uno Camí de la
verdat y l’altre De la Oration, per vuyt sous VIII s.
Ítem, un Jacobo de Valentia al senyor rector del Quodony, per
dotze sous XII s.
Ítem, nou llibres madrigalets a mossèn Baió, prevere; diu pagarà
lo que dirà mossèn Coloma que valen, a dit mossèn Coloma valen vuyt
sous VIII s.
Ítem, un manilet a mestre Quintana, per vint dinés I s., VIII d.
Ítem, alte manil al dit, per un real II s.
Ítem, dos candeleros, un jarro, quatre escudelles, un plat gran,
quatre plats mitjans, vint y quatre plats xichs, tres tasses dorades, sis
culleres, un saler, tot de plata, a rahó de deset sous y vuyt dinés la
onsa, pese sinquanta-quatre marchs, sinch onses y mitja al senyor rector
del Codony, comprà dita plata dit rector per lo senyor don Martín, val
tres-centes vuytanta-sis lliures y quatre dinés CCCLXXXVI ll., IIII d.
Ítem, una sistella, ab unes poques de guixes, a mestre Ferrer,
tavarner, per sinch sous V s.
Ítem, dos llibres de Cartes de la Xina a mossèn Sisterer, per un
real II s.
Ítem, un paneret a Joan Costa, ab fesols, per sinch sous V s.
Ítem, una cadira a mossèn Soler, per deu reals I ll.
Ítem, un llibre la segona part de Hector Pintor (sic) a Pere Joan
Sirvent, per sinch sous V s.
Ítem, altre llibre De la vanitat del món a mossèn Pau Llagostera,
per tres sous III s.
Ítem, dos llibres al senyor micer Miquel, per dos reals IIII s.
Ítem, una sistella, ab siurons, a mestre Ferrer, argenter, per quatre
sous IIII s.
CCCLXXXXI ll.
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Ítem, una sistelleta a mestre Pau Martra, a·y unes poques de
faves, per tretze dinés I s., I d.
Ítem, uns trocos de guadamacil al senyor comensal Jover, per
deset sous XVII s.
Ítem, un Ordinari de santa Tecla, vell, a mossèn Salvador, per
quatre sous IIII s.
Ítem, un paner de sarga a mestre Pau Martra, per un sou I s.
Ítem, un ventall a mossèn Gabriel Oller, per dos sous II s.
Ítem, unes Constitutions de Tarregona al senyor canonge Verdú,
per vuyt sous VIII s.
Ítem, un troç de bocaram a Francesch Garcia, per quatre sous
y mitx IIII s., VI d.
Ítem, una terrejadora al senyor Ferrer, de Botarell, per dos sous
II s.
Ítem, un drap de pastà dolent a Joan Costa, per dos sous y set
II s., VII d.
Ítem, un drap de pastà a na Bosca, per setze dinés I s., IIII d.
Ítem, tres rams de fil a Nofre Nogués, per tres sous y un diner
III s., I d.
Ítem, un llibre italià de cansons a mossèn Mateu Cabrer, per
setse dinés I s., IIII d.
Ítem, una Doctrina a mestre Pau Martra, per un sou I s.
Ítem, tres llumenés a Miquel Calafat, per dos sous y mitx II s.,
VI d.
Ítem, una paella a Nofre Nogués, per sis sous VI s.
Ítem, una cadira a n’an Farrer, corredor, per quinse sous XV s.
Ítem, un bahul a Pere Joan Sirvent, per un ducat I ll., IIII s.
Ítem, una cadira a Magí Gisquerol, per onse sous XI s.
Ítem, un bahul al senyor don Martín, per un ducat I ll., IIII s.
VI ll., XI s., V d.
Ítem, un banch per a tenir los sachs a mossèn Falconer, per
quatre sous y mitx IIII s., VI d.
Ítem, una taula a Pere Joan Sirvent, per sinch sous y mitx V s.,
VI d.
Die iovis, vigesima nona mensis iulii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, una cadira al senyor doctor Ferran, per tretze sous y vuyt
XIII s., VIII d.
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Ítem, dos llibres, la hu Consuelo de peregrinación y segon tomo
de La vida cristiana a mossèn Gabriel Martell, per set sous VII s.
Ítem, dos llibres de La Oration de fray Andrés Capilla a Pere Joan
Sirvent, per sis sous VI s.
Ítem, sis barrets de capellà al senyor comensal Gondalbeu, per
sis sous VI s.
Ítem, un libre del cardenal Cervantes a mossèn Gabriel Martorell,
per dos sous II s.
Ítem, tres exugamans al senyor don Martín, per dos sous II s.
Ítem, a na Salvadora un cànter, un sou y sinc dinés I s., V d.
Ítem, un coixí dolent a la dita, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, una paelleta a na Giralta, per deset dinés I s., V d.
Ítem, a n’a·n Bonal quatre olles y una cassola, per setze dinés
I s., IIII d.
Ítem, dos plats blanchs y un una (sic) ribelleta a na Martorella,
per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, a na Morella la demés obra de terra, per tres sous III s.
II ll., XVI s., X d.
Ítem, a na Esteva un paneret de canya, per sis dinés VI d.
Ítem, una barretina de vellut a mestre Pau Partina, per tretze
dinés I s., I d.
Ítem, al dit fusta vella, sinch sous y tres V s., III d.
Ítem, al fill de mossèn Vilar un llibret intitulat Opúsculo, per un
sou I s.
Ítem, a na Guasca dos boixos y dos talladós, per vint dinés I s.,
VIII d.
Ítem, una flasada a na Ruberta, per quatorse sous y vuyt XIIII s.,
VIII d.
Ítem, una altra flasada dolenta a n’en Clariana, per tretse sous
XIII s.
Ítem, un llibant de la corriola a mestre Pau Martra, per un sou I s.
Ítem, al dit un guants, per un real II s.
Ítem, llenya a mossèn Baió, per trenta-sis sous I ll., XVI s.
Ítem, un cortà y mig de amelles al dit, per tres sous III s.
Ítem, unes quantes olles y casoles a na Basora, per tres sous y
sis III s., 6 d.
Ítem, un cànter y una sanala y obra de terra, per sis sous VI s.
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Ítem, sinch lliures carniseres de carnsalada, a rahó quatre sous
la lliura, valen una lliura al senyor don Martín I ll.
Ítem, quatre lliures carnisseres, manco quatre onses, de carnsalada,
al mateix preu, a mossèn Hieroni Thomàs, valen quinse sous y mitx
XV s., VI d.
És rehiterat.18
Ítem, al dit tres cayrats de melis, per vint sous I ll.
Ítem, al dit una mija cortera de mesurar, per deu sous X s.
Ítem, dos cortans de oli a la tia na Costa, per un ducat I ll., IIII s.
VIII ll., XVIII s.
Ítem, quatre cortans de oli a na Guascha, per dues lliures, vuyt
sous II ll., VIII s.
Ítem, vint cortans de oli a la Sacrista de la Seu, per dotse lliures
XII ll.
Ítem, un trahedor de oli y un ambut petit a mossèn Joan Baió,
per un sou I s.
Ítem, una boteta de càrrega y mija a mossèn Rochamora, per
vint sous I ll.
Ítem, un Dominical de don Capilla, per tres sous a mossèn Baió
III s.
Ítem, tres cortans de oli a na Guascha, per trenta-sis sous I ll.,
XVI s.
Ítem, una càrrega y quatre cortés de vi claret a don Martí Agustín,
a rahó quatre lliures y mija càrrega, val sinch lliures, un sou y quatre
dinés V ll., I s., IIII d.
Ítem, deu cortés grossos de vi claret, a dita rahó, a mossèn Joan
Baió, per quatre lliures, sinch sous IIII ll., V s.
Ítem, sinch cortans de oli al senyor canonge Reig, per tres lliures
III ll.
Ítem, a la Sacristia de la Seu quoranta cortans de oli, per vint y
quatre lliures XXIIII ll.
Ítem, un poch de vinagre a Jaume Pere, per sis sous VI s.
Ítem, un ganivet de cunya a la tia na Costa, per un sou I s.
Ítem, un escambell, ja molt dolent, a na Guascha, per un sou I s.

18. Ratllat, Ítem, la llenya de alsina a mossèn Joan Baió, per trenta-sis sous I ll.,
XVI s.
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1068·19·1
Ítem, una cambrada de guadamacils vermells al senyor canonge
Reig, per sinch lliures V ll.
Ítem, les violes de arch y la caxa al senyor bisbe de Solsona, per
quinze lliures XV ll.
74·2·4
Inventarium bonorum domini Melchioris de Biure, sacriste maioris et canonici Sedis Tarracone et encantus factus de dictis bonis.
MDLXXXXVIIIIº.

12
1599, maig, 16 i 18. Tarragona
Inventari dels béns de l’ardiaca major i canonge de la Seu Rafael d’Oms,
del Pla de la Seu.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 12r-25v
(núm. 2).

2
Inventarium bonorum domini Raphaelis d’Oms, archidiaconi maioris et canonici Sedis Tarracone.
XVI maii MDLXXXXVIIIIº.
Die dominica, XVI mensis maii, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXVIIIIº Tarracone.
Inventarium bonorum domini quondam Raphaelis d’Oms, archidiaconi maioris et canonici Sedis Tarracone.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
(espai en blanc).
Primo, en la casa de l’Ardiaconat major de la Seu de Tarragona,
situada en la plassa de la dita Seu, en la qual habitava y morí dit
diffunct, foren trobades les coses següents:
En la botiga que està a la mà esquerra, entrant en dita casa:
Primo, quatre gerres de la boca ampla, per tenir aygua.
Ítem, tres gerres de la boca estreta, olieres, buydes.
Die lune, decima quarta mensis iunii, anno predicto, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
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En dita botiga:
Ítem, un morter de pedra de Mallorca, per a colar aigua, ab son
gorniment de fusta, ab son cubertor.
Ítem, quatre granés o orons de canya, en los dos y ha de vint hi
fins a trenta quorteres de sivada, en l’altre tres o quatre quorteres de
blat y l’altre buyt.
Ítem, una mitja quortera, ab sos sèrquols de ferro, ab sa raedora.
Ítem, una escala, ab onse escalons.
Ítem, una bóta de dos càrregues y mitja vinagrera, ab sa ayxeta
de coure.
En lo seller:
Ítem, una bóta de tres càrregues, plena de vi claret.
Ítem, altra bóta, ab tres càrregues de vi vermell, del qual beuen
la companya.
Ítem, tres bótes buides, de tres càrregues, les dues y la una, de
dos càrregues.
Ítem, altra bóta buyda, de dos càrregues.
Ítem, un carretell de vinagre.
Ítem, dues portadores.
Ítem, sis eixetes de coure.
En la istàntia que trau porta devant lo pou:
Ítem, un cotxo ab quatre rodes, ab son cubertor de tela enserada, forrat de vaieta morada, y, en les portes, unes cortines de taffatà
lleunat y ab ses portaleres de cuyro.
En lo estable:
Ítem, dos mules de pèl negre, ab ses selles y frens y guarnicions,
falces regnes y pitral.
Ítem, dos coxins y sos adresos per al cotxo.
Ítem, un estríjol.
Ítem, un garbell.
Ítem, unes pitraleres, guarnicions de cuiro per a tirar lo cotxo.
Ítem, dos cabesades, ab sos correitxs.
Ítem, uns argadells de fusta, ab ses cadenes, per a tirar aygua.
Ítem, un calderó de aram, en lo pou, ab sa corriola, guarnida
de ferro.
En la cunya:
Ítem, una taula llarga, ab sos capitells.
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Ítem, dos banchs.
Ítem, una farinera, ab sos panys y ab ses claus. En la huna y ha
farina tres o quatre corteres y la altra és buyda.
Ítem, un cofre, ab son pany y clau, serveyx per a tenir roba
bruta, buyt.
Ítem, quatre cànters de aram, per a treginar aygua ab la mula,
ab sos cubertors.
Ítem, un quonqueta de aram.
Ítem, dos cosis de terra, la hu gran, l’altre xic.
Ítem, dos calderes de aram, la huna xica, ab dos anses, l’altra
gran, ab sa ansa de ferro.
Ítem, uns ferros de tres peus per al foc.
Ítem, una casa de aram, ab son mànec de ferro.
Ítem, tres copetes de ferro, per a la taula, ab sos mànecs de fusta.
Ítem, dos manadós de ferro grans per al foc, de dos peus.
Ítem, uns ferros petits de tres peus, per al foc.
Ítem, tres paletes de ferro.
Ítem, dos molls de ferro.
Ítem, uns llévens de ferro, per al foc.
Ítem, un cànter de aram.
Ítem, dos foguons de aram.
Ítem, una olla de aram, per a escalfar aigua.
Ítem, altra olla, també de aram, per escalfar aigua.
Ítem, una conca de aram, gran.
Ítem, un menedor de ferro, de tres peus.
Ítem, una paella per a torrar castanyes.
Ítem, quatre paelles de ferro, entre grans y xiques.
Ítem, tres basines de llautó, les dos planes, la una fonda.
Ítem, un escalfador de aram y mànec de ferro.
Ítem, unes graelles.
Ítem, sinc ats de ferro.
Ítem, altres graelles grans, de ferro.
Ítem, una enllardadora de ferro.
Ítem, tres talladós.
Ítem, dos botijes de estany, per a vi.
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Ítem, un morter de pedra.
Ítem, dos altres botijes foradades, de estany.
Ítem, tres llumeners.
Ítem, una esmoladora.
Ítem, una bàsia, per a fer net lo estany.
Ítem, quatre candeleros de llautó, petits.
Ítem, un morter, ab sa mà de coure.
Ítem, una llumenera de llautó de pom, ab tres brochs y sa
bandereta.19
Ítem, un candelero gran, de llautó.
Ítem, dues cassetes de aram.
Ítem, un escambell.
Ítem, un banquet.
Ítem, un ast gran y una paella gran.
Ítem, vuyt ganivets, dos ganivetes y dos forquetes.
En lo rebost:
Ítem, una caixa, ab son pany y clau, buyda.
Ítem, una llanterna de ferro.
Ítem, altra llanterna de llauna.
Ítem, dues sistelles de canya.
Ítem, dos estalvis de llautó, per als candeleros.
Ítem, un (sic) capsa per a torrar camises.
Ítem, quatre orinals, ab ses cabses.
Ítem, tres dotzenes, entre olles, topins, casoles, plats y escudelles.
Ítem, una destraleta.
Ítem, una cayxa buida, ab son pany y clau.
Ítem, un paneret de sarga.
En la cambra de la tia:
Ítem, una olla de coure, gran.
Ítem, un llit de pots y banchs, ab sa màrfega y matalaff, un llansols y dos flasades blanques y un coixí.
Ítem, una caixa ferrada, buyda.
En la cambra de Domenjó:
19. Ratllat, altra llumenera de llautó.
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Ítem, un llit de pots y banchs, ab sa màrfega y matalaff, dos
llansols y una flasada blancha.
En lo pastador:
Ítem, una pastera tombada, ab sa escaleta, quatre sedasos, tres
pots, una xica y dos de grans, una raedora y un ganivet.
Ítem, tres draps de mitja llana.
Ítem, una taula, ab dos capitells.
Ítem, dos senalles.
Ítem, un barril de tenir segon.
Ítem, dos senallons de comprar.
Ítem, dos panés de canya.
En la cambra demunt la cambra de Jalofra, aont dorm mossèn
Rosic:
Ítem, un llit de singles, ab dos matalaffs, un coixí de fluxell y dos
flasades blanques y una vànova blanca, vella.
Ítem, una taula, ab sos capitells.
Ítem, dos cadires de cuyro.
Ítem, un banquet.
En la cambra que se segueix, ont dorm Joan Ferrer:
Ítem, un llit de pots y banchs, màrfega y matalaff, dos llansols
y una flasada blancha.
Ítem, dos cadires de cuyro.
Ítem, un banquet.
Ítem, una taula, ab los petges blegadissos.
Ítem, una caixeta de pi, ab son pany y clau, buyda.
Ítem, dos banchs de llit, ab quatre pots.
Ítem, dos flasades blanques, mol husades.
Ítem, una ratera.
Ítem, una gàbia per un papagall.
En lo rebost de la saleta:
Ítem, quatre gerres olieres, ab son traedor de llauna y dins elles
divuyt quortans de oli, poc més o manco.
Ítem, un respador de bótes.
Ítem, un cadenat.
Ítem, una caixa, ab dos caixons, sens pany ni clau, per a tenir
fruita sequa.
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Ítem, quatre plats grans, de estany.
Ítem, sis plats mitjansers, de estany.
Ítem, dues dotzenes y quatre plats petits de estany.
Ítem, tres carretells y una boteta.
Ítem, una aixeta de coure.
Ítem, quatre gerres per tenir olives y fonolls marins.
Ítem, un braser de aram, ab son gorniment de fusta.
Ítem, una caixa per a tenir sal.
Ítem, tres sistelles de canya.
Ítem, un barral, gornit de espart.
Ítem, un garrofó de aram.
Dos botijes de suro, ab sèrquols de ferro, per aigua.
Ítem, quatre cabses de suro rodones, dos ab sèrquols de ferro,
ab tres broquals.
Ítem, una cabsa de suro llarga, per a refrescar aigua.
En la sala que trau finestra devant lo pou:
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, sis cadires bones, de rapòs.20
Ítem, altres sis cadires de rapòs, ja husades.
Ítem, altres sis cadires de rapòs, sense brasos, bones.
Ítem, sinch cadires de volta.
Ítem, quatre cadires comunes.
Ítem, un ventall.
Ítem, una quonqueta de llautó, ab tres peus.
Ítem, un tinell de fust, ab dos armaris y son parador.
Ítem, dos llanternes de vidre, per a la taula.
Ítem, dotze tases de vidre.
Ítem, dos atxes grogues.
Ítem, devuyt pesses de vidre, entre tasses y olletes.
En la cambra aont dorm mossèn Sabater:
Ítem, un llit de camp, ab sos poms dorats, ab cortinatges, sobresel
y cobrellit de fil y cotó naranjat y morat y blanch, ab floquadura de
filadís naranjat y morat.

20. Ratllat, ab brassos.
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Ítem, tres matalaffs.
Item, sinc flasades blanques.
Ítem, dos coixins, ab ses coixineres blanques.
Ítem, dos llansols.
Ítem, un buffet, ab son drap de color, ja molt husat.
Ítem, una roba de flasadeta parda.
Ítem, uns guadamacils penjats a la paret, de or, vermel y vert,
molt husats.21
En la cambra que·s segueix, que trau finestra a la plaça de la Seu:
Ítem, quatre peses de guadamacils penjats a la paret de vermell,
ab sos pilars, de or y vert.
Ítem, un llit de camp, ab sos cortinatges, sobresel y devant llit de
estam y seda pardo, ab sos alemars de filadís pardo y filera.
Ítem, tres matalaffs y (sic).
Ítem, dos flasades blanques.
Ítem, dos coixins.
Ítem, una vànova de tella, bona.
Ítem, altra vànova de tela de la mostra grossa, ja husada.
Ítem, un buffet, ab una catiffa demunt.
Ítem, una caixa, per a tenir lo bassí.
Ítem, un mitx quofre de àlber, ab son pany y clau, y dins se a trobat
lo següent:
Ítem, vint camisses del senyor ardiacha, que sie en lo sel, ja
husades, de tella.
Ítem, vint y quatre camisses del dit, bones, de lli y de tela.
Ítem, un paneret de ampall, ab uns mocadors de tela.
Ítem, dues tovalloles y una toquilla per affaytar-se.
Ítem, dos tovalloles de tela, per al dia del Dijous sant.
Ítem, tres ruquets de tela.
Ítem, quatre sobrepellisos de tella.
Ítem, dos pavallons de tela, ab ses camisetes y floquadura de red
sobreposat.
Ítem, tres camisses de tela, usades.

21. Ratllat, Ítem, una caixa.
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Ítem, dos canes de llinet.
Ítem, dos vànoves de cotonina, la una ab floquadura.
Ítem, dos camisoles de cotonina.
Ítem, dos barrets de capellà, de contray.
Ítem, dos coixins.
Ítem, una caixa de pi, sens pany, serveyx per a tenir lo pa.
En la altra cambra que també se segueix, que trau també finestra al
Pla de la Seu:
Ítem, un coffre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se a trobat
lo següent:
Ítem, vuyt estovalles de cotonina.
Ítem, deset stovalles de ginesta.
Ítem, sinc stovalles scacades.
Ítem, unes tovalles de ginesta xiques, per la tauleta xicca.
Ítem, sis tovalloles de tela y de bri.
Ítem, sis bavosalls de tella.
Ítem, sis torquaboques grans de ginesta.
Ítem, altres sis tovalloles.
Ítem, sinc dotsenes y deu torquaboques de differents maneres.
Ítem, un bahul tombat, ab son pany y clau.
Ítem, set capells.
Ítem, un bavosall.
Ítem, una coixinera de tela.
Ítem, dos seragüels.
Ítem, unes tovalles dolentes.
Ítem, set quadros, entre grans y xichs, de diverses figures.
Ítem, dos cadires velles, comunes.
Die veneris, XVIII mensis iunii et anni predictorum, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la quadra que trau finestra, ab tres pilarets, a la plaça:
Primo, un cofre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se
a trobat lo següent:
Ítem, quoranta-dos llansols, so és sis de tela rendats i los altres
de bri de cànem, bons.
Ítem, sis teles de llansol dolentes.
Ítem, altres dos teles de llansol, una bona y l’altra dolenta.
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Ítem, dotze coixineres de tela, llises.
Ítem, denou coixineres de bri de cànem, les dues ab benes de ret
sobreposat y les altres llises.
Ítem, vint draps de bri y estopa, per fregar la plata.
Ítem, deu tovalloles de bri de cànem.
Ítem, nou estovalles, les quatre de ginesta y sinc escacades, ab cotó.
Ítem, dos dotsenes de torquaboques, entre de ginesta y escacats.
Ítem, altres dos stovalles de ginesta.
En la cambra que se segueix, de la jalosia, que trau finestra a la
plaça:
Ítem, sis pesses de guadamacils pardos y negres, ab los entorns
dorats, les sinc ab les armes de Oms.
Ítem, una taula de tisora.
Ítem, una campaneta de coure.
Ítem, un quadro petit, ab la figura de Nostra Senyora, de pinsell.
Ítem, un llit de camp.
Ítem, tres matalafs.
Ítem, una flasada blanca.
Ítem, una vànova blanca prima, de Gènova, de cotonina, ab floquadura.
Ítem, dos llansols.
Ítem, quatre coixins, dos grans y dos xichs, ab ses coixineres.
Ítem, un davant de llit sobreposat.
Ítem, un pavalló, ab sa camiseta de cotonina blancha, ab benes
de entall.
Ítem, una taula ab dos petges, ab un cobretaula de guadamacil.
Ítem, una caixa per al bassí.
En la recambra que se segueix, que trau porta també a la cuyna:
Ítem, un llit de tisora.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, dos llansols.
Ítem, una flasada blanca.
Ítem, un traveser y un coixí.
Ítem, una caixeta plena, sens pany ni clau.
Ítem, un bahul ferrat, ab pany y clau, buyt.
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En la cambra de la guarda roba, que trau finestra a la plaça:
Ítem, una caixa gran de pi, sens pany ni clau, per a tenir la
tapiçeria.
Ítem, quatre peçes de guadamacils vermells, ab unes caigudes
dorades, servien a la saleta del terradet.
Ítem, dos cobretaules de drap, la hu vermell, l’altre blau.
Ítem, una vànova de taffatà, de la una part verda y de l’altra
vermella.
Ítem, un pavalló de taffatà blau, ab sa camiseta, ab bena de
brocadello entretallat.
Ítem, tres gualdrapes de contrai.
Ítem, dues gorniçions de drap, ab sos arreus y fre per a la mula.
Ítem, tres cobritaules de drap, la hu vermell, l’atre vert y l’altre
blau.
Ítem, altre cobretaula de drap blau.
Ítem, uns cortinatges de llit de camp, ab son cobrisel, cobrillit y
devant llit de drap blau, ab floquadura de seda de dita color.
Ítem, altres cortinatges de llit de camp ab son cobrisel, cobrillit
y devant llit de drap vermell, ab floquadura de filadís vert.
Ítem, altres cortinatges de llit de camp, ab son sobresel y devant
llit de drap vert, ab flaquadura de filadís del mateix color.
Ítem, dos bosses de vaqueta y un cuyxinet de cuyro, per anar
de camí.
Ítem, dos maletes de cuyro grans, ab cordons de filadís pardo,
ab flochs.
Ítem, tres vantalls grans de palma.
Ítem, una almusa de escot, forrada de setí carmesí.
Ítem, dos sobrepellisos, la hu de calicut, l’altro de tela.
Ítem, un llansol servie per a vela de la finestra de la saleta dit
lo recebidor.
Ítem, una caixa plana, ab son pany y clau, dins la qual se a trobat
lo següent:
Ítem, un arruelo de contrai, ab sa capilla.
Ítem, una sotana de contrai.
Ítem, dues sotanilles, la huna de raixa, l’altra de contrai.
Ítem, dues robes de domàs, la huna forrada de vaieta, ab ses
alemares y passamans de seda negra.
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Ítem, una sotanilla, sense mànegues, de xamellot bo, fi.
Ítem, dos caperons de estamenya.
Ítem, una roba de cor de estamenya.
Ítem, un feltre negre, ab sos faldons y capilla.
Ítem, uns cortinatges de llit de camp, ab son sobresel de filadís
pardo, ab floquadura de filadís del mateix color.
Ítem, un mitx coffre tombat, ab son pany y clau, dins lo qual se a
trobat lo següent:
Ítem, tres coixins de cuiro vermell, per al cotxo.
Ítem, un paner de canya, ab dotze parells de sabates.
Ítem, unes botes de vaqua.
Ítem, dos parells de calsons, los huns negres, los altros pardos.
Ítem, dos parells de borseguins de cordovà.
Ítem, sis parells de mitjes calses, los sinc parells de estamenya y
lo un parell de cordellat.
Ítem, uns calsons de patge, de burell.
Ítem, una caixa plana, ab son pany y clau, dins la qual se trobà lo
següent:
Ítem, una sotana de contrai, sense mànegues.
Ítem, unes mànegues noves de drap, de sotana.
Ítem, altra sotana de contrai, ja husada.
Ítem, altra sotana de contrai bona.
Ítem, altra sotana, també de drap de Castella.
Ítem, un arruelo de contrai, ab la gira de xamellot.
Ítem, altro aruelo de pebret.
Ítem, un manteu de raixa.
Ítem, altre manteu de raixa, bo.
Ítem, altre manteu de drap de Castella.
Ítem, un llansol.
Ítem, una taula llarga, ab sos capitells.
Ítem, una caixa, ab son pany y clau, ferrada, dins la qual se a trobat
lo següent:
Ítem, tres saragüells de xamellot fals.
Ítem, altres tres saragüels de contrai, la hu de drap de Castella.
Ítem, dos gipons de xamellot bo, fi.
Ítem, un gipó de borata, ab mànegues de xamellot.
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Ítem, altre gipó ab mànegues.
Ítem, una sotana de xamellot, sens mànegues.
Ítem, una sotana de estamenya, sens mànegues.
Ítem, altra sotana de estamenya, sens mànegues.
Ítem, un manteu de estamenya.
Ítem, un manteu de xamellot bo fi, que serveyx per a de camí.
Ítem, una roba de estamenya, ab mànegues.
Ítem, un arruelo dolent de burata.
Ítem, un manteu vell de estamenya.
Ítem, una sotana de estamenya.
Ítem, altra sotana dolenta de xamellot bo fi.
Ítem, una caixa, ab son pany y clau, dins la qual se a trobat
lo següent:
Ítem, dos draps de pastà, de mitja llana.
Ítem, un cobritaula de drap vert.
Ítem, nou parells de calsetes de tela.
Ítem, sinc saragüells de lli.
Ítem, dotse parells de pauchs.
Ítem, una caixa buida, ab pany y clau.
Ítem, una caixa, per aportar guadamacils.
Ítem, tres sombreros y dos munteres de feltre, forrats de taffatà.
Ítem, dos poms de pavalló.
Ítem, un aixadó dolent.
Ítem, dues violes de arc.
Ítem, un feristol de fusta.
Ítem, dos sacchs de bugada.
Ítem, dos teles, sens gornir, a la una la Caritat y a l’altra sant
Cristòfol.
En la cambra de la sivada, baixant del guardaroba:
Ítem, nou saques de blat y dos sachs.
Ítem, una tauleta per a menjar en lo llit, ab son respaller.
Ítem, quatre pilars per un llit de tisora.
Ítem, una corriola guarnida de ferro.
Ítem, quatre vergues per un llit de camp.
Ítem, un paner de canya.
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En la cambra que trau finestra demunt lo pou:
Ítem, sis banquets.
Ítem, un buffet.
Ítem, tres matalaffs.
Ítem, un llit de pots y bancchs (sic), ab pilars romputs.
Ítem, un llit de camp, ab sos pilars y barres de ferro.
Ítem, dues caixes que serveixen per a un llit de camí, cubertes
de cuiro negre, ab quatre pilars grans y quatre barres de ferro y altres
quatre mitx pilars.
Ítem, una flasada parda.
Ítem, sis catiffes.
Ítem, quatre robusters, ab les armes de Oms.
Ítem, una tela per a la ximenea.
Ítem, quatre cortines de tafatà vert per al (sic) cambra petita,
que trau finestra al pati.
Ítem, dotze pesses de guadamacils negres, ab barres dorades;
servien per la dita cambra y sala gran.
Ítem, una pesa de guadamacil de pardo y negre, ab los entorns
dorats; servie per al tinell.
Ítem, dos cobretaules de guadamacils.
Ítem, quatorse pesses de tapiseria, les quatre per a dita cambre,
so és les tres de la Història del fill pròdic y l’altre de cassa, los quals
quatre draps lo dit senyor ardiacha quòndam a deixat al senyor Michel
d’Oms, senyor de Sant Jordi, son nebot, los altres nou de fonts y cassa
y l’altre és una portalera.
Ítem, un altre buffet, de noguer.
Ítem, una taula de noguer, ab sos capitells.
Ítem, un candelero de fusta.
Ítem, un pagès, ab una post foradada, per a la ximeneya.
En la saleta que trau porta al terradet:
22
Ítem, una taula de noguer, ab sos capitells.
Ítem, una tauleta petita, a modo de buffet.
Ítem, una taula quadrada, ab dos calaxos, ab lo peu de faristol.
Ítem, un parastatge per a tenir lletres.

22. Ratllat, un buffet de noguer.
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Ítem, dos cavalls de ferro, ab sa paleta, ab dos forrolls, per a la
eximeneya.
Ítem, una tela de la Tentatió del desert.
Ítem, altre quadro de tela del Sacrifici de Abram.
Ítem, sinc quadros petits, gornits de fusta, de descripsions.
En la cambra on dormie dit senyor ardiacha quòndam, trau finestra
al pati:
23
Ítem, sinc coixins de fluxell.
Ítem, un cuiro de vaca per al llit, demunt los matalaffs.
Ítem, una tauleta de pi, ab quatre petges de pi.
Ítem, tres quadros de taffatà, gornits de fusta, la hu de la Nativitat,
l’altre de la Adoratió, l’altre de santa Magdalena.
Ítem, un altre quadro de descriptió.
Ítem, un quadro de sant Jacinto de paper, gornit de fusta.
Ítem, una capelleta de fusta, ab un Cristo, ab un monticalvari.
Ítem, una caixa per a tenir lo bassí.
Ítem, dos gaiatos, la hu de ginjoler, l’altre de èvano.
En la cambra de Joan Arbós, patge:
Ítem, un braser de aram, ab sa cayxa de fusta.
Ítem, un llit de pots y banchs.
Full intercalat cosit:
“4 candaleros 6 marcs, 6 unces
5 plats grans, 13 marcs
7 plats grans, 13 marcs
12 plats petits, 13 marcs, 1 unça
12 plats petits, 13 marcs, 4 unces
12 plats petits, 13 marcs
9 plats petits, 10 marcs
Una bassina y jarro de plata, 6 marcs, 7 unces
Dos xapes de plata, 3 marcs, 7 unces
Set tasses de plata, 4 marcs, 7 unces
4 scudelles y dos oueres, un candelero, un perfumador y candeleres per a peces de olor, 4 marcs, 6 unces

23. Ratllat, un llit de camp.
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Una confitera, ab cullera, 2 marcs, 1 unça ½
Una calderilla, dos selers, una sucrera, una pebrera, 4 marcs,
2 unces ½
Un plat spavillador, unes tisores y una palmatòria, 2 marcs, 6 unces
Tretse culleres de plata y una de gran y set forquetes, 2 marcs,
6 unces ½
115 2 ½ 118 marcs, 6 unces ½
Ítem, y ha en la Taula de la ciutat 697 ll., 8 s., 8 d.
802 ll., 8 s.”
Ítem, una màrffega.
Ítem, dos filloles de matalaffs.
Ítem, un llansol y una flasada blancha y un coixí.
En la llibreria:
Ítem, una taula ab quatre petges, ab un cobretaule de curyro (sic).
Ítem, una arquilla, dins la qual hi ha lo sagell de plata y altre
d’eser y ab mànec de fusti.
Ítem, altra alquilla, dins la qual hi ha uns agnus grans, gornits
de fusta, ab quatre flos de plata.
Ítem, un quadro brodat de or y seda, que és lo Devallament de
la creu.
Ítem, un quadro petitit (sic) de pinsell, que és la Pietat.
Ítem, un sant Diego petit de taffatà.
Ítem, uns agnus petits, gornits de èvano.
Ítem, altres agnus ouats, gornits de fusta.
Ítem, una arquimesa, ab calaxos lavorats, ab pany y clau, dins la
qual se trobà lo següent:
Primo, una casoleta de aram per a olor.
Ítem, un sac de cuiro, dins lo qual se trobà dos-sentes setanta
lliures y devuyt sous, ab moneda de plata.
Ítem, un feristol de àlber, ab quatre peus.
Ítem, quatre parastatges de fusta per a tenir los llibres, en los quals
se an trobats los llibres següents:
Ítem, un Cristo de fusta encarnat, gran.
Inventarium bonorum domini Raphaelis d’Oms, archidiaconi maioris et canonici Sedis Tarracone.
MDLXXXXVIIIIº.
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13
1599, juny, 30. Tarragona
Inventari dels materials de construcció de la casa dels pubills de Joan
Amill [del carrer d’en Granada], comprats per Pere Amill, i de la
botiga del senyor de Vallmoll [Bernat de Boixadors i d’Erill].
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 26r-28v
(núm. 3).

3
Inventarium de les menobres de la casa dels pubills de Joan Amill.
XXX iunii MDLXXXXVIIIIº.
30 iunii 1599
Inventarium factum de les menobres y fusta inventis in domibus
et heredita (sic) quondam Ioannis Amill, ad instantiam Petri Amill,
emptoris dictorum domorum.
Memorial de la fusta se és trobada dins la casa de mossèn Amill:
Primo, vint y dos troços curts de teix.
Ítem, vint y hun trocos de quairats vells, curts.
Ítem, nou biguetes de teix.
Ítem, tretze cairats vells.
Ítem, un cabiró nou.
Ítem, dos cairats nous.
Ítem, un llibant.
Ítem, una bigueta de àlber.
Ítem, un corter vell.
Ítem, un cayrat vell.
Ítem, una bigueta vella.
Ítem, un banch, ab quatre petges.
Ítem, un guarniment de finestra, ab retxa de ferro.
Ítem, un cayrat vell.
Ítem, dues portes velles de portal de cambra.
Ítem, una porta de finestra.
Ítem, quoranta-una post de Tertosa, entres (sic) les quals hi a
tretze cortés.
Ítem, sinc quadrons de fusta de Tortosa.
Ítem, tres portes juntades de finestres.
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Ítem, un banc per a fusteyar.
Ítem, dues síndries de dotze pallms.
Ítem, dues portes velles de cambra.
Ítem, tres portes velles de finestra, les dos ab sos finestrons.
Ítem, una porta vella de recibidor de sala.
Ítem, deset bordons de fusta de Tortosa, nous.
Ítem, deu llistons llavorats y per a llavorar.
Ítem, nou faixes de fusta de Tortosa, de llargària de quinse palms
y vint palms.
Ítem, quatre portes velles de finestra.
Ítem, sinc cortés de pi, dolents.
Ítem, quatre fulles noves de pi.
Ítem, un troç de quairat de Tortosa melis, vell.
Ítem, una porta vella de cambra.
Ítem, una porta de finestra, vella.
Ítem, quatorse pots noves de Tortosa.
Ítem, trenta-quatre cayrats vells.
Ítrem, sis cayrats nous.
Ítem, una porta vella de cambra.
Ítem, quoranta-sis peses llavorades de fusta de Tortosa, per a la
quadra.
Ítem, tres portes velles de cambra.
Ítem, una bigueta de àlber.
Ítem, tres cairats vells.
Ítem, un cairat nou.
Ítem, dues portes velles de cambra.
Ítem, quatre portes noves de les finestres més altes.
Ítem, un pagès.
Ítem, sis llindas o fustets de Tortosa, són a la botiga del senyor
de Vallmoll.
Ítem, mil rajoles grosses y mil primes, en dos munts, la hu de
grosses y l’altre de primes.
Testes Michel Mateu y mossèn Gabriel Terré.
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Est in Manuali.24
Inventari de les menobres de la casa dels pubills de Joan Amill.
30 juny 1599.

14
1599, juliol, 27-agost, 11. Tarragona
Inventari dels béns i propietats procedents dels cònjuges Jeroni Vidal,
boter, i Paula [Savit], de la plaça de Sant Francesc, entre les cases
de Bartomeu Pelegrí i Joan Ricart i la de Bartomeu Terrés, per darrere i amb un corral i una cisterna —casa comprada el 1566 per
125 lliures als pagesos Pau Escorpí i Elisabet i Miquel Escorpí,
germà de l’anterior, i Magdalena—, com a complement del que
van fer el 1586 el boter Antoni Roig i la seva muller Esperança,
filla dels primers, morta sense fills, destinats a la seva germana Joana, vídua del boter Pere Llorenç —amb obligació d’Antoni Roig.
Els béns foren estimats pel caputxer Pere Navés, el fuster Jeroni
Casals, el sastre Pere Martra i el també fuster Llorenç Miret (vegeu
el doc. 10 del llibre primer).
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 30r-35v
(núm. 4).

4
Inventarium bonorum Hieronymi Vidal, boterii, et Paule, coniugum et alia instrumenta.
XXVII iulii MDLXXXXVIIIIº.
Carta tradita, die 10 maii 1616.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono, die vero martis, vigesima septima mensis
iulii intitulata, honorabilis Antonius Roig, boterius, civis Tarracone,
addendo inventario per eum et Speransam, quondam eius uxorem, filiam honorabilis Hieronymi Vidal, etiam boterii dicte civitatis et Paule,
eius uxoris, deffunctorum, de bonis mobilibus ex hereditate dictorum

24. Ratllat, Dit die mossèn Perot Amill fermà lo encarregament dels dits tres
censals, ab special obligació de la casa y fermanses de Luis Amill, de Pira y de Amill,
de Vilabella, y prometé lo restant preu pagar-lo dins un mes.
Testes Palau, beneficiat de la Selva y Sirvent.
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Hieronymi Vidal et Paule, coniugum, dicte Speransie Roga, illorum filie
pertinentibus factis et facturis in posse mei, Bernardi Gendre, notarii
publici Tarracone infrascripti, die secundo mensis decembris, a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo sexto et dictum inventarium continuando, quia dicta Speransa Roga, quondam eius uxor, sicut
Domino placuit sine liberis decessit et illius bonorum ipsum Antonium
Roig, eius virum suum, eius vita durante usufructuarium, uti asseruit
in aliquis in presentia mei, dicti notarii et testium infrascriptorum ac
etiam honeste Ioanne Lorensa, vidue relicte honorabilis quondam Petri
Lorens, boterii dicte civitatis, filie dictorum coniugum Vidals et sororis
dicte quondam Speranse Roga, uxoris sue, denunciavit in hereditate dicte quondam Speranse Roga, uxoris sue et seu in hereditate dictorum Heronymi Vidal et Paule, coniugum, parentum illius, ipsum
Antonium Roig invenisse et ad eius notitiam devenisse bona, tam mobilia quam inmobilia, que sequuntur et voluit hec per ordinem per me,
dictum notarium annotari et continuari.
Primo, una saya encarnada del fadrinatge de dita Speransa Roga,
és tenyida de negre.
Ítem, una saya de raxa, ab mànega gran y sayet, és la novial.
Ítem, la cadena de or y la ligassa de or y una ligassa de grana,
estelada de or.
Ítem, dues culeres de argent, la una de pota de bou y l’altre lissa.
Ítem, unes pesses de or, enfilades ab perles grossetes y menudes,
ere ja de la mare de dita Roga.
Ítem, dos perles grosses que eren de sa àvia, que aportave en ses
orelles dita na Roga.
Ítem, un morter de coure y la mà.
Ítem, dos candeleros de lleutó.
Ítem, una cadira de cuyro.
Ítem, unes faldilles de grana, ab faxes de vellut; diu dit Roig que,
aprés mort de dit Hierònym Vidal, son sogre, ell ne pagà sis lliures
se’n devien.
Ítem, una caixa vella, sens pany ni clau.
Ítem, y ha una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en
la plassa de Sanct Francesch, ab un corral y cisterna, a part derera y
affronte, de un costat, ab casa de Berthomeu Pelagrí, de l’altre costat
ab casa de Joan Ricart y de part derera ab casa de Berthomeu Terrès
y a part devant ab dita plassa.
Ítem, un hort en la Horta de la present ciutat de Tarragona, en
la partida dita dels Mongons, de tinguda de dos jornals y affronte, de
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sol yxent, ab lo Camí Real, a mig jorn, ab lo Rech dit de Comú, a sol
ponent, ab horts de Joseph Borrell y, a tramuntana, ab hort de la
dita viuda Joana Lorensa, en lo qual hort y havia una bassa junt al
camí y diu dit Antoni Roig que, perquè donave dany al camí, mossèn
Ventellols, essent obrer, la y féu rablir y ell n’i ha feta una, vivint dita
sa muller, a cap de temps, ab paret de argamassa.
Ítem, una vinya situada en lo terme de la present ciutat, en la
partida dita dels Mongons, de tinguda de quatorze hòmens de cavadura y affronte, de sol yxent, ab lo Camí dels Mongons, a mig jorn, ab
vinya de la dita viuda Joanna Lorensa, a sol ponent y a tramuntana,
ab una vinya sua, de dit Roig.
Quequidem bona omnia dictus Antonius Roig confessus fuit penes
se esse et existere ipsaque tenere et possidere et quia dictorum bonorum usufructuarius, vita sua durante, ut predicitur, existit, promissit
dicte Ioanne Lorensa, vidue, presenti, quod heredes et succesores sui,
morte sua sequita, dicta bona dabunt, tradunt et restituent dicte Ioanne Lorensa et suis et cetera, sine aliqua dilatione, excusatione et
exceptione et absque omni damno, missione et interesse dicte Ioanne
Lorensa et suorum ac cum obligatione bonorum ipsius Antonii Roig et
renunciationibus necessariis ac cum iuramento quod in animam suam,
per Dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus suis
corporaliter tacta fecit et prestitit. Quod est actum Tarracone anno, die
et mense quibus supra, presentibus ibidem honorabile Petro Martra,
sartore et Petro Navés, caputxerio, civibus Tarracone, pro testibus ad
premissa vocatis, rogatis et specialiter assumptis.
Et incontinenti alio instrumento dicti Antonius Roig, ex una et
Ioanna Lorensa, vidua, ex altera partibus, personaliter constituti intus
domum habitationis dicti Antonii Roig, que est hereditatis predicte
Speranse, quondam uxoris sue, sita in presenti civitate Tarracone, in
platea Sancti Francisci, attendentes et considerantes ad evitandam omnem materiam questionis inter eos verbo tractatum et concordatum
fuisse quod bona mobilia predicta hereditatis dicte quondam Speranse
Roga, eius uxoris et seu dictorum coniugum Vidals, parentum illius,
tam in precalendato inventario quam in suprascripta additione illius
continuata stimarentur per personas comuni earum consensu eligendas
et nominandas ipsaque bona mobilia sint et remaneant penes ipsum
Antonium Roig et suos heredes et succesores et quod dictus Antonius
Roig imo verius heredes et succesores sui, morte sua sequita, totum id
quod iudicatum fuerit dicta bona mobilia valere tenerentur dare et solvere dicte Joanne Lorense et suis et cetera quo circa pro ad implemento
conventionis et concordie predicte eligerunt et nominarunt in iudicatores
et stimatores dictorum bonorum mobilium, videlicet dictus Antonius
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Roig, honorabilem Petrum Navés, caputxerium, et Hieronymum Casals,
fabrum lignarium, et dicta Joana Lorensa, vidua, honorabilem Petrum
Martram, sartorem, et Laurentium Miret, fabrum lignarium, omnes
cives Tarracone ibidem presentes, quequidem prenominati iudicatores
et stimatores, medio iuramento per eos prestito ad Dominum Deum et
eius sancta quatuor evangelia manibus eorum corporaliter tacta, in
domo predicta personaliter existentes de bonis mobilibus predictis sequentem fecerunt iudicationem et stimationem, in manu et posse mei,
dicti Bernardi Gendre, notarii, dictis partibus presentibus scilicet dicti
Hieronymus Casals et Laurentius Miret, fabri lignarii, pro ut sequitur
de bonis mobilibus primi inventarii:
Primo, lo cofre de àlber, ab son pany y clau, judiquen y stimen
que val quinse reals I ll., X s.
Ítem, un altre cofre de àlber, ab son pany y clau, buyt, deu reals
I ll.
Ítem, un mig cofre, ab son pany y clau, devuyt reals I ll., XVI s.
Ítem, una strada de àlber, ab dos calaxos, ab sos panys y claus,
onse reals I ll., II s.
Ítem, una caixa plana de pi, ab son pany y clau, buyda, tres
reals VI s.
Ítem, un mig cofre de àlber, ab son pany y clau, buyt, quatorze
sous XIIII s.
Ítem, un llit ras, ab sos banchs y posts, sis reals XII s.
Ítem, un mig cofre de àlber, sens pany ni clau, quatorze sous
XIIII s.
Ítem, una caixa plana de pi, vella, ab son pany y clau, buyda,
nou sous VIIII s.
Ítem, un llit ras, ab sos banchs y pots, sis sous VI s.
Ítem, altre llit ras, ab sos banchs y posts, sis sous VI s.
Ítem, una pastera tombada, ab sa escala y dos sedasos, quatorse
reals I ll., VIII s.
Ítem, una taula redona y una altra llarga, deu sous X s.
Ítem, una caixa vella, sens pany ni clau, del segon inventari, vuyt
sous VIII s.
Dicti vero Petrus Navés, caputxerius et Petrus Martra, sartor,
sequentem fecerunt iudicationem et stimationem de bonis mobilibus
primi inventarii:
Primo, los set llansols iudiquen y estimen que valen sis lliures,
deu sous, los altres quatre que falten diu dit Roig que ell ne portà dos
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en casa y los altres dos ha donat a la dita viuda Llorensa, per lo llegat
li n’ha fet sa germana, muller sua VI ll., X s.
Ítem, quatre tovalles de bri y estopa, vint sous I ll.
Ítem, unes estovalles de ginesta grans, ja molt usades, sis sous VI s.
Ítem, quatre coxineres lisses, les dues no·s troben, les altres dos
dotze sous XII s.
Ítem, tres coxineres, dues de randa y una brodada de seda vermella
quatorse sous, les altres no·s troben XIIII s.
Ítem, un quadrado de tela setse sous, l’altre no·s trobe XVI s.
Ítem, un tovallola lissa, ab uns caps de ret, quatre sous IIII s.
Ítem, un brial de cotonina vint sous, l’altre no·s trobe I ll.
Ítem, tres torcaboques tres sous, los sis té ja dita viuda Llorensa,
per lo llegat li n’ha fet dita sa germana, los altres tres no·s troben III s.
Ítem, un davant llit, de ret sobreposat, deu sous X s.
Ítem, un exaló grog, vint sous I ll.
Ítem, dos draps de pastà molt usats, sis sous, los altres dos no·s
troben VI s.
Ítem, tres sachs y un sach llansol trenta-nou sous, los demés no·s
troben I ll., XVIIIIº s.
Ítem, la balesta ja la té la dita viuda Llorensa.
Ítem, la rodella és podrida.
Ítem, quatre bassines y dos coladores, perquè se n’ha trobada
una de més, dues lliures, quatre sous II ll., IIII s.
Ítem, un candalero de llautó, tres sous III s.
Ítem, dos matalaffs, tres flassades, dos blanques y una vermella,
sis lliures sis sous, lo demés qu·és una màrfaga y dos llansols no·s
troba; diu en Roig que són romputs VI ll., VI s.
Ítem, un matalaff desfet y dos flassades blanques, tres lliures,
quatre sous, lo demés, que és una màrfega y dos llansols, no·s trobe
perquè diu dit Roig qu·és romput III ll., IIII s.
Ítem, una màrfega y dos lansos (sic) y dos flassades usades no·s
troben.
Ítem, dues gerres olieres de la boca ampla, buydes y una sinquena
y un mig cortà de terra, un ducat I ll., IIII s.
Ítem, una màrfaga, dos llansols y dos flassades no·s troben.
Ítem, dos palenys, sinch sous V s.
Ítem, una caldera gran y una xica y una cassa de aram, dues
lliures, setse sous II ll., XVI s.
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Ítem, de les dos paelles no n’i ha sinó la gran, la qual dit Roig
ha donat ara a la dita na Llorensa.
Ítem, los dos ferros per al foch, sinch sous V s.
Ítem, lo fogó de aram, deu sous X s.
Ítem, dos asts, tres sous III s.
Ítem, vuyt càrregues de vi vermell, dotse lliures XII ll.
Ítem, dues axetes de coure, sis sous; l’altre diu en Roig la y han
robada VI s.
Ítem, lo carretó, ab ses rodes ferrades y lo fuell de fust; diu dit
Roig qu·és romput.
Ítem, una arada y un coxí de llaurar; diu dit Roig que és romput.
Ítem, unes grapes, ab dos arpions; diu dit Roig que és romput.
Ítem, un fes; diu dit Roig que és romput.
Ítem, dos càvechs y dos axades; diu dit Roig que no·s troben.
Ítem, lo aruelo y sayo de pebret, tenyit de negre; diu dit Roig
qu·és romput.
Ítem, del segon inventari la saya encarnada, tenyida de negre;
diu dit Roig l’a donada ara ha dita na Llorensa.
Ítem, la saya de raxa negre, ab son sayet, dotse reals I ll., IIII s.
Ítem, una cadena de or diuen dits mestres Martra y Navès que
la han feta pesar a n’en Citges y al gendra d’en Falconer, argentés, y
que pessà desset lliures, onse sous moneda barcelonesa XVII ll., XI s.
Ítem, les dues culleres, la una lissa y l’altra de pota de bou de
argent, setze reals I ll., XII s.
Ítem, unes pesses de or, enfilades ab perles groses y menudes;
diuen los dits que les han fetes estimar per dits argentés, los quals han
judicat que valen dues lliures II ll.
Ítem, dos perles que serveixen per arrecades, sis sous VI s.
Ítem, un morter y la mà de coure, un ducat I ll., IIII s.
Ítem, dos candaleros, sis sous VI s.
Ítem, una cadira, sis sous VI s.
Ítem, unes faldilles de grana, ab tres faxes de vellut, per quant
dit Roig, aprés mort de son sogre, ne havia pagat sis lliures, conforme
lo que ara se’n judiquen que dit Roig ha de reffer a dita na Llorensa,
dues lliures II ll.
Ítem, dues còfies, una de or y una altra de grana, stimen y judiquen
que valen deu reals I ll.
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La qual judicatió y stimatió munta vuytanta-dues lliures y dotze
sous.
Qua iudicatione et stimatione facta, ego, dictus Bernardus Gendre,
notarius, illam alta et intelligibili voce legi in presentia prenominatorum Petri Navés, Petri Martra, Hieronymi Casals et Laurentii Miret,
estimatorum et dictorum Antonii Roig et Joanne Lorensa et testium
infrascriptorum et, illa lecta, dicti Antonius Roig et Joanna Lorensa,
vidua dictam iudicationem et estimationem de... laudare, approbare,
rattificare et confirmare, prout laudarunt, approbarunt, rattificarunt et
confirmarunt, promittentes uti ad invicem et vicissim dictam iudicationem et estimationem iuris quid morte sua rationem, sub obligatione
bonorum omnium mobilium et cetera, sibi invicem et vicissim facta
et sub omni iuris et facti denunciatione ad hec necessaria pariter et
cauthela et cetera, presentibus pro testibus honorabile Iacobo Papiol,
agricola, et Francisco Serrà, textore lini, civibus Tarracone.
Et incontinenti etiam alio instrumento dictus Antonius Roig, gratis
et cetera convenit et promissit dicte Ioanne Lorensa, vidue presenti,
quod, morte ipsius Roig sequita, quia tunc cessat ususfructus predictorum bonorum tam mobilium quam inmobilium hereditatis predicte
quondam Speranse, uxoris sue et seu dictorum coniugum Vidals, parentum suorum, heredes et succesores ipsius Antonii Roig, restituent et
tradent dicte Ioanne Lorensa, vidue et suis et cetera predictis domum,
hortum et vineam, in predicta additione dicti inventarii continuatum et
continuatas et designatum et designatas eidemque Ioanne Lorensa et suis
et cetera debunt et solvent dictas octuaginta duas libras et duodecim
solidos monete barchinonensis quas iudicatum et estimatum fuit valere
bona mobilia predicta, prout in predicta iudicatione et estimatione
dicitur et continetur ac etiam dabunt et solvent eidem Lorense et suis
et cetera tres summas et pecuniarum quantitates in dicto inventario
continuatas, unam quantitatis ducentarum octuaginta librarum et alteram triginta quatuor ducatorum ac aliarum viginti librarum monete barchinonensis, quas omnia et singula solvent, restituent, tradent,
facient et complebunt, morte ipsius Antonii Roig sequuta, heredes et
successores sui, sine dilatione et cetera, cum salario procuratoris decem solidorum et cetera restitutione expensare et cetera super quibus
et cetera credatur et cetera et sub pena quinquaginta solidorum non
firmandi ius et cetera modo et forma solitis committenda et applicanda et pro his complendis et cetera obligavit dicte Ioanne Lorensa, ut
heres, et cetera omnia et singula bona sua mobilia et cetera privilegiata et cetera, cum obligatione bonorum suorum mobiliorum et cetera
renunciatione proprii fori, submissione curiarum facultate variandi et
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aliis solitis et necessariis renuntiationibus et clausulis iuxta stilum. Et
ut predicta et cetera. Hac et cetera firmavit et iuravit et cetera.
Testes sunt predicti Iacobus Papiol et Franciscus Serra.
Dicto die martis, XXVII mensis iulii et anni predictorum
MDLXXXXVIIII, spatio unius hore post factum et facta etiam predictam obligationem nondum elapsa coram me, Bernardo Gendre, notario
publico et infrascripto domiciliate in presenti civitate Tarracone, in vico
dicto de la Nau, personaliter existente, comparuit et fuit personaliter
constitutus dictus Antonius Roig, in presentia predictorum Iacobi Papiol
et Francisci Serra, testium ad hec vocatorum, rogatorum et specialiter
assumptorum, requisivit me, dictum Bernardum Gendre, notarium hic
in calce per eum supra facte obligationis per me, dictum notarium,
continuari sequentia: que ell, per descuyt, no ha fet posar en dit acte
que sos hereus restituiran los predits casa, hort, vinya y dinés, ab què
primer se retindran lo que la dita heretat de dita quòndam sa muller
y abans de son sogre li deu y ayxí diu que vol y entén haver feta
dita obligatió y promesa de restituir dites heretats y dinés, ab pacte
y condició y no altrament que sos hereus primer se retindran lo que
dita heretat li deu, que és lo següent:
Primo, cent sexanta lliures ha pagades y restituïdes a sa sograstre,
després de ésser mort dit Hierònim Vidal, son sogre.
Ítem, quoranta lliures que aportà en casa, com conste ab albarans,
les quals ha rebudes dit son sogre.
Ítem, la soldada que dit son sogre li ha promès en los capítols
matrimonials.
Ítem, una bassa que ha feta en lo hort, paredada de pedra y
argamassa.
Ítem, ha pagat la sepoltura de dit son sogre.
Ítem, ha pagat la sepoltura de dita sa muller.
Ítem, altres coses se pretendrà ésser-li degudes de quibus omnibus
et singulis dictus Antonius Roig publicum petiit et requisivit fieri et
confici instrumentum et cetera, testibus predictis presentibus.
Die mercurii, XI mensis augusti, dicto ano a Nativitate Domini
MDLXXXXVIIIIº, Tarracone, coram me, Bernardo Gendre, notario publico infrascripto, in dicta domo mea personaliter existente, comparuerunt
et fuerunt personaliter constituti dicti Antonius Roig et Ioanna Lorensa, vidua et dictus Antonius Roig, in presentia dicte Ioanne Lorensa,
vidua et Francisci Balle et Iacobi Vidal, scriptorum Tarracone, testium ad hec vocatorum, rogatorum et specialiter assumptorum, adendo,
ut dixit, supracalendato inventario et additioni illius supracontinuate
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per eum factis de bonis, tam mobilibus quam inmobilibus, hereditatis
predicte quondam Speranse Roga, eius uxoris, quorum bonorum ipse,
eius vita durante, usufructuarius existit, ut predicitur, denuntiavit in
dicta hereditate invenisse et ad eius notitiam devenisse duo publica et
auctentica pergamenea instrumenta emptionis domus et horti hereditatis dicte Speranse, quondam eius uxoris, quam et quem vigore dicti
ususfructus ipse possidet, petens et requirens per me, dictum notarium,
designari que infrascripta ego, dictus notarius, prout sequitur et in eis
continetur designavi.
Primo, un acte en pregamí scrit, ab lo qual mossèn Honofre
Mensa, mercader de Tarragona, y Catherina, sa muller, per preu de
quatre-centes y sexanta lliures venen a Hierònym Vidal, boter de dita
ciutat, un hort de regadiu, de tinguda de dos jornals, poch més ho
manco, situat en lo terme y horta dels Mongons, lo qual affronte, de
sol yxent, ab lo Camí general que va de Tarragona a Constantí y ab
altres, franch y quiti de cens. És fet en Tarragona, a XXIII de desembre
MDLXXVI, clos y subsignat per mossèn Damià Gili, per auctoritats
apostòlica y real notari públich de Tarragona, ha·y dos àpoques al
peu de dita venda, closes per dit notari; diu dit Antoni Roig que és
lo hort que posseeix, en virtut de dit usdefruyt, y que fa de pensions
de censal set lliures deu sous, ço és sinch lliures a la senyora Creus y
dues lliures y deu sous al monestir de Predicadors.
Ítem, altre acte, en pergamí scrit, ab lo qual Pau Scorpí y Elisabet,
sa muller, Miquel Scorpí y Magdalena, sa muller, germans, pagesos de
Tarragona, per preu de cent y vint y sinch lliures venen a dit Hierònym
Vidal, boter, y a Paula, sa muller, una casa situada en la present ciutat
de Tarragona, en la plassa de Sant Francesch, dita lo Corral, la qual
affronte, de un costat, ab casa dels pubills Pelegrins y, de l’altre costat,
ab casa dels pubills Arruffats y ab altres vehins, la qual fa de cens al
Sacristà de la Seu sinch sous, a Carnestoltes; és fet en Tarragona, a
XXVI del mes de abril MDLXVI, clos y subsignat per mossèn Antoni Joan Ventellols, per autoritats apostòlica y real notari, ciutadà de
Tarragona.
Ítem, del senyor Melchior de Biure, sacristà de la Seu, senyor
directe, decretat és·y la àpocha del preu de dita casa al peu de dit
acte continuat, clos per dit notari; diu dit Roig que dita casa posseheix
en virtut de dit usdefruyt y que fa de pensió de censal tres lliures als
pubills Guerau, dits de la Scaleta.
Que duo publica pergamenea instrumenta dictus Antonius Roig
confessus fuit penes se esse et existere et promissit dicte Ioanne Lorensa,
vidue presenti, quod, morte ipsius Antonii Roig sequuta, quia tunc cessat
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dictus usufructus, heredes et successores ipsius Antonii Roig tradent
et restituent dicte Ioanne Lorensa et suis et cetera. Dicta duo publica
pergamenea instrumenta superius designata, sub protestationibus, pactis
et conditionibus per eum factis in predicto instrumento continuato in
calce mei promissionis et obligationis de restituendis proprietatibus et
pecuniis hereditatis dicte quondam Speranse Roga, eius uxoris, per eum
etiam supra facti et firmati et predicta facere, attendere et complere
promitto, sine damno et omissione dicte Ioanne Lorensa et suorum et
pro his complendis et cetera obligavit dicte Ioanne Lorensa et suis
et cetera omnia singula bona sua mobilia et cetera privilegiata et cetera
renuncians omni iure et cetera. Et ut predicta et cetera. Hec igitur et
cetera testibus predictis presentibus
Inventarium bonorum que fuerunt Hieronymi Vidal, boterii, et
Paule, coniugum, civitatis Tarracone et seu additio dicti inventarii
et alia instrumenta inde sequuta.
MDLXXXXVIIIIº.

15
1599, agost, 2-1601, setembre, 13. Tarragona
Inventari dels béns del negociant Damià Tolrà, espòs d’Elisabet Joana
—hi consta l’hereu universal, el mercader Pau Bover—, entre el
Portal de Predicadors (o del Roser) i la casa del bracer Castells, del
celler sota els Pallols, llogat a la ciutat, i d’una botiga del port, al
costat de la del [mercader Nicasi?] Guia.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 52r-68v
(núm. 6).

6
Inventarium bonorum quondam Damiani Tolrrà, negociatoris,
civis Tarracone.
II augusti MDLXXXXVIIIIº.
Die lune, secunda mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono.
Inventarium factum de bonis quondam Damiani Tolrrà. Carta
tradita.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
et omnem fraudis suspitionem tollendam beneficium inventarii sit a
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iure indultum, hinc est quod nos, Elisabet Ioana Tolrrà, vidua relicta
honorabilis quondam Damiani Tolrrà, negociatoris, civis Tarracone, ut
tenens et possidens hereditatem et bona universa dicti quondam Damiani
Tolrrà, viri mei, obligata et hypothecata pro meis dote, sponsalitio et
aliis iuribus, que habeo et habere debeo in et super eisdem hereditate
et bonis, iuxta scriptam et antiquam, laudabilemque et approbatam
consuetudinem Barchinone ac constitutionem generalem Cathalonie,
Perpiniani editam, incipientem “Hac nostra et cetera” et Paulus Bover,
mercator civis Tarracone, ut heres universalis dicti quondam Damiani
Tolrrà, per eum institutus illius ultimo testamento, quod fecit, ordinavit
et firmavit in posse Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone, die decima nona mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono, volentes gaudere privilegiis conficientibus
inventarium concessis et dicta constitutioni, ego, dicta Elisabet Ioana
Tolrrà, satisfacere et omnes penas in dictis constitutionibus contra non
conficientes inventarium cominatas evitare et ego, dictus Paulus Bover,
heres ne ultra vires hereditarias tenear et ne bona eiusdem quondam
Damiani Tolrrà ocultari valeant quomodolibet seu perire premisso hoc
venerando sancte cru+cis signo de bonis hereditatis eiusdem inventarium facere procuravimus, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario et
testibus infrascriptis, in modum sequentem, quod cepit exordium die
secunda mensis augusti, anno predicto a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo nonagesimo nono:
Primo, una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en
la qual habitava y morí dit quòndam mossèn Damià Tolrrà, situada
en la present ciutat de Tarragona, la qual affronta de un costat ab lo
portal de dita ciutat dit de Predicadors, a part darrera ab la muralla,
de l’altre costat ab casa de Castells, braser, de part devant ab lo carrer
públic, ab lo qual se va al Portal de Sant Francesc, en lo qual trau dos
portals, en la qual se trobaren les coses següents:
En la entrada:
Primo, un taulell, ab dos calaxos, lo hu ab clau per a tenir los
dinés, dins lo qual se an trobat setze sous y tres dinés, en lo altre
calaix dos parells de balanses, les unes grans, les altres petits (sic) ab
vuyt pesos de ferro, entre grans y xichs.
Ítem, un banch de cairat.
Ítem, un mitx quortà y una quarta y una mitja quortera, ab sèrcols
de ferro, ab sa reora per a masurar blat.
Ítem, una sanalla de mitja quortera y tres sembradores.
Ítem, set pots serveixen per al brescat del cup.
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Ítem, una soga de cànem.
Ítem, un sac de un llansol, buit.
Ítem, quatre sachs de tres corteres buyts, los dos nous y los dos
husats.
Ítem, dos botetes de una càrrega cada una.
Ítem, tres sarrions de spart.
Ítem, un carretell vinagrer, ab un poc de vinagre y una ayxeta.
Ítem, un torn de filar estam, ab lo peu.
Ítem, dotze masures de terra de masurar vi.
Ítem, un quartà y mitx quartà y quartà de fusta, ab sèrcols de
ferro, per a mesurar sal.
Ítem, una pala de fust.
Ítem, un guarniment de fusta de finestra, ab quatre portes.
Ítem, un banch per a tenir los sachs.
Ítem, una sacha ab una cortera de blat, poch més o manco.
Ítem, un sac de tres quorteres, ab una poca de farina, del qual
mengen.
Ítem, una bóta de quatre càrregues, ab un poc de vin claret, ab
una aixeta de coure.
Ítem, una bóta de una càrrega, plena de vin claret.
Ítem, sis gerres olieres de la boca ampla, buydes, ab sos cubertors de fusta.
Ítem, una cassa de aram, ab son mànech de ferro.
Ítem, un cassó de aram, ab son mànec de ferro.
Ítem, una romana petita, ab son pes.
Ítem, un ambut de aram, per a masurar vi a la menuda.
Ítem, la meytat de mig corter de aram.
Ítem, un ambut petit de llauna.
Ítem, tres falçs per a tallar erba.
Ítem, tres estrebs de ferro per a la sella.
En la establia:
Primo, tres eixades, ab sos mànechs.
Ítem, una poca de llenya de alzina.
Ítem, una sella dolenta.
Ítem, una scala, ab sinch scalons, per a pujar a la pallissa.
Ítem, dos estrígols.
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Ítem, un bridó.
Ítem, un carretellet de un quorter.
Ítem, una sanalla y una sembradora, ab un poch de ferro vell.
En la cambra de mitja escala:
Primo, un llit de camp, ab barres de ferro y anelletes de llautó,
ab sos cortinatges, sobresel y davant llit de cotonina blava, floquadura
de filadís del mateix color, lo qual dit defunt a deixat a l’Hospital.
Ítem, tres matalaffs.
Ítem, un coixí de fluxell, ab una coixinera, ab una gornitió de
ret sobrepossat.
Ítem, un mitx coffre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se
trobà lo següent:
Ítem, xixanta-sinch cabdells de bri de cànem.
Ítem, sinch pesses de llinet.
Ítem, un coffre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se trobà lo
següent:
Ítem, quatre estovalles noves de bri de cànem, de llargària de
vint palms, poc més o manco.
Ítem, unes estovalles noves de cotonina, de llargària de més de
trenta palms, poc més o manco.
Ítem, un cortinatge de llit de camp, ab son sobresel, que són set
pesses de fil en pua, ab benes de ret sobreposat, ab floquadura de filera.
Ítem, altre quortinatge de llit de camp, ab son sobresel, que són
set peses de tela, ab benes de ret sobreposat, ab floquadura de filera.
Ítem, un davant llit de fil en pua, ab benes de ret sobreposat, ab
floquadura de filera.
Ítem, uns quortinatges de llit de camp, ab sobresel, que són sis
pesses de drap de casa, ja husat.
Ítem, un davant llit de fil en pua, llistat.
Ítem, unes estovalles de cotonina, bones.
Ítem, unes altres estovalles de cotonina, bones.
Ítem, unes estovalles escacades de bri de cànem, primes.
Ítem, unes estovalles de ginesta.
Ítem, sinc llansols de bri de cànem husats, lo hu ab una floquadura.
Ítem, tres llansols, los dos de llinet y l’atre de bri de cànem, bons.
Ítem, una tovallola de bri de cànem, ab una llista de fil blau als
caps.
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Ítem, una flasada blanqua.
Ítem, una romana gran, ab son piló de coure.
Ítem, un quadro, gornit de fusta és la Coronatió, Asumptió de
Nostra Senyora, de paper.
Ítem, un graner ple de ordi que hi a trenta quorteres de ordi,
poc més o manco.
En la sala:
Ítem, en la sala, quatre cadires de rapòs, les dues bones, les
altres husades.
Ítem, set cadires de cuyro, comunes.
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, dos escambells.
Ítem, un mitx coffre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se
trobà lo següent:
Ítem, sent sexanta-quatre cabdells de bri de cànem y estopa, lo
demés és bri.
En lo tinell:
Ítem, una conca de aram.
Ítem, dos cànters de aram.
Ítem, dos canterets de terra closos.
Ítem,25 una llumenera de llautó.
Ítem, vuyt candeleros de llautó, entre grans y xichs.
Ítem, sinc plats de estany, mitjansers.
Ítem, deset plats de estany, petits.
Ítem, tres bassines de llautó, les dues obrades, la huna llisa, fonda.
Ítem, una fruytera y un jarro de terra de pisa.
Ítem, vint y tres pesses de vidre, entre ampolles, tasses, brochals
y canadelles.
Ítem, dues jerretes de quatre anses, per a tenir mel.
Ítem, tres plats y tres llibreletes de pisa.
Ítem, un plat blanch de Reus, per a menjar ous.
Ítem, un paneret de canya, per a tenir les estovalles.
Ítem, dues sistelletes, la huna de canya, l’altra de sarga.

25. Ratllat, un candelero.
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sis eixetes de coure, comunes.
una aixeta gran per al cup.
una cabseta de tenir confitura.
dos jarretes.
tres ganivets.
En la cambra demunt la volta del portal:
Ítem, una caixa plana de àlber, nova, ab son pany y clau, dins la
qual se a trobat lo següent:
Primo, un banchal.
Ítem, unes faldilles de xamellot carmesí, ab aigües, ab quatre
faxes de vellut carmesí barradillo del mateix color.
Ítem, un gipó de setí negre, sens mànegues.
Ítem, unes faldilles blanques de Ruvielos de Aragó, ab sinch rivets
del mateix.
Ítem, una roba de xamellot fi negra, ab mànegues, guornida ab
una faxa de vellut negre baradillo, ab puntes de setí.
Ítem, un gipó del difunt de xamellot bo fi y mànegues de xamellot
fi negre.
Ítem, unes mànegues de domàs carmesí, de dona.
Ítem, un sayo, ab mànegues de cadís, forrat de bombosina.
Ítem, unes faldilles de grana, ab dos faixes de vellut carmesí y
tres passamans de seda envellutada, del mateix color.
Ítem, un parell de mànegues de taffatà negre, dolentes.
Ítem, una roba de xamallot bo fi, del gra gros negre, gornida ab
un rivet de vellut negre.
Ítem, uns calçots de xamallot negre fi, forrats de drap de lli.
Ítem, un arruelo de contray vint y quatrè de Barcelona, ab la
gira de vellut de risa.
Ítem, un gipó de setí morat.
Ítem, tres mantos, los dos de filadís y seda y lo hu de raixa y seda.
Ítem, un sombrero de dona de feltra, tot folrrat de taffatà.
Ítem, un banqual.
Ítem, un quofre de pi, ab son pany y clau, dins lo qual se trobà lo
següent:
Ítem, sis peses de estopa, la una està ensetada.
Ítem, deu pesses de bri.
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Ítem, dos troços de pessa, la hu de bri de cànem, l’altre fil ab pua.
Ítem, dos pesses de torquaboques de bri de cànem, la huna tire
més que l’altra.
Ítem, sinc troços de estopa.
Ítem, altres dos troços de pessa de bri de cànem.
Ítem, dos camises noves de dona, de bri de cànem.
Ítem, un troç de pessa de blavet, de tres canes, poc més o manco.
Ítem, deu camises del diffunt, totes ja husades.
Ítem, una faixa de llana.
Ítem, un troçet de drap de canemís.
Ítem, un mitx quofre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se a
trobat lo següent:
Ítem, sexanta-sinc cabdells de fil de lli y cànem prim.
Ítem, una cabseta, ab unes balansetes de pes de or.
Ítem, setze rams de estopa de lli.
Ítem, un gipó de bri de cànem.
Ítem, unes faldilles de xamellot vert fals.
Ítem, un llit de camp, ab uns pilars de noguer, vergues de ferro
y anelletes de coure.
Ítem, tres matalaffs.
Ítem, una vànova, antiga.
Ítem, una caixa plana de àlber, ab son pany y clau, dins la qual se a
trobat lo següent:
Primo, dos camises de tela de dona, la huna brodada de seda de
grana y l’altra de seda parda y blanca.
Ítem, devuyt camisses de dona, de cànem prim, noves brodades
y ab randa.
Ítem, quatre llansols, hu ab randa de agulla, de cànem prims y
los altres tres llisos.
Ítem, una tovallola, ab randa de cànem.
Ítem, una pessa de toquaboques (sic) primes, de cotó.
Ítem, altra pessa de tovalles de cotó.
Ítem, un estadal blanch.
Ítem, sis madeixes de filet prim.
Ítem, una cadena de or, pese quatre onses y deu argensos.
Ítem, un Cristo de or, pese sinc argensos y mitx.
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Ítem, quatre anells de or, lo hu sense pedra, lo hu ab un jacsi y
los dos ab dos pedres falçes.
Ítem, un anell de or trenquat, ab una turquesa.
Ítem, dues arrecades de or, ab vuyt perles.
Ítem, vuyt troços de pesetes de or de cap de vel, de estampa.
Ítem, dos rastrets de perles, lo hu ab granats.
Ítem, un quoset y dos parells de polaynes, de punta de agulla
de ruans.
Ítem, una tovalloleta llisa de orllanda.
Ítem, tres mocadós y un bavosall de ruan, per a fer.
Ítem, una cabsa rodona, ab dos còfies de fil de or.
Ítem, sinc gornisions de filet blanc de vel.
Ítem, una vora de vel de glassa de rinxo.
Ítem, un mocador de orlanda randat.
Ítem, unes calces de agulla vermelles, de estam.
Ítem, una cabseta ab devuyt troquetes de fil de Nàpols y una
randa del mateix fill.
Ítem, una cabsa, ab una bossa de brocadello negre, ab vetes de
seda y un collar de gaieta, desguarnit.
Ítem, una poca de randa per a uns llansols.
Ítem, quatre coixineres, dues de grans y dues de xiques de tela,
ab benes de ret sobrepossat.
Ítem, dos davantals de quotó blau, llistats.
Ítem, un davantllit tot de ret sobreposat, ab drachs y gossos.
Ítem, un quadrado de orlanda, gornit de randa.
Ítem, sinc teles de sa purgatió.
Ítem, dos toques desguornides, la una de ret y l’altra de quotó prim.
Ítem, un cos de gipó, sens mànegues, de cotonina, de dona.
Ítem, vint y hun trocos de talletes de tela per a lletxuguilles.
Ítem, dos ramellets de fil.
Ítem, dues barretines, la huna de vellut morat, l’altra de satí
carmesí.
Ítem, una camisa de bri de cànem de dona, ja husada.
Ítem, una caixa plana de àlber, ab son pany y clau, dins la qual se a
trobat lo següent:
Ítem, dos camises de dona, de llinet.
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Ítem, una altra camisa de dona, dolenta.
Ítem, un troç de drap vell de bri.
Ítem, tres troços de pessas de cotonina.
Ítem, set troços de drapet prim de tela vella.
Ítem, sinc calsetes y un peüc, entre bo y dolent.
Ítem, uns calsots de lli, dolents.
Ítem, un boliquet de peüchs.
Ítem, dos bolichs de padassos de tela y de drap de lli.
Ítem, un troç de tela grosera.
Ítem, un troç de tela per enforro de coixins.
Ítem, una troqua de filet prim.
Ítem, un quadrado de tela, guarnit de randa.
Ítem, una tovallola de tela brodada de seda de grana, ab floquadura
de seda del mateix color y filera blanca.
Ítem, un quadrado de tela, brodat de seda negra.
Ítem, dos quadrados de drap de entall.
Ítem, dos tovalloles de tela, la huna de entall y l’altra de ret
sobrepossat.
Ítem, altra tovallola de drap de entall.
Ítem, un llansolet y unes braguetes.
Ítem, una tovallola, ja husada, ab una floquadureta.
Ítem, un mocador de tela, brodat de seda negra.
Ítem, un quoset de alemanya, gornit de randa.
Ítem, una cabsa y quatre cabesos ab tres talles de tela, lo hu
gornit y los tres no.
Ítem, un consert y un capell de tela.
Ítem, quatre troços de tela.
Ítem, tres mocadorets nous, sense fer.
Ítem, una gira de ruelo de xamellot pardo.
Ítem, una punta de vel.
Ítem, una cabsa, ab un panet y mitx de sucre.
Ítem, una cabsa, dins la qual se a trobat lo següent:
Ítem, una gorguera de teler, ab una poca de randa per a gornir-la.
Ítem, sinc trosos de randes, un troç de pessa de fil rovellat, per
a gornir coixineres.
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Ítem, dos cosets llisos de tela.
Ítem, una toca de ret.
Ítem, un vel de sinibaf, ab tres troçets del mateix per a capellets.
Ítem, un torquaboqua de ginesta.
Ítem, un vel de glaça, ab una vora de or de butiguer.
Ítem, un vel de glaça, ab una gornició de or, ab patxinetes esmaltades y ab perles.
Ítem, un altre vel de glaça rullada, ab un cordó de seda blanca,
dins una cabsa plana.
Ítem, unes faldilles blaves, ab sinc rivets de vellut del mateix
color, ab puntilles de seda del mateix color.
Ítem, una cadira de repòs, petita.
Die martis, tertia mensis agusti et anni predictorum, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la recambra:
Primo, un llit de colga per a la mossa, ab una màrfega.
Ítem, una cambrada de guadamacils vermells y de or, serviren
per a la cambra demunt la volta del portal.
Ítem, tres bultos de bocaram blau y morat.
Ítem, dos panerets, la hu de sarga, l’altre de ampall, ab ambarasos.
Ítem, una sistella.
Ítem, una casaca vella de pebret.
Ítem, un gipó blanc, ab unes mànegues de xamellot bo fi, dolent.
Ítem, un sayo de burellet sens mànegues, dolent.
Ítem, una camisola de blanquet, bona.
Ítem, uns calçots de blanquet, ja husats.
Ítem, sinch miges calçes de cordellat negre, entre bones y dolentes.
Ítem, un parell de calcons de burellet, ja husats.
Ítem, unes faldilles de drap vert, ab quatre rivets del mateix,
husades.
Ítem, altres faldilles de drap blau, ab quatre rivets del mateix,
més husades.
Ítem, uns calsots de burellet, molt dolents.
Ítem, un devant llit, tot de ret sobrepossat.
Ítem, una flasada blanqua, bona, de Mallorca.
Ítem, una flasada vermella, mitx bona.
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Ítem, un eixeló vermell, ja husat.
Ítem, una flasada vermella, husada.
Ítem, dos llansols de bri, nous.
Ítem, un coixí ab una coixinera blanca, ab una llista blava.
Ítem, una cattiffa bona.
Ítem, uns calcots de cadís, ab un estoix y unes ulleres y un rosari
vermell, en les botxaques, ja husats.
Ítem, un banqual.
Ítem, quatre tapins de or.
Ítem, un sombrero de feltre, forrat tot de taffatà y un cordó bo.
En la mateixa cambra damunt la volta:
Ítem, un quadro de santa Magdalena de llens, gornit de fusta.
Ítem, altre quadro de llens gornit de fusta, ab un Cristo y sant
Hierònim.
Ítem, un retauló ab un Cristo de bulto, Nostra Senyora y sant
Joan, pintat a les portes.
Ítem, una figura de fusta, de sant Magí.
Ítem, dos figures petites de alabastre, que és sant Cosme y sant
Damià.
Ítem, un spalmador.
Ítem, una piqueta per a tenir aygua beneyta.
Ítem, un troç de atxa de dos palms, poc més o manco.
Ítem, una alfanja.
Ítem, un coffret de noguer petit, de un pam de alt.
Ítem, un quadro de paper, gornit de fusta.
Ítem, un rast de crestalls, de grans petits y grossos, gornits de
argent.
Ítem, una caixa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Primo, quatre sachs, los tres de cuyro y lo hu de drap de casa,
dins los quals se a trobat sent sinquanta-quatre lliures, tretse sous y
sis dinés, entre pesses, reals y sous y un scut doble.
Ítem, una pebrera de argent, sobredaurada.
Ítem, un saler de argent sobredaurat gallonat, ab sos peus de
dos pesses.
Ítem, una xapa de argent, ab la vora dorada y marca de Lleyda.
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Ítem, sis culleres de argent, una xiqueta.
Ítem, altra cullera de porçellana, ab lo mànech de argent.
Ítem, una campaneta, ab sa cadeneta de plata.
Ítem, una quorneta, sense cascavells, ab sa cadeneta y un biscarsi.
Ítem, una casaca de contray, ja husada.
Ítem, una vànova de drap de casa, de la mostra prima.
En la qual caixa són los actes de censals y violaris y títols de
les propietats y lo llibre dels comptes de dit difunt, los quals aprés se
designaran.
En la cambra de la altra part de la sala:
Ítem, dos sanalles de cabdells de fil de bri, ab un ram, que pessen
ab les dites dos sanalles, dues robes y setze lliures.
Ítem, tres feixos de cànem de recor y coes, que pesse una roba.
Ítem, un gavan de drap de color de terra, forrat de vaieta morada.
Ítem, un arruelo de pebret, forrat en part de vaieta.
Ítem, tres llansols, los dos prims y bons y lo hu husat.
Ítem, un sach de bugada.
Ítem, dos camisses del difunt, husades.
Ítem, tres torquaboques, dos bons, hu dolent.
Ítem, un sendrer.
Ítem, dos eixugamans, la hu bo, l’altro dolent.
Ítem, un llit de camp, ab sos pilars de noguer y vergues de ferro.
Ítem, dos matalaffs.
Ítem, dos llansols, lo hu nou, l’altre husat.
Ítem, una flasada blanca.
Ítem, tres coixins, los dos de fluxell, l’altre de llana, ab dos coixineres
blanques, la huna ab llista de blau y altra ab bena de ret sobrepossat.
Ítem, un quadro de llens, ab la figura de santa Magdalena, gornit
de fusta.
Ítem, altre quadro de llens del Devallament de la creu, gornit
de fusta.
Ítem, altre quadro de llens, ab la Cena y Llevatori dels peus,
gornit de fusta.
Ítem, altre quadro de llens, ab la figura de la Fe y de Moysès,
ab les taules de la lley.
Ítem, altre quadro de llens, ab la figura de la Pietat.
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Ítem, altre quadro de llens, ab la figura de la Adúltera.
Ítem, altre quadro de llens, ab la figura de la Nativitat de Nostre
Senyor.
Ítem, altre quadro de llens, de l’Adveniment de Nostre Senyor,
tots gornits de fusta.
Ítem, una caixa de àlber, ab son pany y clau, ab una poca de
fruyta secca.
Ítem, quatorse troques de filadís blau.
Ítem, un plec de floquadura de fil, ambulicat ab ret.
Ítem, un troç de randa de quatre dits de ample, que encara no
és acabada.
Ítem, una quoixinereta, ab ambarasets.
En lo pastador:
Ítem, una senalla plena de estopa de cànem repantinat.
Ítem, un pinte de pantinar lli.
Ítem, un pagès per al llumener.
Ítem, un sac en lo qual hy a nou robes, vint y dues lliures de
clavells, ab lo sach.
Ítem, una jerra de la boca ampla, ab tres o quatre quortans de oli.
Ítem, una jerreta petita, per a tenir olives, buyda.
Ítem, una escopeta, ab tres flasquos.
Ítem, dos ballestes, ab ses gaffes, ab un buyrac y dardell.
Ítem, un fexet de estopa.
Ítem, una portadora ab troços de carn salada.
Ítem, tres rodelles.
Ítem, una jarreta de quatre anses.
Ítem, una gàbia de ferro, ab son gabió.
Ítem, un pinte per a pentinar cànem.
En la cunya:
Ítem, dos cànters de aram, de una mà.
Ítem, un canteret petit, de aram.
Ítem, un morter de coure, ab sa mà.
Ítem, sinch ats, entre grans y petits.
Ítem, unes graelles rodones.
Ítem, un escalfador de aram.
Ítem, una coladoreta de aram.
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Ítem, un rall de ferro.
Ítem, una copeta de ferro.
Ítem, quatre llumeners.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, dos ferros de tres peus, per al foch, la hu gran per a la
caldera.
Ítem, uns molls.
Ítem, un cavall de ferro per a menar l’ast.
Ítem, una copeta de aram, dolenta.
Ítem, tres paelles, la huna gran, l’altra petita.
Ítem, una taula de tisora, llarga.
Ítem, una pala de ferro per al foc.
Ítem, una caldereta de aram y la ansa de ferro.
Ítem, un perolet de aram.
Ítem, una bassina de llautó defonda, llissa.
Ítem, dos albúrnies de aram, la huna maior que l’altra.
Ítem, quatorse plats de pissa.
Ítem, quoranta plats y escudelles de obra de Reus.
Ítem, quoranta-quatre pesses de olles, topins, casoles, copetes y
plats, de foc.
Ítem, una pastera tombada, ab son peu, esqualeta, tres sedasos,
una post y dos fenyedors.
Ítem, dos sanalles, la huna gran, l’altra patita.
Ítem, tres draps de pastà de mitja llana.
Ítem, dos banquals y un troç de drap de ras per a cobrir la pasta,
en lo ivern.
Ítem, una caixa de pi, sens pany ni clau, buyda.
Ítem, altra caixa de pi, sens pany, ab calaixos, per a tenir llagums,
ab uns pochs de siurons.
Ítem, un orinal, ab son gorniment de ampall.
Ítem, un barril per a tenir segon.
Ítem, un cofre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se a trobat
lo següent:
Ítem, vuyt tovalles, entre bones y dolentes, les dues de ginesta.
Ítem, quatre tovalles de ginesta, dolentes.
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Ítem, vuyt quoixineres de drap de cassa, les dues ab bena de ret
sobrepossat, les quatre ab bena de fil rovellat y les dos ab randa.
Ítem, sinch manils, llistats de blau.
Ítem, altres tres manils, llistats de blau.
Ítem, dos estovalles, les hunes foradades, les altres noves.
Ítem, quatre camisses de dona.
Ítem, quatre manils, tres llistats de blau.
Ítem, dos saragüells apedasats.
Ítem, trenta-hun torquaboqua, vint y vuyt bons y tres foradats.
Ítem, set coixineres de drap de casa, quatre grans y tres de xiques,
ab randes.
Ítem, set tovalloles noves de drap de casa.
Ítem, quatre tovalloles, tres foradades y una llistada de blau.
Ítem, un davant llit de fil ab pua, ab benes de ret sobreposades
de seda negra.
Ítem, una tovallola foradada.
Ítem, uns ayxugamans.
Ítem, un torquaboques husat.
Ítem, quatre talladós y huna mà de morter.
En la primera cambra, a mitja escala:
Ítem, un carretell, ab un poc de macabeu.
Ítem, un coixinet, per anar a cavall.
Ítem, unes alforges dolentes.
Ítem, una cassola de aram, gran.
Ítem, una copa de aram.
Ítem, una jarreta per a tenir olives.
Ítem, un bres de fusta.
Ítem, un cadenat, ab clau y caragols de ferro.
Ítem, una flasada blanca, ben husada.
Ítem, tres coxins, dos grans y un xic.
Ítem, una màrfega, vella.
Ítem, una pollera de canya.
Ítem, una jarreta mitja de mel.
Ítem, dues jerretes buides.
En la cambra que·s segueix, caragol amunt:
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Ítem, un munt de faves, que són divuyt quarteras, set cortans.
Ítem, un munt de sivada, que són dues quorteres, deu cortans.
Ítem, una caldera de aram, ab sa ansa de ferro.
Ítem, un paner, en lo qual hi a vint y un plat y vint y tres escudelles.
En la algorfa:
Ítem, dos llansols, bons.
Ítem, dos coixineres de drap de casa.
Ítem, sinch eixugamans.
Ítem, uns saragüels de drap de casa.
Ítem, una camissa de home.
Ítem, una màrfega, husada.
Ítem, un coixí de ploma, apadaçat.
Ítem, un sac de bugada.
Ítem, dos parells de calçes, les unes de cordellat, les altres de
estamenya.
Ítem, una taula rodona, ab son peu.
Ítem, nou rams de fil de bri de cànem.
Ítem, un esquambell, dolent.
Ítem, una sistella.
Ítem, una pala de ferro, ab mànech de fusta.
Ítem, una caixa de pi, sens cubertor.
Ítem, una llança.
Ítem, un munt de garbons.
Ítem, un troç de llebant.
Ítem, una cadira de cuyro.
Ítem, un banch.
Ítem, tres paners de canya per a venemar.
Ítem, un munt de carbó, que n’i a sinc o sis quintars, poc més
o manco.
En lo robost de la algorfa:
Ítem, setse pesses de olles y plats, copetes y cobertores de la Selva.
En lo galliner:
Ítem, sinc gallines y un gall.
Ítem, un munt de garbons.
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Memorials dels actes de censals y violaris, estave en la caixa que ere
en la cambra de demunt la volta del portal:
Primo, un acte de censal, en pergamí escrit, de preu de sexanta
lliures y de ànnua pensió sexanta sous, pagadors quiscun any, en la
festa de la Conceptió de Nostra Senyora, venut a dit mossèn Damià
Tolrrà, defunt, per Joan Mariner, paraire, y Margarida, sa muller, de
Vila-rodona; és fet en dita vila, a set de desembre MDLXXXXI, és closa la àpocha per mossèn Joan Puix, prevere, ab auctoritat real notari
públic, regint la Escrivania comuna del rector de la iglésia de dita vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de doscentes lliures y pensió dos-cents sous, pagadors quiscun any, a denou
de juliol, venut per la universitat y singulars persones del lloc de la
Torre d’en Barra a mestre Marc Bertran, mestre en medicina, doctor
de Tarragona; és fet en dita vila, a denou de juliol MDLXXXIII, clos
y subsignat per mossèn Alexandre Cendra, per auctoritat real notari
públic de Tarragona, regint les escriptures de mossèn Lluís Cendra,
notari, son pare.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit mestre March
Joan Bertran, metge, consigne lo sobre dit censal al dit quòndam
Damià Tollrà; és fet en Tarragona, a XXXI de jener MDLXXXX, clos
y subsignat per mossèn Sabastià Llagostera, per auctoritats apostòlica y real notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
lliures y pensió cent sous, pagadors quiscun any, a XVIIII de juliol,
venut per Pau Garcia, ortolà del carrer de Santes Creus, a dit quòndam
Damià Tolrrà; és fet en Tarragona, a XVIIII de juliol MDLXXXXVII,
clos y subsignat per mossèn Joseph Gil, per autoritats apostòlica y real
notari públic de Tarragona, regint les escriptures de mossèn Fructuós
Torrents, notari públic de dita ciutat, son sogre.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
lliures y de pensió cent sous, pagadors quiscun any, a XX de jener,
venut per Pau Pons, ortolà de Tarragona, y Anna, sa muller, a dit
quòndam mossèn Damià Tolrrà; és fet en Tarragona, a XX de jener
MDLXXXXVIII, clos y subsignat per dit mossèn Joseph Gil, notari en
dit nom.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
lliures y pensió cent sous, pagadors quiscun any, a XV de maig, venut
a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà per Francesch Virgili, paraire,
y Magdalena, sa muller, de Tarragona; és fet en Tarragona, a XV de
maig MDLXXXXVII, clos y subsignat per dit mossèn Joseph Gil, notari
en dit nom.
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Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de sinquanta
lliures y de pensió sinquanta sous, pagadors quiscun any, a X de febrer,
venut a dit quòndam Damià Tolrrà per Elisabet Gatella, viuda deixada
de Jaume Gatell, ortolà de la present ciutat de Tarragona; és fet en
Tarragona, a nou de febrer MDLXXXXVIIII, clos y subsignat per mossèn
Joan Thomàs Corda, per auctoritat real notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
vuytanta lliures y de ànua pensió sent vuytanta sous, pagadors quiscun
any, a XVIII de febrer, venut al dit quòndam mossèn Damià Tolrrà per
Cosme Guia, hostaler, y Magdalena, sa muller; és fet en Tarragona, a
XVIII de febrer MDLXXXIII, clos y subsignat per mossèn Luis Cendra,
per auctoritats apostòlica y real, notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de sent y
vint lliures y pensió sent y vint sous, pagadors quiscun any, a XXV
de jener, venut a dit mossèn Damià Tolrrà per Magdalena Rovira,
viuda, del lloc de la Pobla de Montornès, y Pere Rovira, son fill; fet
en lo lloch de la Torredenbarra, a XXV de jener MDLXXXXIII, clos y
subsignat per mossèn Barnat Saloni, rector y notari de dit lloc de la
Torra d’en Barra.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent lliures
y ànnua pensió cent sous, pagadors quiscun any, a la festa de la Verge
Maria de agost, venut per Antoni Calull, pagès del Marricart, a Miquel
Joan Cases, fuster de Tarragona; és fet en lo lloch del Marricart, a XX
de agost MDLXXVII, clos y subsignat per mossèn Miquel Roig, rector
y notari del dit lloc del Marricart.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit Miquel Joan
Cases ven lo sobre dit censal al dit quòndam mossèn Damià Tolrrà; és
fet en Tarregona, a XVIIIIº de noembre MDLXXXXI, clos y subsignat
per mossèn Onofre Pasqual, per autoritats apostòlica y real notari públic
de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual Antoni Jener y Magdalena, sa muller, se encarreguen lo dit censal que fa dit Antoni Calull;
és fet en lo lloc de la Canoya (sic), a vint de desembre MDLXXXVII,
clos y subsignat per dit mossèn Miquel Roig, notari y rector de dita
vila de la Canonya.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de setanta
lliures y de pensió setanta sous, pagadores quiscun any, en la festa de
Sant Miquel de setembre, venut per Joan Bover, pagès nomenat de la
Quintana, de Vila-rodona, a Pere Reyner, parayre de dita vila; és fet
en la mateixa vila, a XXX de setembre MDLXXXV, clos y subsignat

290

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

per mossèn Pere Joan Castellet, per auctoritat apostòlica notari públic
de dita vila.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit Pere Reyner ven
lo sobre dit censal al dit quòndam mossèn Damià Tolrrà; és fet en dita
Vila-Rodona a VI de jener MDLXXXVII, clos y subsignat per mossèn
Joan Puig, per auctoritat apostòlica notari públic, regint la Escrivania
comuna del rector de la iglésia de dita vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de norantatres lliures y de pensió noranta-tres sous, pagadors quiscun any, a XI
de agost, venut a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà per Joan Tauder,
pagès, nomenat lo Hereu, de Vila-rodona; és fet en dita vila, a XI de
agost MDLXXXV, clos y subsignat per dit mossèn Joan Puig, notari,
regint dita Scrivania.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
lliures y ànnua pensió cent sous, pagadors quiscun any a vint y nou
de octubre, venut per Joan Baldric, rajoler, y Magdalena, sa muller,
a Perot Gil, ortholà, y a Elianor, sa muller; és fet en Tarragona a
XXVIIIIº de octubre MDLXXXX, clos y subsignat per mossèn Bernat
Gendre, notari públic de Tarragona devall escrit.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dits còniuges Gils
venen lo sobredit censal al dit quòndam mossèn Damià Tolrrà; és fet
en Tarragona, a XV de marts MDLXXXX, clos y subsignat per mossèn
Fructuós Torrens, notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de trenta
lliures y pensió trenta sous, pagadors quiscun any, a XXII de setembre,
venut al dit mossèn Damià Tolrrà per Bernat Morera, calderer, y
Andreua, sa muller, de Tarragona; és fet en Tarragona, a XXII de
setembre MDLXXXVII, clos y subsignat per mossèn Phelip Monserrat,
per auctoritats apostòlica y real notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de sinquanta
lliures y pensió sinquanta sous, pagadors quiscun any, en la festa de la
Ascentió, venut per Amador Figueres, teixidor de lli, y Paula, sa muller, de Vila-rodona, a Sabastià Guinovart, parayre, y a Elisabet, sa muller,
de dita vila; és fet en la mateixa vila, a IIII de maix MDLXXXV, clos
y subsignat per mossèn Pere Joan Castellet, per auctoritat apostòlica
notari públic de dita vila.
Ítem, altre acte de pergamí escrit, en lo qual los cònjuges Guinovarts
venen lo sobredit censal a Pere Pinós, de dita Vila-rodona; és fet en
la mateixa vila, a XVIII de maig MDLXXXV, clos y subsignat per dit
mossèn Pere Joan Castellet, notari.
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Ítem, altre acte, en pergamí, ab lo qual dit Pere Pinós, ferrer, ven
lo sobre dit censal a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà; és fet en Vilarodona, a denou de abril MDLXXXXV, clos y subsignat per mossèn
Joan Puig, per auctoritat apostòlica notari públic, regint la Escrivania
comuna del rector de la iglésia de dita vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de vuytanta
lliures y pensió vuytanta sous, pagadors quiscun any, lo primer de
febrer, venut per Joan Carbó y Antic Carbó, son fill, a mossèn Joan
Llagostera, menor, mercader, tots de Tarragona; és fet en Tarragona
lo primer de febrer MDLXXXIII, clos y subsignat per mossèn Sabastià
Llagostera, per auctoritats apostòlica y real notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de vuytantaset lliures y ànnua pensió vuytanta-set sous, pagadors quiscun any, a
XX de agost, venut per Francesch Ribes, teixidor de lli, y Tecla, sa
muller, a mossèn Gaspar Giminells, mercader, tots de Tarragona; és
fet en dita ciutat, a XX de agost MDLXXXVII, clos y subsignat per
mossèn Miquel Casals, per auctoritats apostòlica y real notari públic
de Tarragona.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit mossèn Gaspar
Giminells y la senyora Paula, sa muller, jermana del sobre dit mossèn
Jonot Llagostera, venen los sobre dits dos censals a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà; és fet en Tarragona, a nou de febrer MDLXXXXI,
clos y subsignat per mossèn Lluch Lleó, per auctoritats apostòlica y real
notari públic, regint les escriptures de mossèn Nofre Pasqual, notari
públic de dita ciutat.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de quoranta
lliures y pensió quoranta sous, pagadors quiscun any, en la festa de la
Verge Maria de Agost, venut per Pere Ferrer, pagès, y Margarida, sa
muller, a Gabriel Papiol, farrer, tots de Tarragona; és fet en Tarragona,
a XIII de agost MDLV, clos y subsignat per mossèn Augeri Bosch, per
auctoritats apostòlica y real notari públic, ciutadà de Tarragona.
Ítem, altre acte de encarregament, en pergamí escrit, ab lo qual
Catarina Torrella, viuda, y Francesch Torrell, flaquer de Tarragona, se
encarrega lo sobre dit censal, que fa al dit quòndam mossèn Damià
Tolrrà, com a hereu de Francesca Prim, muller sua; és fet en Tarragona, a IIII de febrer MDLXXXVIII, clos y subsignat per mossèn Onofre
Pasqual, per auctoritats apostòlica y real notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de quoranta
lliures y pensió quoranta sous, pagadors quiscun any, a la festa de Sant
Lluc, venut per Thomàs Garrós, pagès de Tarragona, y Magdalena, sa
muller, a Pere Delmunt, brasser de dita ciutat; és fet en Tarragona,
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a XIIII de octubre MDLXXXIIII, clos y subsignat per mossèn Joan
Thomàs Corda, per auctoritat real notari públic de Tarragona, regint les
escriptures de mossèn Alexandre Cendra, notari públic de dita ciutat,
absent.
Ítem, altre acte en pregamí scrit, ab lo qual dit Pere Delmunt y
Paula, sa muller, consignen lo dit censal a Domingo Alies, cabasser de
dita ciutat; és fet en Tarragona a VIII del mes de octubre MDLXXXXVI,
clos y subsignat per Bernat Gendre, notari públic de Tarragona y del
present inventari.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual Domingo Alies,
cabaser, ciutadà de Tarragona, y Rafela, sa muller, consignen lo sobredit
censal a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà; és fet en Tarragona, a
XXII de jener MDLXXXXVIII, clos y subsignat per mossèn Joseph Gil,
notari públic de Tarragona sobre dit, regint les escriptures del quòndam
mossèn Fructuós Torrents, notari, son sogre.
Ítem, un acte de violari, en pergamí escrit, de preu de setanta
lliures y ànnua pensió deu lliures, pagadores quiscun any, a quatre de
jener, durant les vides del rey Phelip y del venedor, venut a dit mossèn
Damià Tolrà quòndam per Guillem Serveró y Margarida, sa muller,
de Vallmol; és fet en Tarragona, a IIII de jener MDLXXVIIIIº, clos y
subsignat per mossèn Joan Thomàs Corda, per auctoritat real notari
públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de violari, en pergamí escrit, de preu de cent y
sinch lliures y de pensió de quinse lliures, pagadores quiscun any, a
vint y hu de marts, venut a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà per
Gabriel Cendrós, pagès de Vila-rodona, durant les vides de dit Damià
Tolrrà y de don Pedro de Queralt, fill de don Garau de Queralt, senyor
de Santa Coloma; és fet en Tarragona, a XXI de marts MDLXXXIII,
clos y subsignat per mossèn Lluís Cendra, per autoritats apostòlica y
real notari públic de Tarragona.
Ítem, altre acte de violari, en pergamí escrit, de preu de trentasinch lliures y pensió sinch lliures, pagadores quiscun any, a onse de
febrer, venut a dit quòndam mossèn Damià Tolrrà, per Joan Pagueroles,
ortolà, y Magdalena, sa muller, de Tarragona; és fet en Tarragona a XI
de febrer MDLXXXXVIIII, clos y subsignat per mossèn Joan Thomàs
Corda, per auctoritat real notari públic de Tarragona.
Die lune, nona mensis augusti et anni predictorum, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la matexa caxa dels actes:
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Primo, un libre de paper de full, ab cubertes de pergamí, dels comptes aportave lo dit deffunct, scrit de sa mà, en lo qual s’i ha trobat
que, a més dels censals desobre designats, reb los censals següents:
Ítem, en fòlio dos-cents y sinch, a XXIIII de juny, en Bernat Cerdà
de Vilabella XXXIIII ll., pensió XXXIIII s.; diu no té acte y no·s troba.
Ítem, en fòlio dos-cents y sis, a II de abril MDLXVII, mossèn
Francesch Conesa, rector de Altafulla, L ll., pensió L s.; consta per
acte en la notaria de dit rector, a II de abril MDLXVII.
Ítem, en fòlio dos-cents y dotze, a VI de noembre MDLXXXV,
Magí Queralt de Vila-redona, XXX ll., pensió XXX s.; rebé lo acte
mossèn Castellet, notari, ab precharis de un hort y casa.
Ítem, en fòlio cent noranta-vuyt se ha trobat que, a més dels violaris
desobre designats, reb lo violari següent, a III de agost MDLXXXXVII,
mossèn Nofre Oliver y sa muller, de Tarragona, CV ll., pensió XV ll., de
vida de sa muller y de mossèn Pau Bover, fermanses Pare (sic) Guerau
y altres, prengué lo acte mossèn March Rull, notari.
Ítem, se ha trobat en dit libre que los davall scrits li deuen
les quantitats davall scrits:
Ítem, en fòlio vint y sis Miquel Buada, daguer, de resta dotze
lliures, deu sous.
Ítem, en fòlio sexanta mestre Carreres, escudeller de Reus, de
resta quinze lliures, setze sous.
Ítem, en fòlio setanta-nou na Solera, mare de Vicenta, criada de
casa, de resta quatre lliures.
Ítem, fòlio vuytanta-quatre, Pere Ximeno, espardenyer, y Guillem
Farran, espardenyer de Riudoms, de resta tres lliures.
Ítem, en fòlio noranta-nou, Antoni Reverter, assaunador, de resta
vuyt lliures.
Ítem, en fòlio cent y onse, na Solera, mare de Vicenta, criada
mia, sinch lliures, quatre sous y sis dinés.
Ítem, en dit fòlio, mossèn Bernat Florejachs, de resta trenta lliures.
Ítem, en fòlio cent y tretse, Miquel Buada, daguer, de resta dues
lliures.
Ítem, en fòlio cent y vint y hu, Bernat Basseda, de resta una
lliura, quatorze sous.
Ítem, en fòlio cent vint y dos, Guillem Rius, de Vila-redona, una
lliura, un sou.
Ítem, en fòlio cent vint y quatre, Joan Pagaroles, pagès, de resta
una lliura, nou sous.
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Ítem, en fòlio cent y vint y set, Perot Buada, daguer, tres lliures.
Ítem, en dit fòlio, en Nadal Porta, de Vila-redona, de resta deu
lliures, setse sous.
Ítem, en fòlio cent y vint y nou, lo convent de Predicadors, de
resta quoranta lliures.
Ítem, en fòlio cent y trenta, mestre Berga, calsater, de resta sis
lliures.
Ítem, en fòlio cent trenta-hu, lo arrendament de la serra tenim
arrendat en Reyner y jo, tinch bestret fins al primer de agost noranta
lliures y diu dit Rayner que, si ha guanyat setse lliures per sa part,
qu·és per tot cent y sis lliures.
Ítem, un asse té dit en Reyner, que le ha a comana per aplegar,
que costa tretse ducats, que són quinze lliures, dotse sous.
Ítem, en fòlio cent trenta dos, ab companyia d’en Benet Romeu,
de la Torra d’en Barra, té ab cent y quoranta-quatre ovelles, que costen
dos-centes quatre lliures, tretse sous y sis per meyat, toca per sa part
cent y dos lliures, sis sous y nou dinés.
Ítem, en dit fòlio, mossèn Onofre Oliver y Miquel Vila, son gendra,
deuen ab obligació de vi, de resta quoranta lliures.
Ítem, en fòlio cent trenta-tres, ab avellanes té cent noranta-una
lliures, les quals té mossèn Pau Bover per esmersar.
Ítem, en dit fòlio mossèn Joan Sirera, apothecari de Tarragona,
trenta-una lliura, quatre sous.
Ítem, se ha entès que mossèn Antoni Serra, botiguer de teles de
Tarragona, deu dos-centes sinquanta lliures, de resta de aquelles trescentes sinquanta lliures li consignà mossèn Pau Reverter, mercader, a
bon compte de les sinch-centes lliures lo acullí en la botiga de teles;
diuen conste de dita consignació en poder de mossèn Francesch Reverter,
notari.
Ítem, se ha entès que deu dit mossèn Pau Reverter cent sinquanta
lliures, a compliment de dites sinch-centes lliures lo havia acullit en
la botiga de teles.
En lo seller que està desota los Pallols, en lo mateix carrer, que tenia llogat dit difunt, de la ciutat, se trobaren les coses següents:
Primo, una bóta, ab cadireta, de vuyt càrregues, buyda.
Ítem, altra bóta ab cadireta, de sis càrregues, buyda.
Ítem, altra bóta de cadireta, de sinch càrregues, buyda.
Ítem, una bóta de tres càrregues, buyda.
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dos carretells de càrrega cada hu, buyts, ab una exeta.
dos parells de portadores.
una samal.
un ambut de fusta.
uns argadells vells.
una estora.
dos bótes arengadores.
un banch alt del cup.
un carretellet, ab vinagre.
un parell de samalés.
un banquet.
deu peses, entre posts y trossos.
dos munts de lenya y rabasses.
Memorial de les proprietats:
Primo, una vinya de tinguda de setze hòmens de cavadura, situada
en lo terme de la present ciutat de Tarragona, en la partida dita de
Sanct Pere, la qual affronte de una part ab vinya de na Navesa, viuda,
y de altres parts ab altres vehins.
Ítem, un hort clos de paret situat en la Horta de Tarragona, al
camí de Reus, passant per Santa Madalena, affronte de un costat ab
dit camí y de l’altre costat ab hort clos de mossèn Pau Colom y de
l’altre costat ab hort de micer Bertran.
Ítem, una botiga situada en lo port de la present ciutat, ab dues
portes, panys y claus, la qual affronte, de un costat, ab botiga
de mossèn Guia y, de altres parts, ab altres vehins,
dins la qual se trobà lo següent:
Primo, sinch cafissos y tres cofes de sal.
Ítem, un cortà y un mig cortà, per mesurar sal.
Ítem, sinch estores de spart, per a mesurar y rebre la sal.
Ítem, sinch bótes velles arengaderes, per tenir sal mòlta.
Ítem, un cova gran de canya.
Ítem, un càvech.
Die iovis, XII mensis augusti et anni predictorum, Tarracone.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Elisabet Ioanna Tolrà, vidua et
Paulus Bover, nominibus predictis, in hereditate et bonis dicti quondam
Damiani Tolrà nos invenisse et omnia de quibus notitiam habuimus de
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ipsa hereditate in inventarium redigisse et redigi et scribi fecisse nec
secundum nostram conscientiam vel credere aliquid aliud fore in dictis
bonis et hereditate, ultra predicta in dicto inventario seu reportorio descripta et continuata nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usos fuisse
vel fecisse nec in posterum utemur quin ipsa omnia bona mobilia et
inmobilia et omnia res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario
ponantur et inserantur et, si quid aliud ullo tempore invenerimus in
dictis bonis et hereditate illiusque, citius fieri poterit in inventarium
redigi et scribi faciemus et ponemus, dicentes insuper et protestantes
quod, si aliqua posuimus non ponenda vel aliqua omissimus ponenda
pro non positis, volumus haberi posita et ponenda propositis reportori
adeo quod semper uti valeamus veritate et subditis protestationibus et
aliis a iure concessis presens firmavimus, dictis nominibus, inventarium. Et quequidem bona omnia penes me, dictam Elisabetem Ioannam
Tolrrà, viduam, uti tenentem et possidentem predicta bona dicti Damiani Tolrrà, viri mei, pro meis dote, sponsalitio et aliis iuribus et non
penes vos, dictum Paulum Bover, heredem predictum, sunt et existunt
ipsaque ego, nomine predicto, tenere et possidere confiteor et de eis
bonum et legale compotum reddere eaque restituere vobis, dicto Paulo
Bover, heredi predicto, promitto (satisfacta prius me in iuribus meis
predictis, retinendo tempus michi a iure concessum ad deliberandum
“si pendré los llegats que dit mon marit me ha fets o les millores”),
sine aliqua dilatione et exceptione et sine damno et missione vestris et
cum obligatione bonorum meorum et renunciationibus necessariis et
specialibus ac cum iuramento quod, in animam meam, per dominum
Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta,
facio et presto cum presenti. Quodquidem inventarium fuit actum et
perfectum Tarracone, anno, diebus et mense quibus supra. Sig++na
nostrum Elisabet Joanne Tolrrà, vidue et Pauli Bover predictorum, qui,
nominibus respective predictis, hec laudamus, concedimus et firmamus
et ego, dicta Elisabet Ioanna Tolrrà, iuro, presentibus honorabilibus
Bernardo Basseda, fabro ferrario, cive et Petro Ioanne Sirvent, scriptore
Tarracone, pro testibus ad premissa vocatis et specialiter assumptis.
Et incontinenti dictus Paulus Bover, heres predictus, verbo requisivit
dictam dominam Elisabetam Ioannam Tolrrà, vidua, patrio sermoni
sub his verbis “que li donave quatre dies per a determinar-se si vol
los legats o les millores”. Et dicta Elisabet Ioana Tolrrà, respondendo
predictis patrio sermone, dixit “que ja té dit que se ature lo temps que
de dret li és concedit per a deliberar y determinar-se y que ara diu lo
mateix” de quibus et cetera, presente me, Bernardo Gendre, notario
pre et infrascripto et testibus predictis.
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Die veneris, III mensis septembris, dicto anno MDLXXXXVIIIIº,
Tarracone.
Dicta domina Elisabet Ioanna Tolrà, vidua relicta quondam Damiani Tolrà, negociatoris, civis Tarracone, insequendo seriem et tenorem transactionis et concordie inhite, facte et firmate inter ipsam,
ex una et predictum honorabilem Paulum Bover, mercatorem, civem
dicte civitatis Tarracone, heredem universalem dicti quondam Damiani
Tolrà, eius viri, ex altera partibus, in posse mei, Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone pre et infrascripti die proxime preterita et, sub
pactis et conditionibus in ea contentis et expressis, dedit, tradidit et
restituit dicto honorabile Paulo Bover, heredi predicto presenti, omnia
bona dicti quondam Damiani Tolrà, viri sui, descripta et continuata
in presenti et suprascripto inventario per eamdem et dictum Paulum
Bover, heredem predictum, facto de bonis et hereditate dicti quondam
Damiani Tolrà, viri sui, exceptis illis bonis que dictus Paulus Bover,
heres predictus, in dicta concordia et transactione sibi dicte Elisabeti
Ioanne Tolrà dare promissit et obligatus existit, ultra mille libras monete barchinonense in solutionem et satisfactionem dotis, sponsalitii,
melioramentorum et aliorum iurium sibi pertinentium in hereditate et
bonis dicti Damiani Tolrà, quondam viri sui, et que bona excepta penes
se, dicta Elisabet Ioanna Tolrà retinet dicte transactionis et concordie
vigore. Et quequidem bona omnia in predicto inventario descripta et
continuata (exceptis predictis) dictus Paulus Bover, heres predictus,
confessus fuit habuisse et recepisse habuitque et recepit a dicta domina
Elisabete Ioanna Tolrà, vidua, realiter et de facto dictum inventarium
de verbo ad verbum, ego, dictus notarius, legendo et repetendo et ideo
renuntiando et cetera presentes eidem domine Elisabeti Ioannem Tolrà, vidue, apocham et bonorum inventarii predicti (exceptis predictis)
restitutionem dictus Paulus Bover, heres predictus, firmavit et cetera.
Testes et cetera honorabiles Michael Romigosa, caputxerius et
Franciscus Estellés, albardanerius, cives Tarracone.
Ítem, alio instrumento dicta domina Elisabet Joanna Tolrà, vidua,
gratis et cetera confessa fuit habuisse et recepissi habuitque recepit,
modo contento et expresso in proximo continuato infrascripto, a dicto
honorabile Paulo Bover, herede predicto, omnia bona que, ultra mille
libre monete barchinonense, dictus Paulus Bover, heres predictus, in
precalendata transactione et concordia inter eos facta et firmata sibi dicte
Elisabeti Ioanne Tolrà dare promissit in solutionem et satisfactionem
dotis, sponsalitii, melioramentorum et aliorum iurium sibi pertinentium
in hereditate et bonis dicti Damiani Tolrà, quondam viri sui. Et ideo
renuntiando et cetera, presente eidem Paulo Bover, heredi predicto,
apocham firmavit et cetera.

298

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Testes sunt predicti Michael Romegossa et Franciscus Estellés.
Item, altero instrumento dicta domina Elisabet Ioanna Tolrà, vidua, gratis et cetera confessa fuit habuisse et recepisse habuitque et
recepit a dicto honorabile Paulo Bover, herede predicto, realiter et de
facto bona mobilia que sequuntur:
Primo, una caixa de àlber, de tall de monja, ab pany y clau.
Ítem, un cofre de àlber, ab pany y clau.
Ítem, dotze torcaboques de bri de cànem.
Ítem, quatre estovalles de bri de cànem.
Ítem, quatre tovalloles noves de bri de cànem.
Ítem, quatre camisses de dona, ja usades.
Ítem, dues tovalloles per draps de pastà.
Ítem, quatre coxineres de bri de cànem.
Ítem, una saca de una quartera.
Ítem, dos canalobres de llautó.
Ítem, dos cantes de aram, de una mà.
Ítem, lo morter de coure, ab sa mà.
Ítem, la conca de aram, del tinell.
Ítem, una caldereta xica, de aram.
Ítem, la pastera, ab la escaleta, post y fenyedor.
Ítem, tres llumeners.
Ítem, lo fogó gran, de aram.
Ítem, una copa de aram, gran.
Ítem, una copeta de ferro.
Ítem, uns ferros de tres peus migensers, del foch.
Ítem, dos paelles, una gran y una xica y una giradora.
Ítem, los molls y una pala de ferro per al foch.
Ítem, dos asts, un mijà y hu xich.
Ítem, dos talladós.
Ítem, lo buffet de noguer.
Ítem, set cadires de cuyro, comunes.
Ítem, una cadireta baxa, de repòs.
Ítem, dos llits de camp, ab sos pilars de noguer, ab barres de ferro.
Ítem, tres flassades, dos vermelles y una blancha.
Ítem, un exaló vermell.
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Ítem, una vànova de mostra grossa.
Ítem, vuyt llansols.
Ítem, tres exugamans y una tovallola dolenta.
Ítem, un cendrer.
Ítem, quatre matallaffs.
Ítem, dos coxins.
Et quequidem bona dictus Paulus Bover, heres predictus, iuxta
seriem et tenorem dicte transactionis et concordie sibi, dicte Elisabeti
Ioanne Tolrà, durante anno luctus ratione acomodati, dare et tradire
promissit ad usum suum et famule sue quo, anno luctus elapso et antea
si forte viro nubserit, promissit dicto Paulo Bover, heredi predicto et suis,
dare dicta et eadem bona et restituere, sine aliqua videlicet dilatione,
exceptione et excusatione et absque omni damno, sumptu, missione et
interesse ipsius Bover et pro his complendis et cetera obligavit dicto
Paulo Bover et suis et cetera omnia et singula bona sua mobilia et
cetera privilegiata et cetera renunciando super his specialiter beneficio
Velleyani et cetera et omni alii iure et cetera. Et his predictus et cetera.
Hec igitur et cetera firmavit et iuravit et cetera.
Testes sunt predicti Michael Romigossa et Franciscus Estellés.
Apocha restitutionis predictorum bonorum mobilium acomodatorum est in posse mei, notarii die XIII septembris MDCI.
Inventarium bonorum quondam Damiani Tolrrà, negociatoris,
civis Tarracone.
MDLXXXXVIIIIº.

16
1599, novembre, 10-1600, gener, 22. Tarragona
Inventari i encant dels béns del donzell Onofre de Mediona [i de Sacirera], menor, espòs de Maria [Sitges] —hi consten els marmessors:
a més de la vídua, el precentor Rafael Pau d’Enveja i el comensal
de la Seu Sebastià Robuster, procuradors anuals de la Confraria dels preveres de la Seu, el comensal Rafael Mosset, el donzell
Lluís de Terré [i Mediona], senyor del Morell [cosí seu], i la seva
mare Aldonça de Sacirera, vídua d’Onofre, cavaller de Sant Jaume d’Espata—, del carrer d’en Mediona, entre les cases del pagès
Francesc Garau, dels hereus de Joan Garau, de l’Escaleta (Escales
d’en Cavaller) i de la vídua Roig i d’una caseta d’un hort i vinya,
amb una torre, al costat de l’Abeurador.
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AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 69r-92v
(núm. 7).

7
Inventarium et encantus bonorum domini Onophrii de Mediona,
natu minoris, domicelli Tarracone.
X novembris MDLXXXXVIIIIº.
Carta tradita.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
et omnem fraudis suspitionem tollendam beneficium inventarii sint
a iure indultum, hinc est quod ego, Maria de Mediona, vidua relicta
magnifici domini Honofrii de Mediona, quondam domicelli Tarracone
domiciliati, ut tenens et possidens hereditatem et bona universa dicti
quondam domini Honofrii de Mediona, viri mei, obligata et hypothecata
pro meis dote, sponsalicio et aliis iuribus que habeo et habere debeo in
et super eisdem hereditate et bonis, iuxta scriptam et antiquam, laudabilemque et approbatam consuetudinem Barchinone ac constitutionem
generalem Cathalonie, Perpiniani editam incipientem “Hac nostra et
cetera” et ego, eadem Maria de Mediona, vidua et nos, Raphael Paulus
de Enveja, precentor et canonicus et Sebastianus Robuster, comensalis
sancte Sedis Tarracone, procuratores annales anno presenti venerabilis
et devote Confratrie beate Marie presbiterorum dicte Sedis et eo nomine et Raphael Mosset, presbiter comensalis dicte Sedis, Ludovicus
de Terré, domicellus, dominus oppidi del Morell, Campi Tarracone et
Alduncia de Mediona, vidua relicta magnifici domini Honofrii de Mediona, quondam domicelli, militis sancti Iacobi de Spta (sic) in Portugalia,
Tarracone domiciliati, manumissores omnes et executores testamenti
et ultime voluntatis ac codicillorum primo die domini Honofrii de
Mediona, viri mei, dicte Marie de Mediona et filii mei, dicti Alduncie
de Mediona et dicti viri mei, qui dominum Deum et eius animam ac
certas pias causas in casu qui locum habuit, quia sine filiis decessit,
sibi heredes instituit universales electi et nominati respective in dictis
suis testamento et codicillis quod et quos fecit, ordinavit et firmavit, in
posse Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone insfrascripti, videlicet
testamentum die trigesima mensis augusti, anno a Nativitate Domini
millesimo quigentesimo nonagesimo septimo et codicillos die vigesima
mensis octubris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo
nonagesimo octavo concessi et dicte constitucioni ego, dicta Maria de
Mediona, satisfacere et omnes penas in dictis constitutionibus contra
non conficientes inventarium cominatas et ne bona hereditatis eiusdem
domini Honofrii de Mediona, quondam primo dicti ocultari valeant
quomodolibet seu perire premisso hoc venerando sancte cru+cis signo
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de bonis hereditatis eiusdem inventarium facere procuravimus, vocatis
dicto Bernardo Gendre, notario et testibus infrascriptis in modum sequentem, quod cepit exordium die decima mensis novembris anno a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono.
Die martis, X mensis novembris, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXVIII, Tarracone.
Inventarium confectum de bonis quondam magnifici Honofrii de
Mediona, domicelli, Tarracone domiciliati, ad instanciam magnifice domine Marie de Mediona, vidue, dicte de Madiona quondam uxoris, pro
hiis iuribus et cetera et revendorum dominorum Raphaelis Enveja,
presentoris, Ioannis Hortoneda et comensalis Robuster.
Primo, una casa gran, scituada en la present ciutat de Tarragona,
en lo carrer del senyor Mediona, la qual termene ab lo un costat ab
Francesc Garau, pagès, a l’altra costat ab los hereus de Joan Garau,
de la Scaleta, y ab l’altra costat ab la casa de la viuda Roiga.
Primo, en la entrada, una pica a la sisterna ab son calderet, ja
usat, ab una corda de spart.
Més, uns argadells.
En lo studi de la entrada, en la qual y ha una reixa de ferro:
Primo, y ha dins dit studi dos banchs de litotxa.
Més, dos portadores noves, ab sos panys y claus.
Més, un enserat de tela per la finestra de dit studi.
Més, en lo segon studi y ha lo següent:
Primo, un cofre nou, bo.
Més, un banch llarch.
Més, una cadira dolenta.
Més, una cadena de ferro, per lligar cavalls o rentar bótes.
Més, dos dotzenes de canons de terra per a sortidor.
Més, dos frens y dos gamballs, la hu bo y l’altre no.
Més, una retranga de cavall.
Més, una paella, no gayra bona.
Més, treze cobertores noves, una copeta y una casola.
Més, una toneta per a sortidor.
Més, un mig curtà, sense sòl.
Al terser studi:
Primo, un banch, ussat.
Més, dos algeres de olli, la una tapada; en la destepada y ha tres
cortans de olli, poch més o mancho, a l’altra tapada està tota plena.
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Més,
Més,
Més,
Més,
Més,

un enbut de aram, ab son trahedor.
una llanterna nova.
unes traves de cortau y ulleres per dit cortau.
al soterrani, junt al terser studi, sis gerres buydes.
un torradó de camises dejuncts.
Més, en lo celler trau porta a la entrada:
Primo, un cup de cayró.
Primo, vuyt botetes, entre xiques y grans, la una de les quals és
plena de vinagre y l’altra mig.
Més, una samal, ab una dotzena y miga de senalets dins dit cubell.
Més, las pots del brescat de dit cup.
Més una fulla llarga de fust de Tortosa.
Més, dos geres buydes.
Més, un cànter de aram vell y una galeda de fusta, ab sèrcols
de ferro.
Més, un banch llarch.
En la cavallarisa:
Primo, un cavall aparellat de pell roig, ab sa cella y armaments.
Més, un rucardo, ab sa albarda.
Més, un bast.
Més, dues sàrries, una vella y l’altra nova.
Ítem, una altra albarda per lo rosí.
Més, tres banquets.
Més, una axada.
En la sala:
Primo, nou cadires de repòs grans, bones.
Més sis de repòs xiques de dona, bones.
Més, quatre cadires de spaller, bones.
Més, un llantier, ab sa llàntia, al cap de la scala.
Més, un bufet de noguer.
Més, una assetra radona de catibera, ab sa exeta, de courer.
Més, una cana de bocaram vermell.
Die mercurii, XI novembris 1598, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En una cambra de l’hort:
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Primo, un llit de tisora, nou.
Més, un tauló nou, que y està pintada Nostra Senyora.
Més, dos quadros, en los quals la hu està pintat sant Cristòfol y
en l’altra Deniel.
Més, un telé de fer ret, ab lo ret que està ab ell.
Més, set rodellas rodonas.
Més, sinch pavesos llarchs.
Més, tres de onades.
Més, un retrato de una dama.
Més tres cordas, més grosas que corda de sorriaca.
Més, quatre llansas, totas per a justar.
Més, dos cavalls de foch, de coure, grans.
Més, un drap de ras, ab la història de Medea y Palladis.
Més, altre drap de ras, en lo qual està un títol del modo següent:
“Forte domum reperetis”.
Més altre drap de ras de dita història, en lo qual hi (sic) un títol
que diu “Vertitur in monte et cetera”.
Més, una portelera gran de drap de ras, ja ussada.
Més vuyt peses de guadamacills vermells.
Més, un cobritaula de guadamasill vermell.
Més dos enserats de tela.
Més una gualdrapa de contray refí, nova.
Més, ha una cambra sobre la dita cambra, se ha trobat lo següent:
Primo, un llit de pots y banchs, ab una màrfaga y un devant llit.
Més, una taula bufet.
En la cuyna trau porta a la sala:
Primo, una caixa, ab dos calaxons.
Més un cànter de aram, vell.
Més, sinch plats de stany xichs y hu de gran.
Més, quatre bacines de lleutó.
Més, quatre fruyteras de pisa blancha.
Més, altres quatre de pisa, pintadas.
Més, quatre plats grans de mèlica.
Més, dos scudelles grans, ab quatre aurelas.
Més, una paella molt gran.
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Més, una colladora bona de aram.
Més, altre colladora gran, ja ussada.
Més, un morter de pedra.
Més, un scalfador.
Més, unes grasselles grans.
Més, deu plats de pisa y hun de gran.
Més, vint y sinch olles, entre grans y xiques.
Més, dos refrescadós, hu de suro y altre de capsa, ab sos brocalls.
Més, un cetrot d’estany.
Més una basina d’estany.
Més, altres quatre plats de pisa, grans.
Més, un celler de pisa, blanch.
Més, altre grasselles.
Més, un manedor de ast.
Més un ferro de foch.
Més, una paella comuna.
Més, una culera de ferro.
Més una paleta de ferro.
Més, un ast molt gran.
Més, en la cambra de la cuyna:
Primo, una taula de tisora, gran.
Més, quatre coxins grans y tres de galta, de fluxell.
Més, dos draps de pastar, vells.
Més, una post de pastar.
Més, una taula de tizora, ab sa tisora.
Més, un ventall, bo.
Més, una copa de aram.
En lo pastador:
Primo, un cofre gran, en lo qual y ha lo següent:
Primo, un gavan, ab son capuxó, ja ussat.
Més, un papafigo.
Més, una barratina blava.
Més, uns ballons de xemellot, vells.
Més, uns seragüells de cordolats, blanchs.
Més, una camisola de cordolats, lleonada.
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Més, un gipó de tellilla, dolent.
Més, una casaca de xemelot pardo, dolenta, gornida de or y tafatà
pardo, dolent.
Més, un gipó de xamelot negre, ab sas mànagues, dolent.
Més, una casaca, ab sos passamàs, usada.
Més, un àbit d’estamanya blanch, ab una creu deaurada de velut
carmasí.
Més, un capot vert, bo.
Més, un gipó de tallilla vell, gornit de plata, ussat.
Més, una casaca de contray, ussada.
Més, uns seregüells de xemelot negre, dolents.
Més, un cos de raixa, sense mànagues, dolent.
Més, un seragüells de tallilla, ab sos passamans.
Més, un gipó de tallilla, dolent.
Més, un capotet de drap monachí.
Més, un seregüells de cordellat, dolents.
Més, una quota negra de domàs.
Més, dues mànegues de dona de setí negre, ussadas.
Més, tres mitjas de pardo, dolentas.
Més, deu trosos de guadamacills per a coxins.
Més, unes deixiplines.
Més, una pastera de pi, ab son cubertor.
Més, tres gerres de tenir ollives y dos altres gerretes.
Més, tres sedasos.
Més, un pagès.
Més, una posteta o fenyador.
En la algolfa:
Primo, una casa, sense sòl.
Més, un torn per torcar seda.
Més, una tisora de taula.
Més, dos balestes, ab sas gafes.
Més, un assentador de p[edra].
En lo galliner, deu gallines y un gall.
Més, un quexonet de pi quadrat.
En la cambra de la sala, del cap de la scala:
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Primo, un llit de camp, ab un matalaf, ab sos poms.
Més, dos vànavas blancha (sic), ja usadas y molt dolentas y foradadas.
Més, una capa de pastor pintada.
Més, unes cortines de ret blancha, ab son cobricells, quatre peses.
Més, una cambrada de guadamacills de or y vert y pell, en la
qual y ha sis pesas, ja mitjansers.
Més, un buffet de nguer (sic), ab un parador.
Més, dos cobritaulas de or y pell.
Més, una tauleta dolenta, ab un petja, clavat.
Més, unes ventallas.
En la cambra foscha:
Primo, una catiffa pintada, ja ussada.
Més, tres catiffes velles, dolentas.
Més, un drapot de ras dolent.
Més, altre catifa, ja ussada, tot ficat a la paret.
Més, un barrall gornit.
Més, una raterra (sic) de ferro.
En la cambra de la torra:
Primo, una archimesa de alba y noguer, ab son peu.
Més, quatre màscares, entre bones y dolentes.
Més, uns scarpins nous.
Més, una spasa y daga, cinto, ab talabarts y sinto y una bosa del
mateix, ab una veta de tafetà, ab flochs de plata.
Més, tres altres spases, ab sos talabarts y un sinto.
Més, dos sagiots de cuyro, ab dos sintons.
Més, dos padrenyals de roda, la hu bo y l’altre vell.
Més, uns gorniments de padrenyal, ab flascó y clau y los cordons
de seda negra, blancha y or.
Més, una xarpa negre, gornida de or y seda blancha.
Més, una manduçana morisca, ab sa beyna.
Més, un martell y spasa.
Més, un lansurrí, ab un floch de seda y ab son ferro.
Més, un bardonet, ab sos flochs.
Més, una taula de tisora, ab banchs.
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Més, un cobritaula de tela verda pintada.
Més, una maleta de drap, ab uns cordons.
Més, un cobritaula de drap vert.
Més, quatre rabosters, ab las armas.
Més, una capsa, ab lo enpell.
Més, altra capsa.
Més, una catifa, dolenta.
Més, una caixa ferrada, forrada de cuyro, en la qual y ha següent:
Primo, unes ballones de tafatà leonat y negre.
Més, una ruello de contray, ab sa capa, ab una faixa de setí per
lo entorn.
Més, un gipó de tafatà, dolent.
Més, una calsa de velut ja dolenta, ab sas mitjas, ab trepes de
contray.
Més, un gipó de tallilla de or y plata, gornit de unes transilletes
de or.
Més, unes calses usades de tafatà mostrejat, ab trepes de velut,
ab sas mitjas de rebosillo.
Més, alta calsa de tafatà mostrajat, ab sas trepas de xemellot fals,
ab mitjas d’estam.
Més, una casaca de tafatà mostrajat.
Més, unes ballones del mateix.
Més, un gipó de tafatà mostrajat, ja dolent, ab ses mànegues de
tafatà lis, ja ussat.
Més, una quera de xemalot fals, ab unes faixes del mateix.
Més, unes mitjes de seda negra, vellas.
Més, una capa, ab capilla de raixa nova, ab trepas de setí foguejat.
Més, una casaca de velut mostrejat, ja ussada, ab uns gorbions
de seda negra y dins de setí.
Més, un manacort, bo.
Més, una portalera, vella.
Ítem, un baull, dins lo qual y ha lo següent:
Primo, un gipó de tallilla grogue, ja ussada.
Més, uns borseguins, dolents.
Més, unes mitjas grogas de filosello, dolentas y tacadas.
Més, un sayo de veyeta, ja ussat.
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Més, un altre sayo de dol, de stemenya.
Més, unes botes de cordovà enserat, ab la gira de velut negre.
Ítem, altra baull, dins lo qual y ha lo següent:
Primo, una quera de cordovà usat, ab sas vetas de seda negre.
Més, unes ballones de raixa burella, ab sos passamans.
Més, una quera de ante, gornida de uns passamans de or fals y
seda vermella.
Més, una casaca de tafatà negre, ja ussada.
Més, una quera de raixa burella, forada de velut negre mostrejat,
ja dolenta.
Més, unes balones de tafatà negra, ja dolentas.
Més, un parell de mitjas de seda negre, dolentas.
Més, altre parell de mitjas de seda negre, dolentas.
Més, altre parell de mitjas de seda parda, dolentas.
Més, altre parell de mitjas d’estam, dolentas.
Més, altre parell de mitjas d’estam, dolentas.
Ítem, un seler de plata y pebrera, ab son preu (sic).
Més, una tasa de plata, ab sa cadeneta del mateix.
Més, dos culeres grans y una xicha.
Més, unes forquetes del mateix.
Més, un sacamolls.
Més, dos axetas de coure feta en creu.26
Més, sinch sombreros de feltre, negres, los dos bons, la hu ab
son cordó.
Més dos sombreros, la una de risa, bo y l’altre de tafatà leonat,
ab transes de or.
Més, una capsa de portar sombreros.
Més, un menil.
Més, una caxeta, ab un joch, de tàrsia, dins.
Més, dos taullons xichs, la hu de paper y l’altre de tela.
Die iovis, XII predictorum mensis et anni, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:

26. Ratllat, En la cambra de la torra:
Primo, una arquimesa de alba y noguer, ab son peu gradas.
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En la capella:
Primo, unes tovalles de taula, ab sa vora de randa.
Més, un devant altar, ab sa creu, de vert y blanch.
Més, dos candeleros de lleutó, moderns.
Més, nou vassets de terra del Ginestar.
Més, en lo retaule, tres imatges pintades, ab tres peses de guadamasills.
Més, unes altres tovalles que estan en lo parador de l’altar.
Més, vuyt aixes mitjas, de sera groga.
Més, dos banchs per estar las aixas.
Més, una basina y llàntia, per dita capella.
Més, unes cortinetas de cotó blau.
Més, dos retaulons d’altar de paper.
En la cambra que trau finestra al carrer y al cell ubert y ha
lo següent:
Primo, quatre draps de tela pintats, dolents.
Més, un llit de pots y banchs, ab sa màrfaga y un matalaf, dolent.
Més dos flasades, la una blancha y l’altre vermella, dolentas.
Més, un pavelló d’estemenya, ab sa fillolla hy devant llit, dolent.
Més, un llit de camp de noguer y ab sos poms daurats.
Més, unes cortines de filanpua, ab benas de ret, ab un devant
llit de ret.
Més, una màrfaga, bona.
Més, un matalaf, bo.
Més, dos flasades, la una blancha, l’altra vermella, ja pelrasas.
Més, un retaule, gornit de paper, ab diversos misteris.
Més, un cofre gran de alba, de forma major, dolent, dins lo qual y
ha lo següent:
Primo, setse llansols, so és dos de prims, quatre d’estopa y bri y
los deu usats y foradats.
Més, dos vànovas de bri de cànem, ab mostra de pinyó.
Més, quatre tovalles, molt dolentas.
Més, altres sis stovalles bones.
Més, deu trosos de drap com a lonsellets, tots foradats.
Més, dos exugamans mitjansers, ja ussats.
Més, unes stovaletes de ginesta.
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Més, setse torqueboques, foradats y ussats.
Més, setse torqueboques, bons.
Més, quatre camises de llinet, bones.
Més, dos camises de tela, dolentes.
Més, dos serigüells de bri, mitjansers.
Més, uns panyos per a nadar.
Més, tres parells de calsetes de lli, la un parell noves, las altras
usadas y unes ab peals.
Més, quatre tovallolles, la una és d’estopa de lli, nova y las altres
tres, mitjanseres.
Més, uns altres panyos.
Més, una tela de llansol.
Més, quatre calsetes, ja ussades.
Més, quatre cabesos de llens de lexuguila.
Més, dos coxineras de bri repuntadas de seda vermella, ab sos
coxinets de galta del mateix.
Més, altre coxinera de seda de grana, ab son cogí de fluxell, dolenta.
Més, dos coxineres de tela usada, ab randa, ab dos coixinets del
mateix.
Més, una altra coxinera ab seda blava, ab dos coxinets de galta
del mateix.
Més, tres flasades blanques, ab tres coxinets del mateix.
Més, una tovallola, ab unes benes de ret, ja ussadas y foradadas.
Més, dos capellets de bri.
Més, unes tovalles grans de bri, ab cordons al cap.
Més, una vànova de tela, dolent.
Més, quatre devantllits, la hu de llinet de mostra, dolent.
Més, l’altre de filanpua dolent, ab vies viates blavas.
Més, l’altre davantllit de ret de mostras.27
Més, una camisola de lli dolent.
Més, un capdell de llista blava per a coxineres.
Més, altre caixa de fusta d’alba, vermella, llarga de deu fins en dotze
palms, dins la qual y ha lo següent:

27. Ratllat, Més, l’altre devantllit de drap de lli, ab una bena de ret baix.
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Primo, unes faldilles de setí mostrajat, gornida ab faixas cicilianas,
ab vius de bri llis, foradas de bocaram negre.
Més, un gipó de dona de tallilla de or y glasa fina, ab sas mànegues.
Més, altre gipó brocadello, ab sas mànegues, de dona.
Més, una atzarena de cetí mostrajat, ab mànegues del mateix,
gornida de faixas cicilianes.
Manto. Més, un manto negre de suplilo, nou.
Més, unes faldiles de domàs blanch, gornida ab faixas de or,
foradas de bocaram groch.
Més, una basquinyola de tafatà leonat y negre, ab sas faxes del
mateix, ab dos torcaboques dolents.
Més, una saia de velut negre, gornida de rivets velutats.
Més, una faldila de setí blanch, ab unes flors grogas, ab passamans
de or y un rivet de velut, foradas de bocaram grog.
Més, una atzarena o roba de velut, gornida de rivets de velut llis,
forrada de bocaram negre.
Més, dos trosos de una saia de velut negre fogajat, dolent, ab
una gornició de seda negra.
Més, un tros de satí mostrajat, dolent.
Més, una quera de una saia de dona de tafatà mostrajat, dolenta.
Més, unes faldiles de raixa blancha ja ussadas, ab unes faixes
del mateix.
Més, uns tapins de velut narangat, ab sas vires de plata.
Més, en dita caixa, un llansol dolent per tenir cuberta dita roba.
Die veneris, XIII predictorum mensis et anni, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
Més, altre caixa de àlber, dins la qual estan los actes següents:28

28. Ratllat, Primo, sinch actes lligats, la hu dels quals és un acte de venda de
dos censals, la hu de preu de xexanta-tres lliures, pensió LXIII s., que fa la universitat
del lloch de Vergili y lo altre [de p]reu de L ll. y pensió L s., lo qual fa …ere Plana, del
dit lloch, feia per los illustres al reverent senyor Francesch Mediona, ardiacha de Sant
Llorens y canonge de la Seu de Tarragona LXIII ll., 63 s.
Més, l’altre acta de adjudicatió, feta en la Cort del veguer de Barcelona, a favor de
don Juan Terré a Montoliu, Ferran, Ardenya y Vergili y la Seu de Tarragona L ll., 50 s.
Més, l’altre acte de ratificatió que fa la universitat de Vergili del censal de preu
de LXIII ll. y pensió LXIII s., venut per en Pere Santromà, nom de dita universitat de
Vergili, al senyor don Guerau de Icart.
Més, l’altre de censal mort que fa la universitat de Vergili al dit don Joan de
Icart de pensió de LXIII s.
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Més, altre censal fa na Guardiola, del Morell, a 24 de agost, dich
2 ll., 10 s.
Més, l’altre és una carta de censal, en la qual Joan Plana, de Vergili, y sa muller
venen a dona Eleonor de Icart 50 s. de pensió.
Més, altre feixet de actes, en lo qual y ha quatre actes, la hu dels quals és una
venda de censal de preu LXII ll., 8 s. y pensió 62 s. y vuyt diners que fa don Joseph
Costa, cavaller de la ciutat de Tortosa, als hereus y marmassors del senyor ardiaca
Mediona, ardiaca de Sant Llorens LXII ll., VIII s., pensió 62 s., 8 d.
Més, altre carta de censal que fa Joan Guia de Tarragona y na Eulària, sa muller,
de preu de tres-centes devuyt lliures, catorse sous, pensió 318 s., devuyt diners, als reverents senyors Rafel d’Oms y Anthoni Joan Dalgado y Rafel Llorens, com ha marmessors
del testament de dit senyor ardiaca, CCCXVIII ll., XIIII s., pensió 318 s., 8 d.
Més, l’altre carta de censal de preu de dos-centes quoranta lliures y pensió doscents quoranta sous, venuts per mestre Gabriel Terré, calsater, y Tecla, sa muller, al
senyor Honofre de Mediona CCXXXX ll., pensió 240 s.
Més, altre carta de encarragament del mateix censal feta per Gabriel Pons y
Magdalena, sa muller, de dit censal.
Més, un altre acte de venda de censal de preu de cent lliures, pensió cent sous
que en Joan Martra, sastre, y Anna, sa muller, venen al senyor Francesch Mediona,
ardiaca de Sant Llorens, com a layca persona C ll., pensió 100 s.
Més, altre de preu de set-centes lliures y pensió de quoranta-sis lliures, treze sous
y quatre diners, lo qual quiscun any la senyora Laudemia Amich, viuda relicta de mossèn
Pau Jordà, y altres, feta a la senyora Anna Montornès de Jordà, dins del qual acte y
ha un acte de venda en paper, feta per los magnífichs... y Anna, sa muller, y Anna, sa...
Antoni Boteller venen lo dit censal DCC ll., pensió 46 ll., 13 s.
Més, altre acte que ven Honofre Pallarès y Magdalena, sa muller, al senyor Ardiaca
Mediona 25 s. censal XXV ll., pensió 25 s.
Més, altre acte enencarragament.
Primo, don Joan Costa, de Tortosa, fa un censal de 3 ll., 2 s., 8 d. de pensió.
3 ll., 2 s., 8 d.
Més, la venda de Torrella, de Reus, fa un censal de 14 s. 14 s.
Més, altre censal fa la vila de Monblanch, a 12 de febrer, de una lliura, sis sous
y quatre I ll., 6 s., 4 d.
Més, altre censal fa mestre Gabriel Pons, vuy botiguer de teles, a 16 de febrer
de 10 ll.
Més, altre censal fa Hierònym Martí, caputxer, a 23 de febrer de sinch lliures 5 ll.
Més, a 9 de mars fa Joan Dalmau altre censal de pensió quatre lliures 4 ll.
Més, altre censal fa de Vergili a Pascua de Resurrectió de tres lliures, tres sous
3 ll., 3 s.
Més, altre censal fa na Capella, del carrer de Sant Llorens, de 3 ll. en mars 3 ll.
Més, altre censal fa Pere Rossell, Matheu Rabassa, Joan Roig y Toni Ferrer, tots
del Pla, nou sous dich 9 s.
Més, altre censal que fa Magdalena, viuda relicta de Augustí Rossich, a 16 de
abril de sinch lliures 5 ll.
Més, altre censal fa Joan Tèrmens, de Vinyols, a 2 de maig 1 ll., 5 s.
Més, altre censal fa Jauma Casas, del Mas de les Frenqueses, a 25 de juny 1 ll., 7 s.
Més, altre censal fa Joan Plana, de Vergili, a 25 de juny, dich 2 ll., 10 s.
Més, sobre altre censal fa don Batista de Terré, sobre de Ferran, de 60 ll. pensió
60 ll.
Més altre censal fa t. Vila, de la Pescateria, a 26 de juliol, dich 1 ll., 5 s.
Més, altre censal fa Joan Guia, de la Pescateria, a 3 de agost dich 15 ll., 28 s., 8 d.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

313

Més, altre censal fa la vila del Pla a 15 de agost de 23 corteres
d’ordi 23 corteras ordi.
Més, altre censal fa Jordi Jordà, de Tortosa, y altres a 21 de agost
46 ll., 13 s., 4 d. 46 ll., 23 s., 4 d.
Més, altre censal fa en Miquel Maixens, al primer de nohembre, 5 ll.
Més, fa de cens Bernat Monreal per las botiges, al peu de las
scalas de la Seu 6 s.
Més, una carnalia de Monbrió de la Marcha, en la Conca de
Barberà, ab un plech de actes.
Més, en la resala y ha lo següent:
Primo, un [ar]timbanch vell, ab una caxa, dins lo qual y ha
lo següent:
Primo, una gualdrapa de velut, gornit de li, per la vora de velut.
Més, una casaca blancha.
Més, dos coxins de seura vermells, de pell.
Més, altres quatre, ja vells.
Més, quatre matalaffs mitjansers, en la sala.
Més, una cova gran, ab tres peus.
Més, un candeler y una moraxa d’estany.
Més, una cadena de or, en la qual ya ha tres-centes xexanta-dos
mallas y dos de grosas, ab un botó y dos cadenetas y una anella rodona gran de or.
Die veneris, 2 novembris 1598, dictum inventarium continuando,
fuerunt inventa bona sequentia:
Primo, un llit ras de pots y banchs, ab una màrfaga, ab dos coxins, sens coxineres, y un devant llit de rret dolent.
Més, una visarma.
Més, un candalero de llautó.
Més, en la sala y ha lo següent:
Primo, sis cadires, dolentes.
Més, un bufet de noguera, ab un ferro romput.
Més, un ... net.
Més, un pagès de fusta.
Més, un parador.
Més, un martallet.
Més, en una cambra trau porte en la sala que està qui puja en la
algolfa y sala següent:
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Primo, un llit de camp ab migs pilàs, ab un pavalló de cotonina
blava y devant llit del mateix y cobrillit del mateix, ab sa flocadura.
Més, uns guadamassills de harnesos, que són sis peses, ab un
quadret, demunt lo portal de la cambra.
Més, una capsa quadrada ab dos carruxas, per posar debaix lo llit.
Més altre cambra trau porta a·n dita sala:
Primo, un llit de tisora, ab un davant llit de lli blanch, ab unes
cortines de bri, nou.
Més, una stora per terra de alguns vuyt palms de llargària y sis
de amplària, que està en lo devant de la capelleta.
Més, una tauleta que està devant del retaule, ab un cobritaula
viat de blau y groch.
Més, dos coxins nous de cuyra vermell.
Més, dos candalarets de llautó.
Més, en la capella, un retauló de la Adoratió dels tres reys.
Més, deu llibres pintats.
Més, una spasa, ab sos cordons y beyna vermela.
Més, un stoix ab stisores, pinzes y rahó y una sinta, arnelas de
nacre y un spalmadoret blanch, dues pintes y un miralet y una almesquera de argent.
Més, una piqueta de mèlica.
Més, un spalmador.
Més, una guitarra bona.
Més, un flascó fuguer, terciat.
Més, un parell d’esperons.
Més, un foguer y sequet de cuyro per tenir pilotas.
Més, un tinter de pisa.
Més, en un armari y ha lo següent:
Primo, quatre brocals de col de argent, plens de certes aygües.
Més, set canadeles y una empola.
Més, una tassa gran.
Més, en lo studi de la cambra:
Primo, dos caxas, la una forrada de ferro y l’altra d’alba.
Més, un barrall de vidre, gornit.
Més, una casaca y calsots dolents.
Més, un coxinet de anar a cavall.
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Més, un sistell de canya.
Més, un tros de guadamasill.
Més, una casaca de monachí, forrada de veyeta negra y un seragüells del mateix, ja ussats.
Més, un seregüells …, dolents
Més, catorse rams de bri de lli cru.
Més, dos covenets, ab dos vidres grans per tenir llum.
Més, una flasada dolenta.
Més, una cortera de mill.
Més, tres puelets de Vilafrancha.
Més, alguns tres o quatre cortans de fasols.
Més, un ribellet y uns aspi (sic) y una olla gran.
Més, catorse plats blanchs de obra de Reus y onze de xichs.
Més, en la cuyna y ha lo següent:
Primo, uns allabins.
Més, una caldera.
Més, quinse olles, entre grans y xiques.
Més, sinch casoletes, entre grans y xiques.
Més, una giradora de ferro.
Més, un ast de ferro.
Més uns ferros de ferro dolents.
Més, un banch, nou.
Més, una caragolera bona.
Més, una tisora de taula.
Més, una pastera, ab dos scaletas per a seure.
Més, devuyt plats de Reus, entre grans y xichs.
Més, tres plats de foch.
Més, set scudeles.
Més, un cofret gran, tancat.
Més una pala de forn.
Més, una llumanera de llauró.
Més, un candalero de llautó.
Més, tres copetes de foch.
Més, una cadira.
Més, un mig canó de fusta.
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Més, en la entrada de dita torra y ha lo següent:
Primo, una càvech.
Més, dos stacas.
Més, una stora.
Més, una destral.
Més, un martell de dos caps.
Més, un stríxol.
Die iovis, XXVI novembris 1598, dictum inventarium continuando,
fuerunt inventa bona sequentia:
Primo, un hort y vinya, al costat de l’Abeurador, ab una torra.
Ítem, una altra caseta, al costat de dita torre, en la qual y ha lo
següent:
Primo, un llit, enquestat de taula, ab sa màrfaga, ja molt ussat.
Més, un mig cofre y una caxota dolenta.
Més, una taula radona, ja usada.
Més, devuyt forchs de alls.
Més, una gúmena nova d’espart y mitja per a la sínia.
Més, quatre canals noves de terra negre.
Més, en un armari ab quatre llàntias y dos canadellas.
Més, un bavador de colomins.
Més, una saca, ab la qual y ha mig cortà de sal, poch més o
mancho.
Més, un manjador de coloms de fusta llarch.
Més, en lo celler de dita casa y ha lo següent:
Primo, una posteta o tauleta xicha.
Més, dos portes grans, ab sos golfos y una de xicha.
Més, dos bastiments de finestra y una finestra.
Més, un regle de mestre de cases, llarch.
Més, una gaveta.
Més, una pala de ferro, ab mànech de fusta.
Més, una taula vella ..., ab dos petges.
Més, ...........
Més, una retja? de ferro.
Més, tres carratells y sinch b[otete]s (?).
Més, tres peus de courer.
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Més, una bóta de tres càrregues, poch més o mancho.
Més, un embut desfondat gran de embotar.
Més, un embut de aram.
Més, un silló.
Més, un albardó....
Més, ....... un botelló xich.
Més, tres algeres de olli, la huna de les quals és mitje y a l’altre
n’y a algun poch.
Més, un tríbet de spadar cànem.
Més, una destraleta xicha, sens mànech.
Més, un arruelo y una casaca de veyeta …
Die prima decembris dicto anno, Tarracone.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Maria de Mediona, Raphael
de Enveja, Sebastianus Robuster, Raphael Mosset, Ludovicus de Terré
et Alduncia de Mediona, nominibus predictis, in hereditatis et bonis
dicti quondam domini Honofrii de Mediona, viri mei, dicte Marie de
Mediona, nos invenisse et omnia de quibus notitiam habuimus de ipsa
hereditate in inventarium redigisse et redigi et scribi fecisse nec secundum vestram conscientiam vel credere aliquid aliud fore in dictis
hereditate et bonis ultra predicta in dicto inventario sed reportorio descripta et continuata nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usos fuisse
nec fecisse nec in posterum utemur quin ipsa omnia bona mobilia et
inmobilia et omnia ius et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario
ponentur et inserantur et, si quid aliud ullo tempore invenerimus in
dictis bonis et hereditate illiusque, citius fieri poterit in inventarium
redigi et scribi faciemus et ponemus, dicentes insuper et protestantes
quod, si aliqua posuimus non ponenda pro non positis volumus haberi
posita et ponenda pro positis reputari adeo quod semper uti valeamus
veritate et sub dictis protestationibus et aliis a iure concessis presens
firmavimus, dictis nominibus, inventarium. Et quequidem bone omnia
penes me, dictam Mariam de Mediona, vidua manumitricem et me penes vos, alios commanumissores meos sunt et existunt ipsaque bona
ego tenere et possidere confiteor illa quia de dote, sponsalitio in eis et
anno latius soluta et satisfacta sum, promitto vobis restituere, dare
et reddere et de eisdem in continenti et et cetera et absque remi...,
cum obligatione bonorum meorum et renuntiationibus necessariis
et cum iuramento et cetera fori.
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Testes et cetera honorabiles Matheus Vergès, argenterius, cives
Tarracone et Petrus Guasch, loci de l’Albi, diocesis, habitator Tarracone
quo complirent, procuratorum annalium et domine Marie de Mediona,
vidue.
Carta tradita.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo, die vero quarta mensis decembris intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica
et regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum
dicte civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam dominorum
Raphaelis de Enveja, succentoris et canonici et Sebastiani Robuster,
comensalis Sedis Tarracone, procuratorum annalium anno presente
venerabilis et devote Confratrie beate Marie presbiterorum dicte Sedis
et, eo nomine, Raphaelis Mosset, comensalis dicte Sedis, Ludovici de
Terré, domicelli, domni oppidi del Morell, Alduncie de Mediona, vidue
relicte domini Honofrii de Mediona, domicelli, militis sancti Iacobi de
Spata, Tarracone domiciliati et Marie de Mediona, vidue relicte domini
Honofrii de Madiona quondam, filii dictorum coniugum heredis eius
domicelli, Tarracone domiciliati qui dominum Deum et animam ac
certas pias causas sibi heredes instituit universales, in casu qui locum
habuit, quia sine filiis accessit electorum et nominatorum respective
in dictis suis testamento et codicillis quod et quos fecit, ordinavit et
firmavit in posse mei, dicti Bernardi Gendre, notarii, scilicet testamentum die XXX mensis augusti, anno a Nativitate Domini MDLXXXXVIIIº
et codicillos, die vigesima mensis octobris MDLXXXXVIII, in platea
Sedis Tarracone, de bonis hereditatis dicti domini Honofrii de Mediona quondam, fuit factus encantus, intervenientibus et interessentibus
Ioanne Vinyes, Francisco Salvany, Magino Gisquerol et Antonio Ferrer,
curritoribus collis publicis et iuratis dicte civitatis Tarracone, per quos
personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis infrascriptis, fuerunt
vendita bona sequentia quorum pecunias receptas procuratores annales.
Die veneris, IIII mensis desembris, anno a Nativitave Domini
MDLXXXXVIII.
Encantus.
8 5
Primo, una viola a mossèn Molner, cantor de la Seu, dotse sous
12 s.
Més, a mossèn Luis Andreu, notari, per un xerrach y dellot 2 s.
Més, a mossèn Joan Ferran, notari, per uns sparons 2 s.
Més, al senyor hospitaler Malaffrè, per a una almasquera de plata
18 s.
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Més, a mestre Joan Vinyes, corredor, per un parell de candeleros
de llautó 16 s.
Més, a mestre Barthomeu Verdú, per un parell de forchs de alls
1 s., 6 d.
Més, a mossèn Anthoni Castells, altre parell de forchs 1 s., 6 d.
Més, altre parell a mossèn Joan Ferran, notari 1 s., 6 d.
Més, al senyor Miquel Çaporta, un libre, per 5 s., 1 d.
Més, una spadella a mossèn Carnisser 6 d.
Més, un tros de drap nou de paret d’estopa de lli a mossèn Coloma, mestre de cant 1 ll.
Més, un fes a mossèn Pau Font, beneficiat, per 3 s.
Més, a dit Pau Font, per una destrall 2 s., 2 d.
Més, a mossèn Francesch Nebot, Orlando el Furioso, per 3 s.
Més, un llit de pots y banchs a mossèn Font, per 17 s., 6 d.
Més, al senyor Miquel Çaporta un libre dit Christóval de Corneja,
per 2 s.
Més, los allambins al senyor micer Citges, per 21 ll., 2 s.
Més, al senyor Bernat Hierònim Enveja, botiguer de draps, un llit
de mig pilàs ras; té·l la senyora Mediona, la vela 3 ll., 1 s.
Més, Diálegos de amor a mossèn Ferran, notari, 6 s.
Més, Doctrina de Cortesanos de Anthonio de Gavara y un cansioner a mossèn Nebot, per 4 s.
Més, una cornyola al senyor mossèn Jaques, per 6 s., 3 d.
Més, altre libre a mossèn Costa, dit Decreto de Salces, per 7 s., 6 d.
Més, a mestre Vidal, calsater, per dos gerras de olli, per 15 s.
Més, al senyor mossèn Homs La vida de sant Ramon de Penafort,
per 4 s.
Més, a mestre Vidales una casaqueta, per 2 s., 7 d.
Més, unas balonetes a Pere Folguera, de Tarragona, per 2 s., 6 d.
Més, un ambutet de leutó a mestre Ribas, per 4 s.
Més, un llit de tisora al senyor micer Costa, per 17 s., 2 d.
Més, un barret dolent a dit mestre Ribes, per 1 s.
Més, a mossèn Joan, lo barber, un coxí de anar a cavall 1 ll.,
8 s., 6 d.
Més, un trosset de vell platejat, per 6 d.
14 ll., 14 s., 9 d.
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Més, a mossèn Andreu Pàmies, studiant, per un libre 3 s.
Més, a mestre Cavaller, calsater, un peüch de bena de ras 2 s.
Més, un ballons, ja ussats, de monachí, a mestre Gisquerol, corredor 12 s.
Més, una gaveta a n’en Pagaroles, per 2 s., 2 d.
Més, una pala de ferro a mestre Garcia, caputxer, per 2 s., 4 d.
Més, tres finestrons de fusta a mossèn Fàbregues, per 9 s.
Més, a mestre Francesch Ferrer, una scoda per 5 s.
Més, un gipó ussat a mossèn Joan Camisser, per 1 ll., 1 s.
Més, un llibant al senyor Ferrer, de Botarell, per 18 s., 6 d.
Més, una cambrada de guadamacills a mossèn Monter, per 7 ll., 1 s.
Més, una rexa de ferro a mossèn Cabater, per 1 ll., 2 s.
Die mercurii, VIIII dezembris MDLXXXXVIII, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, per dos cadires de repòs al senyor micer Citges 4 ll.
Més, un parell de forchs de alls a mossèn Sagí, per 2 s., 2 d.
Més, altre parell de forchs de alls a mossèn Salvador Vidal, per
1 s., 2 d.
Més, un crucifici a·n Fonch, per 7 d.
Més, altre parell de cadires de repòs a mestre Esteve Vidal, sastre,
serveixen per la senyora Mediona, la vella, per 4 ll.
Més, altre parell de cadires de repòs a mossèn Salvador Vidal,
per 4 ll., 1 s.
Més, una cadira de repòs a mestre Monreal, sabater, per 1 ll.,
6 s., 6 d.
Més, un parell de banquets a mossèn Salvador Vidal, per 4 s.
Més, dos coxins de cuyro a micer Citges, per 5 s.
Més a Joan Pinyanos, per una spasa y daga, per 2 ll., 2 s.
Més, dos portes velles a n’en Salvany, corredor, per 1 ll., 10 s.
Més, un carratell a mestre Bernat Matheu, per 6 s.
Més, una spasa a mossèn Andreu Rovira, per 18 s.
Més, al senyor Rafel Monter uns ballons de tafatà leonat, per
3 ll., 3 s.
Més, al senyor Rafel Mosset dos botelles, per 1 ll., 1 s.
Més, a mestre Ferrer, corredor, un aruello, per 3 ll., 14 s.
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Més, al senyor cabiscol uns balons de raixa, per 1 ll., 16 s.
Més, a mossèn Fàbregues una manduçana, per 16 s.
Més una quera de cordovà a mossèn Thomàs, barber, per 1 ll., 12 s.
Més, un silló a mossèn Alexandre Cendra, notari, per 1 ll., 6 s.
Més, a mestre Garcia, caputxer, quatre panys, per 2 s.
44 ll., 6 s., 8 d.
10

5

Més, un botavant a mossèn Cendra, per 4 ll., 1 s.
Més, a mestre Garcia, per uns ferros, per 2 s., 4 d.
Més, a dit Garcia, una sistella ab claus, per 1 s.
Més, a mestre Joan Figueres, argenter, dos candeleros 2 s.
Més, un tros de drap nou al senyor canonge Vila, per 1 ll., 7 s., 6 d.
Més, a mossèn Cendra xarpa, cordons y flaschó, per 1 ll., 2 s.
Més, una caixa a n’en Gisquerol, per 10 s.
Més, un serigüells de sargill a Macià Bover, de Costantí, per 72 s.,
6 d.
Més, un parell de cadires a Joan de Riumalló, pagès dels Garidells 14 s.
Més, dos botelles a Joan Llagostera, per 12 s.
Més, dos cadires velles a n’en Gisquerol, per 11 s.
Die iovis, X desembris MDLXXXXVIII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, al senyor Rafel Monter, tres axades, per 8 s.
Més, dos cadires de repòs, xiques, bones, a mossèn Coll, argenter,
per 3 ll., 10 s.
Més, un fre y una ratranga a mestre Joan Olives, per 6 s.
Més, dos ulleres de cavall al senyor Cap[orta], per 2 s.
Més, una llanterna, per 1 s.
Més, una cadeneta vella a mestre Saura, per 6 d.
Més, un fre a mossèn Llop, per 6 s.
Més, una paella rovellada a n’en Sugranyes, per 1 s.
Més, dos streps a mestre A. Baldirà, per 6 s.
Més, una copeta a mossèn Francesch Garau, per 6 d.
Més, una cadena a mossèn Anthoni Falconer, per 3 s., 6 d.
Més, una cadena llanterna a mossèn Roig, per 2 s., 3 d.
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Més, una cattifa gran al senyor Rafel Monter, per 8 ll.
Més, a mossèn Florejachs uns guadamacills. Diu són per al senyor
governador, per 17 ll., 3 s.
Més, una caixa quadrada, dolenta, a mossèn Cendra, per 9 s.
Més, a la senyora Mediona, dos cadires xiques de repòs, per
3 ll., 11 s.
Més, dos portadores, ab son pany y clau, al senyor don Cristòfol
de Queralt, per 1 ll., 14 s., 6 d.
Més, un capot vert a mossèn Costa, per 1 ll., 5 s.
Més, un gipó de tafatà a mestre Ferrer, per 1 ll., 6 s.
Més, una taula gran a mossèn Sabater, per 9 s., 6 d.
Més, una cadireta xicha al senyor Jover de Sarrà, per 1 ll., 12 s.
Més, a Andreu Menós un gipó de tallilla, per 16 s., 11 d.
51 13
51 ll., 13 s.
10 3
Més, una capeta de raixa, ab sa capilla, al senyor Çaporta, per
4 ll., 13 s.
Ja a pagat lo present partit lo senyor Barceló a la botiga, com
consta ab alberà fet per mestre Pau Pedrol, insertat en lo present inventari. Més, al senyor Barceló una capa y casaca de baieta nova, per
lo que costarà la bayeta, per 4 ll., 2 s.
Més, un caputillo a mossèn Gavaldà, per 1 ll., 15 s.
Més, a mossèn Vilanova dos cadires dolentas, per 8 s.
Més, un saragüells a mestre Toda, per 9 s.
Més, un papafigo y barretina a mossèn Costa, per 8 s.
Més a Francesch Farrer, mestre de cases, per unes dexuplines 2 s.
Die veneris, XI mensis decembris, anno Domini MDLXXXXVIII,
dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una bóta de càrrega y mitja al senyor micer Mascaró,
per 10 s.
Més, a dit micer Mascaró una tina de dos peces, per 8 d.
Més, un gipó de talilla de plata fina a mestre Steve Vidal, per
1 ll., 12 s.
Més, dos cavalls de bronso al senyor procurador …, per 10 ll., 10 s.
Més, un taulell y regle de mestre de cases a·n mestre Sabater, per...
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Més, unes sabates?, per al senyor Galçeran Barçeló 16 ll., 13 s.
Més, un ....... al senyor comensal Gatell, per 1 ll., 10 s.
Més, uns ballons de riza a mossèn Moliner, cantor, per 3 ll.
Més, un retrato de sanct Cristòfol a mossèn doctor J..., per 3 ll.
Més, una casaca de vellut a dit Moliner, per 4 ll.
Més, unas mitjas pardas velles al mestre Gisquer, sabater 3 s.
Més, un seragüells de tafatà mostrejat al senyor Magí de Monserrat, beneficiat, per 1 ll., 9 s.
Més, un gipó a dit Monserrat, ja dolent, de tafetà, per 8 s.
Més, un retauló de una dama a mossèn Cendra, per 1 ll., 10 s.
Més, unes mitjes pardes dolentes a mestre Balle, scrivent, per 6 s.
Més, un pavelló blau a mestre Rochamora, per 6 ll., 12 s.
Més, uns ligàs de tafatà a mestre Giol 1 ll., 2 s., 3 d.
Més, un gipó de tellila a mestre Giol 4 s.
Més, un matalaf al senyor canonge Font, per 2 ll., 15 s.
Més, unes mitges de sede de grana, molt dolentes, per 6 s., 1 d.
Més, a mossèn Joan Vila unes mitges de filosello, dolentas, per 3 s.
Més, a mestre Cendra una casaca de xemelot, per 1 ll., 12 s.
Més, un traspontí a mestre Hierònym Saura, sastre, per 1 ll., 5 s.
67·13·7
67 ll., 13 s., 7 d.
9 4
Més, unes mitges de filosella, negres, dolentes, per 4 s., 6 d.
Més, a Joan Pinyanos una camisoleta, per 5 s., 7 d.
Més, a mestre Hierònym Saura un matalaf dolent, per 1 ll., 2 s.
Més, un retrato de Nostra Senyora al senyor canonge Font, per
18 s.
Més, dos ventalles a mossèn Garau 8 s.
Més, quatre coxins de cuyro a mossèn Cendra, per 4 s.
Més, un quadro de Nostra Senyora al senyor canonge Vila, per 17 s.
Més, una casaca a mossèn Cendra, per 10 s., 7 d.
Més, un capot de drap dolent a Joan Tàpies, per 10 s.
Més, uns seragüells ja ussats de xamelot fals a Jaume Ramon,
studiant, per 1 ll., 1 s.
Més, un tros de guadamasill a Antoni Bertran, per 5 s.
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Més, una casaca de contray a n’en Clarasó, per 1 ll., 2 s., 1 d.
Die lune, XIIII mensis decembris 1598, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, a mossèn Alexandre Cendra, notari, una daga y sinta,
per 6 s.
Més, una màrfega, dolenta, a na Basora, per 2 s.
Més, una màrfaga a micer Carnisser, per 3 s.
Més, un tinter de pisa a mossèn Saura, notari, per 2 s.
Més, un seragüells de blanquet, ja usats, per 4 s.
Més, un sanch (sic) a mestre Vergili, per 3 s.
Més, dos coxins de llit dolents a na Ruberta, per 2 s.
Més, a mossèn Guasch un candelero de leutó dolent, per 4 s., 4 d.
Més, una portalera a micer Jaques, per 3 ll.
Més, a mestre Trilla un stoig, per 8 s., 6 d.
Més, un parador al senyor Çaporta, per 4 s.
Més, un ramat de cobertores, per 1 s., 5 d.
Més, un scalfador a Joan Pinyanos, per 8 s.
Més, a mossèn Cendra un cu... y .... de fluxel, per 3 s.
Més, un flasquet a Hierònym T..., per 2 s., 7 d.
Més, una cassa vella a n’en Vergili, per 6 s.
Més, dos bacines de leutó a mossèn Vidal, apothecari, per 1 ll.,
12 s.
Més, dos bacines de leutó al dit Vidal, per 1 ll., 19 s.
Més, un lansó a mossèn Amorós, per 12 s.
Més, a mossèn Sagí, capellà un ... blanch de tela y ret, per (espai
en blanc).
Més, a mossèn Verdú uns trosos de guadamacills, per 4 s.
Més, un coxinet de cap, dolent, a Bernat Matheu, per 1 s., 2 d.
Més, una casaca y calsots, dolent, a mestre Martra, per 4 s.
Més, a mestre Bernat Matheu un canalobre de llautó, dos sous
y sinch 2 s., 5 d.
27 ll., 11 s., 9 d.
9 7
Més, vuyt pesses de guadamassil antics en pell al senyor canonge
Marian, per deu lliures, sinch sous 10 ll., 5 s.
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Més, quatre cadires de cuyro, molt dolentes, al senyor rector de
Reus, per setze sous y un diner 16 s., 1 d.
Més, una pala vella de ferro a n’en Baldirà, per un sou y un
diner I s., I d.
Més, un tros de drap de lli usat a mestre Alonso, sastre, per vuyt
sous y sis dinés 8 s., 6 d.
Més, una taula quadrada al senyor canonge Marian, per vint y
sis sous I ll., 6 s.
Més, un tros de drap usat de fil rovellat a mossèn Coloma, cantor,
per sinch sous y mig 5 s., 6 d.
Més, al dit senyor mossèn Coloma altre drap del mateix, per set
sous 7 s.
Més, una spasa, ab sos talabarts, al senyor mossèn Falconer,
notari, per quinze sous y mig 15 s., 6 d.
Més, un tros de tela al senyor canonge Vila, per deset sous 17 s.
Més, una llumenera de llaurahó a mossèn Martra, beneficiat, per
dos sous 2 s.
Més un cofre fariner al doctor canonge Grau, per 2 ll., 10 s., 6 d.
Més, un saquet ... e n’hi ha per 2 s., 11 d.
Ítem, una … dolenta al senyor canonge Vila, per 3 s.
Ítem, un cossi de llautó a Savit, sabater, per 7 d.
Ítem, 4 ll. ½ de fil de lli, a rahó 6 s., 6 d. al dit don Christòfol
de Queralt, per I ll., 8 s., 3 d.
Ítem, al dit un cofre, per 2 ll., 2 s.
Ítem, més, una quera a mossèn Baió, per 3 s., 2 d.
Més, a n’en Vinyes un ventall de palma, dolent, per 1 s.
Més, ..... a mestre Martra, per 6 s., 7 d.
Més, unes mitjes blanques, per 2 s., 3 d.
Més, a mossèn Pons una casaca de raixa, per 1 ll.
Més, un gipó dolent a ... per 7 s., 6 d.
Més a mestre Ferrer, corredor, un spalmador, per 2 s., 8 d.
Més, un ... a mestre Balle, per 2 s.
Més, una ... ja usada a mestre Masdeu, per 12 s., 6 d.
Més, una paella al senyor Terré, per 13 s.
Més, dos coxins vells a mestre Martra, per 2 s., 1 d.
Més, una lansa al senyor governador, per 3 s.
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Més, unes mitjes a mossèn Balle, per 10 s., 6 d.
Més, altre lansa a don Cristòfol, per 3 s.
26 ll., 19 s.
9 629

29. Ratllat, Més, al senyor Terré dos camises dolentes, per 8 s., 6 d.
Més, una casaca de velut de seda a mossèn Pons, per 1 ll., 2 s.
Més, unes benes, sobrepelli... a Bernat Matheu, calsater 11 s., 2 d.
Més, a mestre Pau Martra una ... 4 s.
Més, uns pavesos a dit Martra 2 s., 1 d.
Die sabbati, XVIIII mensis decembris MDLXXXXVIIII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un sombrero de tafatà 16 s.
Més, a micer Baldirà un sombrero dolent, per 1 s.
Més, a n’en Bòries una taula de tisora, per 4 s.
Més, altre sombrero a n’en Pagaroles, per 1 s., 8 d.
Més, un sombrero dolent, per 2 s., 4 d.
Més, un retauló al senyor Çaporta, per 12 s.
Més, una conqa gran de aram, ab sos peus, al senyor Luis de Terré, per 5 ll., 11 s.
Més, una camissa al comensal Mensa, per 6 s.
Més, ... 3 ll.
Més, u...1 ll., 13 s.
Més, un burro a un... 14 ll.
Més, un seragüells de tellilla a·n Fra ... 6 ll.
Més, un manacort a March ... 10 s., 6 d.
Més, ... 4 ll.
Més, ... 3 s., 10 d.
Més, altre tros de drap... 2 s., 5 d.
Més, dos cabessos a Francisca P... 1 s.
Més, ... 2 s., 6 d.
Més, ... 6 s., 1 d.
Més, un parell de mit 6 s., 6 d.
Més, un drap... 9 s., 8 d.
Més, una ... a Francisco, per 6 s.
Se lleven ... sis lliures de ayxaus, resten noranta y sinc lliures. Més, tres draps
de ras al senyor ... 200 ll.
Més, ... 5 s., 6 d.
Més, una ... vuyt dinés 1 ll., 12 s.
Més, ..., 13 s., 6 d.
Més, ... 1 s., 6 d.
Més, una llansa a mestre Hierònym Saura, per 3 s.
Més, una al senyor canonge Vila, sis sous 6 s.
Més, un cofre a mossèn Pinyanos, per setze sous 16 s.
245 ll., 17 s., 7 d.
1
Ítem, una t... an Joan Mascaró, per sinch sous y tres dinés V s., III d.
Més, una caixa al ..., per 1 ll., 4 s., 6 d.
Més, un … a micer Balle, per 2 s.
Més, … ella a dit Balle, per 2 s.
Més, dos rodelles al senyor Çaporta, per 4 s.
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9 230
Ítem, una caldera a Miquel Grases, per trenta-vuyt sous I ll.,
XVIII s.
Ítem, una tovalla a n’en Ferrer, corrador, vint y sis sous y un
diner I ll., VI s., I d.
Ítem, una camissa al comensal Mensa, per divuyt sous XVIII s.
Ítem, una camissa [a Francisco] Peres, per vint y dos sous y sis
dinés I ll., II s., VI d.
Ítem, dos cabassos dolents a n’en Castelar, per deu sous y sis
dinés X s., VI d.
Ítem, una cortina blava al comensal Jover, per nou sous VIIII s.
Més, un tros de saió de raixa a Joan Sugranyes, per 1 s.
Més, dos pavesos al senyor Çaporta, per 4 s.
Més, a la senyora Comalada un mig cofre, per 1 ll., 3 s.
Més, un gipó dolent al dit Sugranyes, per 6 s.
Més, un sombrero dolent a Pere, per 2 s.
Més, a Pere Salgado altre sombrero, per 1 s., 1 d.
Més, altre sombrero dolent a mossèn Andreu, per 10 s.
Més, una gorra de riza al senyor Scarello, per 18 s.
Més, una lanza al senyor Çaporta, per 2 s.
Més, un tros de devant de llit, molt romput, a n’en Baiona, per tres sous 3 s.
Die decembris
Ítem, ...
Ítem, un bufet de ... VIIII s.
Ítem, 4 ll. ½ de s... Cristòfol de Queralt, per II s.
Ítem, al dit un, per ...
Ítem, una botella a Alexandre Cendra, dolenta, per vuyt sous VIII s.
Ítem, a micer Pons un vell ... per
… gipó dolent
Ítem, a mestre Ferrer... y sis sous I ll., VI s.
... VIIII s.
... III s.
... VIIII s.
... VIII s.
Ítem, un llensol vell an Gisquerol, per XII s.
Ítem, la paella al senyor, per ... XII s., I d.
Ítem, ... per XVIII s.
Ítem, una gerreta vella a mestre Falconer, per tres sous III s.
11·6·7
XI ll., 6 s., 7 d.
30. Ratllat, Ítem, un vel de ret a mossèn Bover, per quatre sous IIII s.
Ítem, un llansol vell, per onze sous XI s.
Ítem, una vànova, per dues lliures, denou sous II ll., XVIIII s.
Ítem, un ... al senyor rector de Valls, per vint y vuyt sous y sis dinés I ll., VIII s.,
VI d.
Ítem, una camissa al senyor comensal Rovira, per vint y un sous y sis dinés
I ll., I s., VI d.
Ítem, altre camissa al dit, per denou sous XVIIII s.
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Ítem, dos cabessos a Francisco Perez, per dotze sous XII s.
Ítem, uns saragüells de llens a Steve Vidal, per deu sous X s.
Ítem, dos tovalletes a Francisco Pérez, per deu sous X s.

Ítem, sis torcaboques a na Magrinyana, per divuyt sous y vuyt
dinés XVIII s., VIII d.
Ítem, una strada a mestre Antoni Serra, botiguer de telas, per
vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, uns saragualets a mossèn Luis Cabrer, per sinch sous V s.
XVII ll., IIII s., V d.
Ítem, unes calsetes de lli a micer Balle, per dos sous y un diner
II s., I d.
Ítem, un buffet a mossèn Sanjuan, per trenta-un sous y dos dinés
I ll., XI s., II d.
Ítem, unes calsetes de llinet a mestre Francisco, per quatre sous
y sinch dinés IIII s., V d.
Ítem, un devant de llit a mestre Rosich, per quatre sous IIII s.
Ítem, mija dotzena de torcaboques a mossèn Bayó, per sis sous
VI s.
Ítem, una camissa dolenta a mestre Casabona, per sis sous y set
dinés VI s., VII d.
Ítem, sis torcaboques dolens a mossèn Sanromà, per vuyt sous
VIII s.
Ítem, una camissa dolenta a mossèn Francesch Guerau, per quatre
sous, XI dinés IIII s., ... d.
Ítem, a n’en Torrell, per vint y vuyt sous y sis dinés I ll., VIII s.,
VI d.
Ítem, una tovallola dolenta a mossèn Scarello, per dos sous y sis
dinés II s., VI d.
Ítem, dos coxins de cuyro a mossèn Francesch Guerau, per dos
sous II s.
Ítem, un davant de llit dolent a... per dos sous y sis dinés II s.,
VI d.
Ítem, unes stovalles a mossèn Gaspar Arbós, per desset sous y
dos dinés XVII s., II d.
Ítem, un davant de llit dolent a mossèn Rosich, per set sous y
sis dinés VII s., VI d.
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Ítem, un cofre a mossèn Brocà, per tres lliures, un sou y sis dinés
III ll., I s., VI d.
Die iovis, XXX mensis decembris, anno a Nativitate Domini
MDLXXXXVIIIIº, predictum encantum continuando, fuerunt vendita
bona sequentia:
6 3
Primo, dos algerras a mossèn Joan Roig, prevere, per dotse sous
XII s.
Ítem, una morratxeta de aram al senyor micer Mascaró, per sis
sous y un diner VI s., I d.
Ítem, una ... a mossèn Vallès, per dos sous II s.
Ítem, una bevedora de terra al dit, per un sou I s.
Ítem, altra bevedora al dit, per setze dinés I s., IIII d.
Ítem, un pitxell y una bevedora al dit, per un sou y sinch dinés
I s., V d.
Ítem, una màrfaga petita a mestre Olia..., per setze sous XVI s.
Ítem, una figura de Nostra Senyora de pedra a mestre Moliner,
per vuyt sous VIII s.
Ítem, un davant de altar blau a Monserrat Vilanova, per set sous
y sis dinés VII s., VI s.
Ítem, unes tovalles al senyor canonge Vila, per vint y quatre sous
I ll., IIII s.
Ítem, dos atxes trossejades al senyor micer Sitges, a rahó 4 s., la
lliura, pesen set lliures valen I ll., X s., VI d.
Ítem, altre tros de atxa a mossèn Joan Farran, a dita rahó, pesa
tres lliures, tres onzes, val XIIII s., VII d.
Ítem, altre tros de atxa al comensal Mensa, a dita rahó, pesa tres
lliures, deu onses, val XVII s., III d.
Ítem, altre tros de atxa al senyor canonge Vila, a dita rahó, pesa
dos lliures, nou onses XII s., IIII d.
Ítem, altre tros de atxa al senyor canonge Verdú, a dita rahó,
pesa dos lliures, nou onses XII s., IIII d.
VIII ll., VII s., VIII d.
7
Ítem, altre tros de atxa al dit canonge Verdú, a dita rahó, per
dues lliures, sinch onzes, val XV s.
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Ítem, altre tros de reffús a mossèn Rull, pesa quatre lliures y
una onsa, val XII s.31
Ítem, un tros de drap de pinsel a na Prats, per un sou I s.
Ítem, un llens de pastar y banchs, dolent, a Joan Vinyes (?),
bastaix, per sinch sous V s.32
Ítem, un respallet a n’en Verdú, per sis dinés VI d.
Ítem, unes estovalles llargues al senyor canonge Vila, per trentasis sous y tres dinés I ll., XVI s.
Ítem, un llansol dolent a na Martina, per set sous y set dinés
VII s., VII d.
Ítem, quatre torcaboques al senyor canonge Vila per sinch sous V s.
Ítem, tres algerres al senyor comensal Mensa, per quinse sous XV s.
Ítem, un tros de drap, de stopa de lli, a Mestre Steve Vidal, per
divuyt sous y dos XVIII s., II d.
Ítem, unes stovalles a mestre Bernat Llagostera, per dotze sous
y sis XII s., VI d.
Ítem, una llàntia, ab sa bacina de llautó, a mossèn Tost, per nou
sous VIIII s.
Ítem, un llansol dolent a na Ribera, per set sous VII sous.
Ítem, una tela de llansol vell a na Barrilla, per sinch sous V s.
Ítem, uns calsons de lli a Toni Bertran, per dos sous II s.
Ítem, unes estovalles de cotó al senyor comensal, per dues lliures,
onse sous y set II ll., XI s., VII d.
Ítem, una gerrilla de terra dolenta al senyor canonge Vila, per
sinch dinés V d.
Ítem, uns trossos de torcaboques a Pau, per sinch sous V s.

31. Ratllat, Ítem, un tros de drap de al mestre Prats, per un sou I s.
Ítem, un llit de posts y banchs dolent a.
32. Ratllat, Ítem, un respellet a n’en Verdú, per sis dinés VI d.
Ítem, unes estovalles llargues al senyor canonge Vila, per trenta-sis sous y tres
dinés I ll., XVI s., III d.
Ítem, un llansol dolent a na Martra, per set sous y sis dinés VII s., VI d.
Ítem, quatre torcaboques al senyor canonge Vila, per sinch sous V s.
Ítem, tres algerres al senyor comensal Costa, per quinse sous XV s.
Ítem, un tros de drap de stopa de lli a mestre Steve Vidal, per divuyt sous y dos
XVIII s., II d.
Ítem, unes stovalles a mossèn Betran Llagostera, per dotze sous y sis XII s., VI d.
Ítem, una llàntia ab sa bacina de llautó a mossèn Tost, per nou sous VIIII s.
Ítem, un llansol dolent a na Ribera, per set sous VII s.
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X ll., VIIII s.
4 2
Ítem, un saragüells de llinet a mossèn Gabriel Oller, per sinch
sous y sis V s., VI d.
Ítem, uns panyos a na Santsa, per dos sous II s.33
Ítem, uns calsons de color a Gabriel Oller, per dos sous y sis
dinés II s., VI d.
Ítem, un càvech dolent al senyor canonge Vila, per quatre sous
y tres dinés IIII s., III d.
Ítem, uns exugamans a na Magrinyana, per quatre sous IIII s.
Ítem, un davant llit a mossèn Carnicer, per sis sous y sis dinés
VI s., VI d.
Ítem, dos capells a mossèn Vacaries, per tres sous III s.
Ítem, dos coxineres dotsè de grana a Joan Ramon, per quatorze
sous XIIII s.
Ítem, un martellet a mossèn Carnicer, per un sou I s.
Ítem, una figura de verònica al senyor canonge Vila, per tres
sous y hu III s., I d.
Ítem, dos parells de calsetes a Gabriel Oller, per dos sous y sis
dinés II s., VI d.
Ítem, un (sic) taula de tisora, rompuda, a mossèn Busquets, per
setze sous XVI s.
Ítem, un carretellet dolent a mossèn Duran, per dos sous II s.
Ítem, unes estovalles dolentes a Toni Bertran, per sis sous y sis
VI s., VI d.
Ítem, un llansol al senyor canonge Vila, per tretze sous XIII s.
4·15·11
IIII ll., XV s., XId.
Die iovis, XXXI et ultimo mensis decembris et anni predictorum,
dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un bahulet petit al senyor canonge Rochaspana, per tretze
sous XIII s.
Die veneris, 22 ianuarii 1599, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
8 5
Primo, a mossèn Ignasi Vidal, apothecari, tres tasses 3 s., 8 d.
33. Ratllat, Ítem, al comensal deu sous y un diner X s., I d.
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Més, una arquimesa de alba a mossèn Casals, notari 4 ll.
Més, un devant llit a n’en Bellver, per 3 s., 4 d.
Més, un banquet a na Burella, per 1 s.
Més, tants plats y mesures a n’en Salvany, corredor 10 s., 3 d.
Més, a mossèn Francisco Pérez unes stovalles, per 6 s., 6 d.
Més, un morté de courer, ab sa mà, a micer Sangenís 1 ll., 12 s.
Més, un devantllit a na Burella, per 2 s., 3 d.
Més, a mossèn senyor Joan, prevere, un sajo de stemenya, per 18 s.
Més, una màscara a Jaume Casals, per I s.
Més, a mestre Martra un tros de drap, per I s., 6 d.
Més, un plat d’estany a n’en Gisquerol, per 3 s., 7 d.
Més, una bena de ret a n’en Casas, sabater, per 7 s.
Més, una tovallola a mossèn Francesch Pérez, per 4 s.
Més, dos caputxetes a mestre Bernat Matheu, per 8 s., 1 d.
Més, sis coxineretes a mestre Saura, per 3 s., 6 d.
Més, un carratellet a mossèn Rovira, per 3 s., 3 d.
Més, tres draps de paret dolents a mestre Casabona, per 8 s.
Més, uns panyos a mestre Ferrer, corredor, per 1 s.
Més, un drap a Joan Vinyes, corredor, per 2 s.
Més, unes mànegues de baieta a ne Arbonesa 6 d.
Més, una gerra al senyor comensal Mensa, per 10 s., 2 d.
Més, tres carratells a mestre Rovira, per 8 s.
Més, a na Ponsa unes stovalles dolentes, per 1 s.
Més, un drapot dolent a la dita, per 10 d.
Més, un càvech dolent a mossèn Llorens 1 s.
Més, una galeda a na Sorgeta, per 2 s.
Die sabbati, XXIII ianuarii 1599, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una coladora foradada a mossèn Fuster, per 2 s.
Més, a mossèn Coloma unes poques de favas, per 3 s.
Més, al comensal Mensa, un barral, per 6 s.
Més, obra de pisa de Reus a mossèn Sans, per 17 s.
Més una litotxa a micer Homs, per 2 ll.
Més, una coladora a mossèn Anglès, per 2 s.
Més, una caldera dolenta Bertran Langabèrnia, per 8 s., 1 d.
Més, a mossèn Moliner una spasa y daga, ab sos talabarts, bosa
y sinta de velut vermell, per 4 ll., 1 s.
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XVIII ll., II s., VII d.
8
Més, una catifa a mossèn Miquel Sans, per 8 ll., 5 s.
Més, un càvech a Melcior, corredor, per 11 s.
Més, un tros de drap dolent a na Spau, per 2 s.
Més, tres stores a mossèn Gabriel Enveja, per 16 s.
Més, una gualdrapa a mestre Hierònym Saura, per 2 ll., 10 s.
Més, una tauleta dolenta a Monserrat Rossell, per 2 s.
Més, un parador a mossèn Vidal, per 4 s.
Més, una màrfaga a Pere Bellver, per 10 s.
Més, un matalaff a mossèn Gavaldà, per 2 ll., 4 s.
Més, a mossèn Rovira, tres gerres, per 4 s.
Més, un matalaffs a la senyora Fonts, per 7 s.
Més, dos coxinets a Monserrat Rossell, per 1 s., 1 d.
Més, dos banquets al dit, per 1 s., 1 d.
Més, una rodella a n’en Andreu, per 2 s.
Més, al mateix una adarga, per 1 s.
Més, un cofre fariner al senyor canonge Grau, per 1 ll., 8 s.
Més, un foguer al patró Vincens Graner, per 6 d.
Més, altre foguer, per 4 d.
Més, unes faldiles al senyor comensal Mensa, per 1 ll., 5 s.
Die lune, 25 ianuarii 1599, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo,34 olla gran y tres copetas y un poal a mestre Garcia, ferrer, per 3 s.
Més, un remat de olles a mossèn Roig, per 2 s.
Més, un cofre al senyor comensal Robuster, per 8 s.
Més, a mossèn35 Rabassó, pagès del Callar, a rahó 21 s., 1 d.
cortera, una cortera de mill 1 ll., 1 s.
Més, a don Cristòfol de Queralt, lo venable y murió, per 2 ll.
Més, una scala al comensal Gatell, per 8 s.
Més,36 quadres y un fardalet de roba a mossèn Rafel Martre, per
15 s.
34. Ratllat, un remat.
35. Ratllat, Martra.
36. Ratllat, quatre.
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Més,
3 s., 1 d.
Més,
Més,
Més,
Més,
Més,
Més,

a mestre Cavaller, ferrer, un tros de flasada dolenta, per

dos stores al senyor37 don Cristòfol, per 11 s.38
un fre al senyor rector del Codony, per 5 s.
una casaca de domasquolo a mestre Pau Martra 4 s.
una post a mestre Vilar, per 1 s., 1 d.
una scala petita a mossèn Vidal, per 2 s., 4 d.
una sistelleta al senyor comensal Mensa, per 1 s.
25·1·7
XXV ll., I s., VI d.
6 3
Més, una pastereta a39 Pere Guasch, per 5 s.
Més, una botella a mestre Sangenís, per 5 s., 6 d.
Més, una taula dolenta a na Caneta, per 3 s., 7 d.
Més, una pastera gran a Anthoni Bertran, per 16 s.
Més, dos cadires a Nofre Nogués, per 1 ll., 6 s., 6 d.
Més, una algera per 4 s., a mestre Sans 4 s.
Més, un llibant a mossèn Font 4 s.
Més, un cayrat al senyor Scarello, per 6 s.
Més, quatre ampoletes al senyor Jover de Sarrà 1 s., 6 d.
Més, un mig cortà a n’en Rossell, per 1 s., 1 d.
Més a la senyora Aldonsa Mediona, viuda, divuyt cortans d’oli,
a rahó onze sous cortà, val nou lliures, divuyt sous VIIII ll., XVIII s.
Més, a la dita la gerra que astava dit oli, deu sous X s.
Més, una quartera y deu cortans de mill a n’en Pijuan, per dues
lliures II ll.
Més, la codena de or a mossèn Ignasi Vidal, apothecari, a raó
de X ll., VIII s., pesa onse onses y onse argensos, val cent vint y una
lliura y onze sous CXXI ll., XI s.
Ítem, una faldilla de taffetà negre mostrejat a mossèn Corda,
notari, per quinze lliures XV ll.
Ítem, un buffet que tenia un ferro trencat a la senyora Comalada,
viuda, per dues lliures II ll.40

37.
38.
39.
40.
lliure XV.

Ratllat,
Ratllat,
Ratllat,
Ratllat,

mossèn Joan.
Més, un gipó de setí negre y mànegues a mestre Vilar, per 7 s.
Bernat.
Ítem, a mossèn Corda las faldillas de tafetà mostrejat, per quinze
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Ítem, a mossèn Cendra, notari, la roba de vellut negre mostrajat,
per 33 ll. XXXIII ll.
Ítem, al senyor don Anton una samal dolenta, per V s.
Ítem, al senyor ardiacha Fivaller la saya de vellut mostrejat, per
60 ll. LX ll.
Ítem, un llibant al senyor Andreu de Ferrer, per devuyt sous y
sis dinés XVIII s., VI d.41
Ítem, sinch cortans y mig de oli havia a la vinya venuts, a raó
XI s. VI d. lo cortà, valen sinch lliures, vuyt sous y nou V ll., VIII s.,
VIIII d.
Ítem, un gipó a micer Oriol, per tres lliures, dotse sous III ll., XII s.
CCLVII ll., XVI s., V d.
Ítem, a micer Ventellols la faldilla y roba de domàs blanch y la
faldilla blancha y groga, judicades per quoranta-sinch lliures XXXXV ll.
Ítem, lo àbit de la creu, de escot blanch y un trossos de cortina
de ret y drapots a Pau Martra, per un ducat I ll., IIII s.
46·4
Inventarium bonorum domini Honofrii de Mediona, natu minoris, domicelli Tarracone domiciliati.
Encantus factus de dictis bonis
MDLXXXXVIII.

17
1600, febrer, 20-1610, juny, 21. Tarragona
Inventari i encant dels béns del doctor en drets Esteve Grimau, espòs
d’Elisabet, nomenada usufructuària —hi consten el canonge Jaume Reig, doctor en drets, el canonge Joan Lluís d’Oms, també
doctor en drets i arxiver major, el comensal Rafael Mosset i Joan
Agustí Vicens, doctor en drets, beneficiat de la Seu, hereu universal, un cop morta Elisabet— administradors del Col·legi i Seminari de l’Estudi, del carrer de Riudecols i d’una masia de Tamarit.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 93r125v i 334r-339v (núm. 8).

41. Ratllat, Ítem, lo rossí al doctor Bertran, per quatorse lliures.
Ítem, lo rucardo vené en Ferrer, lo corrador, per sis lliures.
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Inventarium et encantus bonorum domini Stephani Grimau, iuris
utriusque doctoris, civis Tarracone
XX februarii MDC.
Die lune, vigesima mensis fabruarii, anno a Nativitate Domini
MDCVI Tarracone
Inventarium factum de bonis que fuerunt Stephani Grimau, utriusque iuris doctoris, civis Tarracone.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam et
omnem fraudis suspicionem tolendam beneficii inventarium sit a lege
inductum, hinc est quod nos, Elisabet Grimau, vidua relicta magnifici
quondam Stefani Grimau, utriusque iuris doctoris, civis Tarracone, uti
tenens et possidens hereditatem bona universa que fuerunt dicti quondam
Stefani Grimau, viri mei, pro meis dote et aliis iuribus que habeo et
habere debo in eisdem hereditatis et bonis, iuxtam antiquam laudabilemque et approbatam consuetudinem Barchinone constitutionemque
generalem Cathelonie, Perpiniani editam, incipientem “Hanc nostra et
cetera” et, ut usufructuaria toto tempore vite mee dictorum bonorum
omnium dicti quondam Stefani Grimau, viri mei, per eum relicta in
illiuus (sic) ultimo testamento, sub cuius despossione dessecissit, quod
ficit (sic), ordinavit et firmavit in posse Bernardi Gendre, notarii publici
Tarracone infrascripti, die sexta presentis mensis februarii et Iacobus
Reig, utriusque iuris doctor, canonicus sancte Sedis Tarracone, unacum
admodum reverendis dominis Ioanne Ludovico d’Oms, utriusque iuris
doctore, archivero maiore et canonico, Raphaele Mosset, canonico et comensale et Ioanne Augustino Vicens, utriusque iuris doctore, beneficiato
dicte Sedis, ab hoc actu absentibus et nomine illorum administratores
Collegii et Seminarii Studii presentis civitatis Tarracone, heredis universalis, morte dicte domine Elisabetis Grimau secuta dicti quondam
Stephani Grimau, per eum instituti in illius ultimo dicto testamento
et prechalendato illius testamento, volens satisfacere substitucionis et
pena contra non facientes inventarium cominatas evitari et ne bona
et iura dicti quondam Stephani Grimau ocultari valeant quomodolibet
seu pariter42 premissi hoc venerando sancte crucis+cis signo de bonis
et hereditatis dicti Stephani Grimau inventarium facere procuravimus,
vocatis Petro Subirà, scriptore iurato mei dicti Bernardi Gendre, notarii
et testibus infrascriptis, quod fecit exordium die lune, vigesima mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto,
42. Ratllat, de bonis hereditate.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

337

presentibus pro testibus Philipo Rubert, estamperio et Andree Servera,
apotechario, habitatoribus Tarracone.
Primo, una cassa situada en lo carrer de Riudecolls, ab ses entrades y pertinènties sues, la qual ell, dit Esteve Grimau, tenia y poseya
sots certs justs títols.
Primo, en la entrada de dita casa, una sisterna y una tina dolenta.
En lo seller de dita cassa, entrant a mà dreta, se ha trobat
lo següent:
Número 1. Primo, sinc bótes de tingudes de quatra o sinc càrregas, las tres plenes de vi vermell.
/o/ 2. Més, altra bóta de dos càrregas y migga.
3. Més, dues bótes de una càrrega.
Les bótes que no se són venudes, perquè heren velles, se portaren
al Seminari y no han approfitat a res, sinó alguns cèrcols. La fusta
serví per al foch.
4. Més, dos carretells petits.
5. Més, una escalla.
6. Més, uns argadells.
7. Més, un banch.
8. Més, una gerra enbarnissada.
9. Més, dues bótes grans de congrenys, la una, plena de vi vermell,
és de quinze càrregues, l’altra és buyda.
10. Més, tres botelles o carretells.
11. Més, una bóta de càrraga y migga.
En la premsa, se a trobat lo següent:
12. Primo, una bóta de sis càrregas.
13. Més, altra bóta de tres càrregas.
14. Més, un bast.
15. Més, tres carretells de vin blanc.
En la salla que està en dita casa se ha trobat lo següent:
16. Primo, una taula de àlber.
17. Més, sis cadires de rapòs.
18. Més, dotze cadires comunes.
19. Més, tres cadires petitates (sic).
Die sabbati, vicessima quinta mensis februarii, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinto, inventarium continuando, fue-
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runt inventa bona sequentia y, comensant en la cambra està en lo cap
de la sala, la que està sobre lo carrer Major, entrant a mà esquera, que
són dos cambres, la huna dins l’altra, se ha trobat lo següent:
20 Primo, una taula, ab son caixó y clau, ab peus lavadissos.
21 Més, un bofet de noguer.
22 Més, un faristol, ja usat.
23 Més, una arquimessa de nguer (sic), ab pany y clau, ab sos
callasxos (sic), buyda, dins la qual no s’i a trobat ninguna cosa y dita
arquimesa, ab son peu, pany y clau, tanpoch no s’i a trobat ninguna
cosa.
24 Més, un llit de cam (sic), ab sos pillars y poms y guarniment.
25 Més, set quadros grans, los quals estaven en la salla y foren
trobats en dita cambra.
26 Més, una caixa de fusta blanca, ab pany y clau, dins la qual
se ha trobat lo següent, ço és lo domàs y lo pavalló.
27 Primo, un llit de drap blau, ab flocadura per lo entorn, ço és
sis pesses.
28 Més, un bollic de domàs vermell.
29 Més, deu pesses de godamassills, ficats en la paret de dita
cambra.
30 Més, sis llansas y tres broqués que servien en dita salla.
En la cambra del cell hubert se ha trobat lo següent:
31 Primo, set draps de ras, los sinc de la cambra, lo sissè de la
sala y una portallera.
32 Més, sis coxins de cuyro vermell.
33 Més, una caxa llitoxa, ab pany y clau, dins la qual se a trobat lo
següent:
34 Primo, un llit d’estemenya vermella, ab totes ses pesses.
35 Més, dos catiffes bones.
36 Més, una vànova de seda blava, husada.
37 Més, un pavelló de tella, brodat de seda negra.
En lo armari està en lo cap de la salla se a trobat lo següent:
38 Primo, tres bassines de llautó.
39 Més, altra bassina de llautó.
40 Més, sinc candelleros de llautó.
41 Més, un càntir de arram (sic).
42 Més, una llumenera.
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43 Més, una quonca de llautó, gran.
44 Més, tres candalleres de llautó.
En la resalla està en lo cap de la escala, pujant a mà esquera, se ha
trobat lo següent:
45 Primo, dues caixes de àlber, ab sos panys y claus, dins las quals
se ha trobat lo següent:
46 Primo, una vànova de tella blanca, guarnida de flocadura per
lo derredor y mostrajada.
47 Més, onze coxineres comunes.
48 Més, un pavalló de fillanpua, ab ses benes de ret.
49 Més,43 deu llansols de tres telles, d’estopa.
50 Més,44 setze llansolls de bri de cànem, husats.
51 Més, una vànova de cotonet blau y vermell.
52 Més, una flassada gran, groga.
53 Més, dues de blanques, ja molt husades.
54 Més, dues basines grans y dues de xiques.
55 Més, una cadira de costella, de fusta.
56 Més, sinc coxineres de bri de cànem, ja husades.
57 Més, dues flassades vermelles.
58 Més, altra de blanca.
En la cuyna, que trau finestra al carrer, se ha trobat lo següent:
59 Primo, una taula, molt dolenta.
60 Més, tres asts grans.
61 Més, tres albornietes de aram, xiquetes.
62 Més, unes graelles grans.
63 Més, una cassa de aram, comuna.
64 Més, una caseta xiqueta.
65 Més, dues paelles, una de gran y altra de xiqueta.
66 Més, una olla de aram, gran.
67 Més, un morter de pedra.
68 Més, una serra petita.
69 Més, dues caixes la (sic) velles, la huna ab pany.

43. Ratllat, una cadira de fusta.
44. Ratllat, quatorse.
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70 Més, altra caix (sic) gran de noguer, ab son pany y clau, dins
la qual:
71 Més, dues calderes de aram, la huna de sis cànters y l’altre
quatre.
72 Més, un morter de coure.
73 Més, un morter de pedra.
74 Més, unes dabanedores.
75 Més, una taula de tisora.
76 Més, una taula rodona, gran.
77 Més, dues paelles.
78 Més, unes clamastres.
79 Més, una palla y uns molls y uns ferros de peus y un làvens,
una ballesta.
Die sabbati, IIII mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto, inventarium continuando, fuerunt inventa
bona sequentia, comensant en la cambra de la salla que trau finestra
al carrer, fonc trobat lo següent:
80 Primo, un llit de mig pilars, ab son pavalló de estamenya
vermella, ab son devantllit de la mateixa estemenya.
81 Més, una caxa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se a
trobat lo següent:
82 Primo, una saia de vellut negre.
83 Més, unes faldilles de vellut neg (sic), molt dolentes.
84 Més, altres faldilles de satí llahonat, molt dolentes.
85 Més, unes faldilles de grana vermella, guarnines (sic) de vellut
o de unes trenes or y seda.
86 Més, unes faldilles de vint-i-dozè llauhonat, guarnide (sic) de
satí vermel, husades.
87 Més, una roba de raxa negra guarni de passamà.
88 Més, un manto de tafetà, ab un rivet de vellut.
89 Més, un gipó de satí negre, ab ses mànegues, ja husat.
90 Més, un saiet y mànegues amples de vellut negre.
91 Més, unes màneges de satí negre, ab son sayet de satí negre.
92 Més, unes mànegues de satí marat (sic).
93 Més, un cos baix de satí groc.
94 Més, altra caixa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se
ha trobat lo següent:
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95 Primo, una roba de lavantar de xamallot negra.
96 Més, un arruello d’estemenya negra forrat de veieta.
97 Més, una arruello de xemellot negre, ja husat.
98 Més, altre arruello de contray negra, ja molt husat.
99 Més, una gramalla de contray negra, ab son caparó de estamenya negra.
100 Més, una casaca de contray negra, ja molt husada.
101 Més, altra casaca de xemellot negra, ja husada.
102 Més, altra casaca de xemellot, sens mànegues.
103 Més, dues gorres negres de vellut.
104 Més, una capeta negra de contray, forrada de taffatà morrat,
la qual serveix per a portar de camí.
105 Més, altra caxa de noguer a tal de monja, ab son pany y clau,
dins la qual se ha trobat lo següent:
106 Primo, unes faldilles de cotonina blancha, ab son rivet.
107 Més, unes estovalles de bri de cànem, les quals tiren de llarg
quatre.
108 Més, altres estovalles també del mateix y de la mateixa llargària.
109 Més, quatre estovalles de bri de cànem, les qual serveixen
per a taula de tissora.
110 Més, sinc llansols de bri de li, los dos de quatre telles y los
altres dos de tres telles y hu de tres telles y miga.
111 Més, sis tovalles de cotonina de bri de lli, grans.
112 Més, deu coxineres de tella y de linet, grans.
113 Més, quatre coxineres de tella, ab un llistó blau, petitas y grans.
114 Més, vuyt tovallolas de bri de lli, guarnides de flocadura.
115 Més, un quadrado de tella, guarnit de ret, gran.
116 Més, altre quadrado de tella, guarnit de ret.
117 Més, sinc tovalloles de bri de cànem, ja husades.
118 Més, divyt torcaboques de linets, husats.
119 Més, una saja de taffetà negra.
120 Més, quatre coxineres xiquetes.
Die lune, VI mensis martii, continuando dictum inventarium, fuerunt inventa bona sequentia in dicto estudio:
121 Primo, una caixa de noguer, ab son pany y clau, din la qual se
ha trobat lo següent:
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Primo, sinc pesses de bri de cànem, que tiren de llarch de set o
vuyt alnes.
122 Més, altra caixa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se a
trobat lo següent:
123 Primo, vuyt pesses de bri de cànem, de set ha vuyt alnes
cada una.
124 Més, dos candalleros de plata.
125 Més, dues tassas de plata, la huna llisa y l’altra gravada.
126 Més, un satrot de argent, fet a l’antigor.
127 Més, dotze culleres de plata, conpresa una de trencada.
128 Més, un barral dolent que serveyse.
129 Més, set pesses de godamacils, entre unes y altres, molt dolents.
En la capella que està en dita cambra:
130 Primo, un retaule de Nostra Senyora del Roser.
131 Més, diversos papers de “lío”.
En la recambra que trau porta a la salla y finestra al sel hubert, en
dita casa se ha trobat lo següent:
132 Primo, un cofre de noguer, ab pany y clau, dins lo qual se ha
trobat:
133 Primo, una pessa de torcaboques comuns, de tinguda de set
o vuyt alnes.
134 Més, una pessa de bri de cànem per a tovallolles.
135 Més, sis pesses de bri de lli, de set o vuyt alnes, poc més o
manco.
136 Més, vint y nou pesses de bri de cànem, de set a vuyt alnes.
137 Més, una gerra xica, per tenir pa.
138 Més, un cosi trencat, de fer bugada.
139 Més, altra caixa de noguer, ab pany y clau, en la qual se
a trobat lo següent:
140 Primo, unes mànegues de satí, strete.
141 Més, un saio de raixa husat, ab los faldons larchs.
142 Més, unes miges d’estamenya, husades.
143 Més, una quera de moltó, husada.
144 Més, un gipó dolent.
145 Més, una casaca de contray, husada.
146 Més, una gorra negra, husada.
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147 Més, un saio de vellut negre vell, que li falten dos faldons.
148 Més, un saio de xemellot, husat.
149 Més, una simolsa de grana.
150 Més, un parel de mànegues de satí vermell.
151 Més, un cànter de aram.
152 Més, un llit de post, ab sa màrfaga.
153 Més, un guarniment en dita cambra de tella negra, de personatjes, molt dolenta.
154 Més, una bóta de cuiro, de camí.
En la cambra que està pujant al cap de la escala, ha man dreta, que
trau finestra al carrer:
155 Primo, quatre pesses de migallanna blava y groga, guarnides
de flocadura al derredor.
156 Més, un llit de camp de àlber, ab sos pillars y guarniments y
ab son cortinatje de xemellot fals blau neranjat, guarnit de allemares
de filadís blau y flocadura blava, dolent y poms daurats.
157 Més, un devant de llit de filenpua, ab un poc de ret baix.
158 Més, una caixa de pi, dolenta, ab pany y clau, dins la qual se
ha trobat lo següent:
159 Primo, divuyt camisses de home, de bri de lli.
160 Més, una caixa de noguer, ab sa estrada, ab tres caxons a
l’antigor, dins la qual se ha trobat, en lo calaix del mig, lo següent:
161 Primo, dos vells de filanpua, dolents.
162 Més, dos o tres puntes de vells, dolentes.
163 Més, mitg quatra qu·és husats.
164 Més, sinc torcaboques dolents.
165 Més, tres toquiles dolentes.
166 Més, onze bovesals de drap de casa, husat.
167 Més, tres seragüells de drap comú, dolents.
168 Més, un cos baix de cotonina vergada, ja husat.
169 Més, tres manills d’estopa.
170 Més, en altre calaix de dit estrada se ha trobat lo següent:
171 Primo, unes estovalles de bri de cànem, les qual tiren dos
canes y miga de larch.
172 Més, altres estovalles del mateix, de dotze pams de larch.
173 Més, altres estovalles del mateix, husades, de tingudes de
dos canes.
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174 Més, deu tovalles de taula rodona, husades.
175 Més, set tovalloles molt dolentes.
176 Més, una caixa de noguer, ab pany y clau, dins la qual se a
trobat lo següent:
177 Primo, deu llansolls de bri de cànem, husats.
178 Més, dos de estopa.
179 Més, unes estovalles de bri de cànem, que tiran deu pams.
180 Més, sis coxineres de bri de cànem.
181 Més, dues estovalles de ginesta, que tiren deu pams.
182 Més, sis tovalloles de bri de cànem, husades.
183 Més, una catiffa llarga, que està sobre lo estrado.
184 Més, una caixa de noguer, ab pany y clau, en la qual estan
los actes.
185 Més, un taulló de la conversió de sant Pau.
186 Més, un tauló de Nostra Senyora.
187 Més, un bancal.
En lo selleret del vinagre, se ha trobat lo següent:
188 Primo, dos carretells.
189 Més, una bóta de tres càregues.
190 Més, en lo mateix selleret i a una botiga hont y ha deset
gerres de tenir oli a·y cent cortans de oli.
En lo pastador, que està en la entrada, se a trobat lo següent:
191 Primo, una pastera de alben, ab ses escaletes, sens peu, ja
molt husada.
192 Més, altra pastera de tomba, de noguer, ab sa escaleta, ab
son peu, ja molt vella.
193 Més, un sedàs de linet y altre de seda.
194 Més, una post, a modo de taula, en dit pastador.
195 Més, una farinera de fusta, ab son migà.
196 Més, vuyt saques, quatre de dolentes y quatre de bones.
197 Més, dues sanalles de miga cortera y una de xiqueta.
198 Més, dos draps de pastà de mitja llanha.
En la botigueta que està al costat del pastador, que té finestra a la
entrada:
199 Primo, dues gerres mitgensés de la boca estreta.
200 Més, quatre cantis oliés.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

345

201 Més, un (sic) gerreta envarnissada.
202 Més, una post de pastar.
203 Més, una copa gran de aram.
204 Més, un brassol, per a tenir la criatura de la negra.
En la cambra de la algolfa, que trau finestra al carrer, se ha trobat
lo següent:
205 Primo, un llit, ab sos pejes, ja molt dolent.
206 Més, una màrfega, molt dolenta.
207 Més, altre llit, que y havia dos banchs y deu posts, molt dolent.
208 Més, una caixa molt dolenta, sens pany y clau.
209 Més, se són trobats, entra tots los lits, dotze matallassos de
lana fina, usats.
210 Més, un trespontí de lana husada.
211 Més, vuyt coixins grans, husats, de fluxell.
212 Més, sis coixins petits, dos de fluxell y los quatra de llana.
213 Més, se ha trobat una caixa de àlber, ab pany y clau, dins la
qual se ha trobat lo següent:
214 Primo, un saiet de vellut negra.
215 Més, altre saiet de satí negre, guarnit, usats.
216 Més, altre saiet de xemellot lahonat.
217 Més, altre seiet de drap blau.
218 Més, tres manills d’estopa, listats de blau, nous.
219 Més, quatra de vells, també listats de blau, molt husats.
220 Més, sinc axugamans d’estopa, usats.
221 Més, dos sendrés.
222 Més, tres saquets de bugada.
223 Més, se ha trobat una capseta, ab quatre annells de or usats.
224 Més, un cap de vells, guarnit de or.
Die mercurii, XV mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto, inventarium continuandum, fuerunt inventa
bona sequentia, comensant en lo estudi que està a miga escala, pujant
ha mà esquera, se ha trobat lo següent, co és los libres de leys:
225 Primo, un taullel de fusta de noguer, ab un calaix, ab pany
y clau, ab papés y un feristol en dit taulley.
51
226 Més, dos bans, un de gran y altre de xich.
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227 Més, Codex Codicis domini Iustiniani libri novem.
228 Més Digestum vetus imperatoris Iustiniani primus tomus.
229 Més, altre tomo que s’hanomena tomus tertius Iuris civilis.
230 Més, altre volumen imperatoris Iustiniani que s’anomena
Vacubolari de tot lo dret civilis, juntament Institusionum iuris civilis
libri quatuor.
231 Més, altre libre que·s diu Aristotelis Stagirite.
232 Més, Iuvenal petit.
233 Més, un libre que s’hanomena lo Salms de Davit.
234 Més, altre libre, cobertes de cartró, que·s diu Pomponii Melle
Cosmographia.
235 Més, altre libre anomenat Heronis Alexandrini, estos se són
trobats.
236 Més, se ha trobat Forcatrelo de Gallorum enperio.
237 Més, Bonifacii Simonete divi ordinis cisterciensis.
238 Més, Historia Metropolitana.
239 Més, Corneli Taciti historia.
240 Més, Bellum Cristi.
241 Més, Appiani Alexandrini sophistie de civilibus romanorum.
242 Més, in altare, De vera mensurarum.
243 Més, altre libre intitulat Gulelmi Fornerii.
244 Més, altre libre intitulat Antonii Agustini iure cos.
245 Més, altre libre intitulat Diálogos de Madallas.
246 Més, altre libre de Relectio de pactis libro sexto.
247 Més, altre libre de Relectio regule liber 6.
248 Més, altre libre Q. Curtii de rebus gestis.
250 Més, altre libre Patris Roberti.
251 Més, Henrico III Francorum.
252 Més, Vitruvio de arqitecthtura (sic).
253 Més, De optimo deque nova insula.
254 Més, Apparatus Innocentii.
255 Més, Andectarum (sic) iuris civilis pars sexta.
256 Més, Guillermi Budaeli.
257 Més, Annotationes Gulielmi Budaeli.
258 Més, un libre anomenat Catullus, Tibullus.
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259 Més, un libre anomenat pars septima et ultima De estipulationibus.
260 Més, un libre anomenat [Pandectarum] iuris civilis.
261 Més, un libre anomenat Memoria reparanda.
262 Més, un libre anomenat Pandectarum iuris civilis pars secunda.
263 Més, un libre anomenat Pandectarum iuris civilis 3 part.
264 Més, un libre anomenat Iustiniani sacraties principis liber XII.
265 Més, un libre anomenat Iulii Cesaris comentarii.
266 Més, Avissos de la China.
267 Més, Diodorus Siculus.
268 Més, Canones et decreta.
269 Més, un libre anomenat Questiones Guidonis Pape.
270 Més, Lectionari iuris civilis adversus.
271 Més, Decisiones seu conclu[siones] aure.
272 Més, Epitome iuris scivilis.
273 Més, un libre anomenat Pragmatica sive Ius concordatis.
274 Més, un libre anomenat Iuris civilis Nicolai Vigelii.
275 Més, un libre, ab cubertes de cartró.
276 Més, un libre anomenat Lucrecii Publi.
277 Més, un libre que s’anomena Omnium gentium mores.
278 Més, Glannali o uerole vite, és lo títol.
279 Més, altre libre nomenat Chroronica y Recopilationes.
280 Més, altre libre nomenat Romulus Amaseeus.
281 Més, altre libre nomenat Tragedie Seneca.
282 Més, tres tomos de Ioannis Ioviani, co és primera y segona
y tercera.
283 Més, altre libre nomenat Teofrasto historia plantarum.
284 Més, altre libre anomenat Buccolica Babtiste.
285 Més, altre libre intitulat M. T. Ciceroni.
286 Més, Plautii comedie.
287 Més, altre libre nomenat Strabonis de situ.
288 Més, altre libre nomenat Strabonis de situ orbis.
290 Més, altre libre nomenat Cathalogus librorum.
291 Més, altre libre nomenat Opusculum de reformatione.
292 Més, altre libre nomenat Titi Livii historie principis y són
quatre tomos.
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293 Més, La conquista de la ciutat de Africa en Barberia.
294 Més, altre libre nomenat Istoria evangelica libre III.
295 Més, altre libre Mores de elegantiis de Erasme.
296 Més, altre libre nomenat Ioannis Genesii.
297 Més, altre libre nomenat Honrra de escrivanos.
298 Més, altre libre nomenat Gli Ascolani de.
299 Més, altre libre nomenat Historia de Cosmas de Hihiopia.
300 Més, altre libre nomenat Historia d’Espanya.
301 Més, altre libre nomenat Choronica descriptio del rey don Jaime.
302 Més, Capítols y ordinacions.
303 Més, altre libre nomenat Edictes.
304 Més, libre apellat Consolat de mar.
305 Més, Libre de capítols de cort fets.
306 Més, Capítols dels drets de la bolla de plom.
307 Més, Capítols e ordinacions per los drets del General.
308 Més, libre anomenat Agricultura de pagès.
309 Més, altre libre nomenat Tabula alphabetica.
310 Més, altre libre nomenat Antoni Moreti.
311 Més, un libre nomenat Comentari de los turcos.
312 Més, altre libre nomenat Compendium iuris.
313 Més, altre libre nomenat Brissonii in Sumero.
314 Més, altre libre nomenat Collectiones decretalium.
315 Més, altre libre nomenat Concordia et nova reductio.
316 Més, altre libre nomenat Questionum criminalium.
317 Més, altre libre nomenat Regule omnes ordinationes.
318 Més, altre libre nomenat Epistolas legalium.
319 Més, altre libre nomenat Rochus Curtius super nobis.
320 Més, altre libre nomenat Pratica Lanfranci de Oriano.
321 Més, altre libre nomenat Tractatus Venusini.
322 Més, dictus Antonii de León, canonici.
323 Més, altre libre nomenat Nicolai Husoni.
324 Més, altre libre nomenat Bermondi.
325 Més, altre libre nomenat Ioannis Bernardi.
326 Més, altre libre nomenat Tractatus de Teorica.
327 Més, altre libre nomenat De Rebus dubiis.
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un altre libre nomenat Contitucions provincials.
un libret anomenat Constitutiones sacri consilii.
altre libre nomenat Allegationes lapis.
altre libre nomenat Tractatus de iure patronatus.
altre libre nomenat Falleri Licini.
altre libre nomenat Arrestum sive Placitum.
altre libre nomenat Ioannis Ferrarii.
altre libre nomenat Tractatus Petri Sillis.
altre libre nomenat Regule peccatum.
altre libre nomenat Tractus de prescriptionibus.
altre libre nomenat Romei super regulle cancellaria.
altre libre nomenat Philippus Decius.
altre libre nomenat Viatorum utriusque iuris.
altre libre nomenat M. observatio Martrii de Lys.
altre libre nomenat Institutionum.
altre libre nomenat Enquiridion.
altre libre nomenat Capibreviandi.
altre libre nomenat Decissiones Prote.
altre libre nomenat Volumen ansiliorum.
altre libre nomenat Iulii Clari Alexandrini.
altre libre nomenat Solemnis repositio.
altre libre Tracta valde utillis.
altre libre nomenat Virgili Zuychi 5 in 12.
altre libre Enarrationes in 4.
altre libre nomenat Iudiciis.
altre libre nomenat Tractatus de beneficio.
dos tomos De redditibus ecclesiasticis Espilqueta.
altre libre nomenat Mathei.
altre libre nomenat Parafrasis.
altre libre nomenat Ioannis Nicolay Cimonsei.
altre libre nomenat Bulla santissimi Domini nostri.
altre libre nomenat Joan Parladorii iurisperiti.
altre libre nomenat Arnaldi Contadis.
Laurendi Balbi de legacionibus.
altre libre nomenat Inquiridion iuris Galie.
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364 Més, altre libre nomenat Vocabularium utriusque.
365 Més, altre libre De bella persica.
366 Més, Aureus clausularum.
367 Més, altre libre nomenat De alercatura seu alercatore.
368 Més, altre libre nomenat Udalrici.
369 Més, altre libre nomenat Tractatus nullitatibus processum.
370 Més, altre libre nomenat Tractatus nominationum.
371 Més, altre libre nomenat Preb s. concor fratie.
372 Més, altre libre nomenat Verborum obligatione.
373 Més, altre libre nomenat Tractatus de alienationibus.
374 Més, altre libre nomenat Ioannis Flabris.
376 Més, altre libre de Pie Hortensi.
377 Més, altre libre nomenat Domini Iustiniani.
380 Més, altre libre Sumaria description del rey de Polonia.
Die iovis, XVI mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo sexto
Primo, un libre nomenat Valerii Maximi.
Més, un libre anomenat Lunari.
Més, un libre sens títol.
Més, un libre nomenat Opera philosophica Ciceronis liber I.
Més, un libre nomenat Auli bellum.
Més, un libre nomenat Plutarchi Cheronei Grecorum.
Més, un libre nomenat Opera rhetorica oratoria.
Més, un libre nomenat Fenestelle de magistratibus.
Més, un libre nomenat Antonius Augustini.
Més, Sextus Boetii.
Més, un libre nomenat Theophili institutio.
Més, altre Terentii Varronis.
Més, altre libre nomenat Terra dialogus in gratiam.
Més, altre libre nomenat Catalogus legum.
Més, altre libre nomenat Index rerum.
Més, altre libre nomenat Iuris arte metodo.
Més, altre libre De cánones penitenciales.
Més, altre libre nomenat Methodus universi.
Més, altre libre nomenat Alexandri ab Alexandro.
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incipit Plinii secundi tractatus.
altre libre nomenat De Termis Andree Baccy.
altre libre nomenat Plinii 2 historia.
altre libre nomenat Practica excellentissimi.
altre libre nomenat Novellarum.
altre libre nomenat libre Del toisó fabulador Hisopet.
Institutionum Iustiniani.
altre libre nomenat Nominibus proprilis.
altre libre nomenat Biblia cum concordantii.
altre libre nomenat Calapini.
altre libre nomenat Bartoli a Saxoferrato consilia.
altre libre nomenat Andreas de Isernia.
altre libre nomenat Dictionarium Albercii.
altre libre nomenat Summa domini Azonis.
altre libre nomenat Iacobus Alvaro.
altre libre nomenat Variarum ex iure pontificio.
altre libre nomenat Comentarium Elguinarii super.
altre libre nomenat Joan de Anan.
quatra tomos nomenats Reparto Ioberti Achini.
dos tomos dels Annalles de Aragó.
altre libre nomenat Lectione Plonica.
altre libre nomenat Ugo Favoli.
altre libre nomenat Andreas Barbasi.
sinc tomos de pars Felinis.
altre libre nomenat Lucas de Pena III tomo.
tres tomos nomenats Rafelis Cumani en.
altre libre nomenat Jason de actionibus.
altre libre nomenat Suetonio.
altre libre nomenat Aragonensium rerum.
altre libre nomenat Consilia responsa Felicis.
alte libre nomenat Cristofori Porci lectura insignis.
altre libre nomenat Ioannis Fabri comentarii.
altre libre nomenats Opus preclarum Angeli Aretini.
libre de Antiguitats del rey en Jaume.
un libre nomenat Infirnatum.
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Més, quatre tomos de Consiliorum Andree.
Més, un libre nomenat Intellectus iuris.
Més, dos tomos De stipulationibus.
Més, un libre nomenat Antonii Augustini.
Més, un libre nomenat La censentia real.
Més, Constitucions de cort.
Més, Constitucions sacrorum consiliorum.
Més, altre libre nomenat Comensaliati.
Més, dos tomos dendre Alciati.
Més, dos libres de Constitucions reals.
Més, libre primer de Constitucions dels reys.
Més, sinc tomos de Paulo de Castro.
Més quatre tomos Delpene.
Més, sinc tomos de Alexandri immolent.
Més, un libre nomenat Repertorium.
Més, deu tomos de Bartoli.
Més, un libre anomenat Lexiqum de partibus.
Més, un libre, ab cubertes de cartró negre, Expositiones sive declarationes.
Més, un libre nomenat Ubertus de Bonacurso.
Més, un libre nomenat Euripidi.
Més, un libre nomenat Problematum.
Més, un libre nomenat Suetonio.
Més, un libre nomenat Ethicorum Aristotelis.
Més, un libre nomenat Martial.
Més, un libre nomenat Moriae encomium.
Més, un libre nomenat Flavillio.
Més, Plinium Cacelium secundi epistolarum.
Més, altre libre nomenat Enneades Marci Antonii.
Més, alte libre nomenat La tercera hedat del món.
Més, altre libre nomenat Ubaldo de Perusio.
Més, altre libre nomenat Luis Sellio.
Més, altre libre nomenat Andreas Barbasio.
Més, un libre nomenat blanc.
Més, un libre anomenat Franciscici (sic) Aocolicci.
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Més, un lit de posts y banchs.
Fins assí són libres.
381 Més, una cadira de cuiro, dolenta.
382 Més, un càvach husat.
383 Més, una axada dolenta.
384 Més, dos rascles.
385 Més, dues relles.
386 Més, un parpall.
387 Més, una palla de ferro.
388 Més, un parol de oli.
389 Més, dues destrals.
390 Més, una podedora.
391 Més, tres esperons dolents.
392 Més, set mans de paper blanc.
393 Més, quatre telles de cassar.
394 Més, una cadira de fusta y una taula, ab capitells dolents.
395 Més, un parestatja gran, ab dos calaxos y ses annelles.
396 Més, altre parestatje de fusta, que està al cap del taulell.
397 Més, tres parestatjes de fusta grans, hont estan los libres.
398 Més, un parestatje xiquet de fusta.
399 Més, altre tauley de fusta gran, ab un calaix.
Die martis, undecima mensis aprilis, dicto anno MDCVI, dictum
inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
400 Primo, una pessa de stopa, de divuyt a vint canes.
401 Ítem, una cadira comuna.
Memorial dels actes dels censals:
Primo, un acte de censal, en pregamí scrit, de preu de dos-centes
lliures y de pensió de dos-cents sous, pagadós quiscun any a XXII de
juny, venut a dit quòndam micer Steve Grimau per Joan Domènech,
major de dies, y Joan Domènech, son fill, y altres de Tiviça; fet en
dita vila, a XXII de juny MDCII, clos per Bernat Gendre, notari de
Tarragona davall scrit.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de cent lliuras
y de pensió de cent sous, pagadós quiscun any, a XXVIII de juny, venut
a dit micer Steve Grimau per Pere Jover, del mas dit de la Morella,
terme de Tamarit; fet en Tarragona, a XXVIII de juny MDCII, clos per
dit Bernat Gendre, notari.
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Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de cent y deu
lliures y de pensió de cent y deu sous, pagadós quiscun any, a XVIII
de febrer, venut a dit micer Steve Grimau per Berthomeu Jover, pagès de dit mas de la Morella, terme de Tamarit; és fet en Tarragona,
a XVIII de febrer MDLXXXVIIIIº, clos per mossèn Felip Monserrat,
per auctoritats apostòlica y real notari de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de cent lliures
y de pensió cent sous, pagadós quiscun any, lo dia de Cap d’any, venut a
dit micer Steve Grimau per Thomàs Llorens, pagès de Vallmoll, y Joana,
sa muller; és fet en Tarragona, a XXXI de desembre MDLXXXVIIIIº,
clos per dit mossèn Felip Monserrat, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de cent lliures
y de pensió cent sous, pagadós quiscun any, a V de setembre, venut a
dit micer Steve Grimau per Jaume Fortuny, dit lo Pubill, del Mulnàs
y Joana, sa muller; és fet en Tarragona, a V de setembre MDLXXXX,
clos per dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de cent y
vint y sinch lliures y de pensió sis lliures, sinch sous, pagadós quiscun
any, a quatre de agost, venut a dit micer Steve Grimau per Antoni
Magrinyà y Elisabet, sa muller, de la Torra d’en Barra; és fet en dit
lloch, a quatre de agost MDLXXXV, clos per mossèn Joan Baptista
Mullola, notari, regint la scrivania comuna de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de cent
lliures y de pensió sinch lliures, pagadós a VIIII de noembre, venut a
dit micer Steve Grimau per Bertran Vilanova, pagès, y Catherina, sa
muller, de Picamoxons; és fet en Valls, a VIIII de noembre MDLVII,
clos per mossèn Gabriel Pedrola, notari, senyor útil y proprietari de
la Scrivania del balle.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, de preu de vint y
sinch lliures y de pensió vint y sinch sous, pagadós en la festa de Sant
Thomàs, venut a dit micer Steve Grimau per mossèn Perot Uguet,
notari de Tarragona, y Anna, sa muller; és fet en Tarragona, a XX
de noembre MDLXIII, clos per mossèn Damià Gili, notari, regint la
Scrivania comuna de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal al temps de sa creació cent lliures y ara
de preu de sinquanta lliures y de pensió de sinquanta sous, pagadós
quiscun any, a VI de juny, venut a Catherina Pastora, viuda dexada
de Miquel Pastor, former de Tarragona, per Joan Ortega, pescador, y
Elisabet, sa muller; és fet en Tarragona, a VI de juny MDLXXIIII, clos
per mossèn Luis Cendra, notari públich de Tarragona.
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Ítem, altra acte de censal, en pergamí scrit, de preu de sinquanta
lliures y de pensió de sinquanta sous, pagadors quiscun any, a quatre de
agost, venut a dit Catherina Pastora per Pere Llonch y Damià Llonch,
son fill, de dita ciutat; és fet en Tarragona, a IIII de agost MDLXXIIII,
clos per dit mossèn Luis Cendra, notari.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual Francesch Morató,
caputxer, y Eulàlia, sa muller, Matheu Ciges, sa muller (sic), y Àngela,
sa muller, de Tarragona, filla y néta respective de dita Catherina Pastora,
venen dits dos censals creats prop continuats, los dos de preu de cent
lliures, a dit micer Steve Grimau; és lo acte fet en Tarragona, a XVIIII
de agost MDLXXXXV, clos per dit Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de sexanta
lliures y pensió sexanta sous, pagadós quiscun any, en la festa de Sant
Vicens, venut per Vicens Seire, pagès del lloch del Castellvell, y Tecla,
sa muller, y Toni, llur fill, a Tecla Martina y Juan Martí, pagès de dit
lloch; és lo acte fet en la vila de Reus, a XXV de febrer MDLXXXXII,
clos per mossèn Joan Feliu de Andreu, regint la Scrivania del prior
de dita vila.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual Juan Martí, pagès
de Castellvell, y Tecla, sa muller, venen lo dit censal creat al dit micer
Steve Grimau, és fet en dita vila de Reus, a XXX de agost MDLXXXXV,
clos per dit mossèn Joan Feliu de Andreu, notari.
Ítem, un acte, en pergamí escrit, de àpoca y diffinició feta per
Tecla Martina a Vicens Seire de dit lloch; és fet en dita vila de Reus, a
XXV de febrer MDLXXXXII, clos per dit mossèn Joan Feliu de Andreu,
notari.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
quoranta-set lliures y pensió cent quoranta-set sous, pagadós quiscun
any, en la festa de la Visitació de la Verge Maria, venut per Francesch
Amorós, calsseter de la vila de Monblanch, a Pere Colom, argenter de
Tarragona; és fet en la vila de la Torra d’en Barra, lo primer de juliol
MDLXXX, clos per mossèn Francesch Cardona, prevere, rector y notari
de la iglésia de dita vila de la Torra d’en Barra.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, en lo qual dit Pere Colom,
argenter, y Elisabet, sa muller, consignen lo dit censal a dit micer
Steve Grimau; és fet en Tarragona, a XXIIII de agost MDLXXX, clos
per mossèn Joan Ferrer, notari de Tarragona.
Ítem, un altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent
lliures y pensió cent sous, pagadós quiscun any a XXIII de jener, venut
per Damià Andreu, texidor de lli de Monblanch, y Magdalena, sa muller,
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al dit micer Esteve Grimau; és fet en Monblanch, a XXIII de jener MDL,
clos per mossèn Nicholau Gavaldà, regint les escriptures de mossèn
Joan Montanyola, notari de dita vila de Monblanch.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual Bernat Clariana,
pagès del mas d’en Clariana, terme del Cover, se encarrega lo dit censal;
és fet en la vila de Monblanch, a XVI de febrer MDLXXXVII, clos per
dit mossèn Gavaldà, notari de dita vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de cent y
quoranta lliures y pensió cent quoranta sous, pagadós quiscun any, a
VIII de noembre, venut a dit micer Steve Grimau per Andreu Cervera,
apothecari de la vila de Montblanch, y Magdalena, sa muller; és fet en
dita vila a VIII de noembre MDLIIII, clos per mossèn Onoffre Banquer,
notari de dita vila, regint les scriptures de mossèn Pere Bellicén, notari
de la mateixa vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de sexanta
lliures y pensió sexanta sous, pagadós quiscun any, a VII de noembre,
venut a Andreu Cervera y Magdalena, sa muller, per Onoffre Picayre,
apothecari, y Monsserrada, sa muller, tots de la vila de Montblanch;
és fet en dita vila, a VII de noembre MDLIIII, clos per dit mossèn
Onoffre Banquer, notari, regint dites escriptures.
Ítem, altre acte, en pergamí escrit, ab lo qual dit Andreu Cervera,
apothecari, y Magdalena, sa muller, de Monblanch, consignen dit censal
a dit micer Steve Grimau; és fet en dita vila de Monblanch, a VIII de
noembre MDLIIII, clos per dit mossèn Onoffre Banquer, notari, regint
dites escriptures.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu sinquanta
lliures y pensió sinquanta sous, pagador quiscun any, al primer de
maig, venut al dit micer Steve Grimau per Pere Puig, texidor de lli, y
Esperança, sa muller, de la vila de Montblanch; és fet en dita vila, lo
primer de maig MDLV, clos per mossèn Nicholau Gavaldà, notari, regint
las scriptures de mossèn Joan Montanyola, notari de la matexa vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de trentasinch lliures y pensió trenta-sinch sous, pagadós a XV de setembre,
venut a dit micer Esteve Grimau per mossèn Juan Lluna, notari, y
Luysa, sa muller, de la vila de Monblanch; és fet en dita vila, a XV de
setembre MDLI, clos per dit mossèn Nicholau Gavaldà, notari, regint
dites escriptures.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de vint lliures
y pensió vint sous, pagadós quiscun any a VIIII de maig, venut a dit
micer Esteve Grimau per Bernat Calbet, pagès, y Margarida, sa muller,
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de la vila de Monblanch; és fet en dita vila de VIIII de maig MDLVI,
clos per mossèn Nicholau Gavaldà, notari, regint dites escriptures de
dit mossèn Joan Montanyola, notari.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de vint lliures
y pensió vint sous, pagadós quiscun any, a XV de setembre, venut a dit
micer Esteve Grimau per Gaspar Arts, pagès, y Catherina, sa muller,
de la vila de Monblanch; és fet en dita vila, a XV de setembre MDLI,
clos per mossèn Joan Montanyola, notari públich de dita vila.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí escrit, de preu de quorantasinch lliures y pensió quoranta-sinch sous, pagadós quiscun any, en la
festa de la Nativitat de la Verge Maria, venut a Francesch Fortuny, del
lloch del Mulnàs, per Antoni Gomis, corder, y Joana, sa muller, del
lloch de Tamarit; és fet en dit lloch, a IIII de setembre MDXXXXVIIII,
clos per mossèn Pere Magrinyà, prevere, vicari y notari de dit lloch;
en lo llibre de les Memòries dels censals de dit micer Steve Grimau se
troba continuat que dit censal li esguarde per concignació li n’ha feta
dit Fortuny y que lo acte és en la Scrivania del rector de Tamarit y
diu ha pagat fins l’any MDCIII.
Ítem, un acte, en pergamí escrit, ab lo qual Jaume Franch, flassader,
y Catherina, sa muller, de la vila de Reus, tenen y consignen a Pere
Fortuny, de Constantí, y a Jaume Fortuny, del Mulnàs, y a Catharina,
dexada de Guillem Gebellí, notari de Reus, un censal creat de preu
de trenta-sis lliures y pensió trenta-sis sous, que cada any, en cert
termini, los feye los pubills de Vicens Salvador, quòndam del lloch del
Castellvell; és fet dit acte en Reus, a V de dezembre MDXXXXVIII,
clos per mossèn Francesch Pedrol, notari, regint la Scrivania del prior
de dita vila, en lo llibre de les Memòries dels censals diu dit micer
Grimau fa en Vicens Martí, de Castellvell XXXVI s., a II de febrer y
qu·és pagat fins l’any MDXXXXVIIII.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de quoranta
lliures y de pensió quoranta sous, pagadors quiscun any, a XII de mars,
venut a dit micer Steve Grimau per Pau Olives, pintor, y Catherina,
sa muller, de dita ciutat; fet en Tarragona, a IIII de mars MDLXXXV,
clos per mossèn Joan Ferrer, notari de Tarragona.
Ítem, altre acte de censal, en pregamí scrit, de preu de cent lliures
y de pensió cent sous, pagadós quiscun any, a XVI de juny, venut a
dit micer Steve Grimau per lo doctor Pere Vidal, metge, ciutadà de
Tarragona, y la senyora Elisabet Joana, sa muller; fet en Tarragona
a XVI de juny MDCIII, clos per mossèn Bernat Gendre, notari de
Tarragona, a·y altre acte en pregamí de censal de consemblant preu,
specialment obligat en dit censal.
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Ítem, altre acte de censal en pregamí scrit, de preu de trentatres lliures y de pensió de trenta-tres sous, pagadós quiscun any, lo
dia de Pasqua de Resurrectió, venut a Joan Fàbregues, major de dies,
y a Joan Fàbregues, son fill, de Casafort, parròchia de Nulles, per
Francesch Soler y Joana, sa muller, de dit lloch de Nulles; fet en la
Notaria comuna de dit lloch de Nulles, a II de mars MDLXXII, clos
per mossèn Berthomeu Gondor, prevere, vicari y notari de dit lloch.
Ítem, altre acte de censal, en pergamí scrit, de preu de trenta
lliures y de pensió trenta sous, pagadors lo primer de mars, venut a
dit Joan Fàbregues, major, Pau Joan Giner y Francesca, sa muller,
de dit lloch de Nulles; fet en dit loch, lo primer de mars MDLXXXXII,
clos per mossèn Gabriel Noet, prevere y notari de dit lloch.
Ítem, altre censal, en pergamí scrit, de preu de vint y quatre
lliures y de pensió de vint y quatre sous, pagadors en la festa de
Sant Miquel de setembre, venut a dit Joan Fàbregues, major, per Luch
Borràs, Elisabet, sa muller, March Borràs, son fill, principals, Lorens
Sanctapau, major, y Andreu Borràs, fermansas, tots de Valls; fet en Valls,
a XXII de desembre MDXXXXVI, clos per mossèn Bernat Cardona,
notari de Valls.
Ítem, altre acta de consignació, en pergamí, ab lo qual dits Joan
Fàbregues, major, y Joan Fàbregues, son fill, y Tecla, sa muller, consignen
a dit micer Steve Grimau los sobre designats tres censals, de preu tots
junts de LXXXVII ll. y de pensió LXXXVII s.; fet en Tarragona, a XX de
janer MDLXXXXVI, clos per mi, Bernat Gendre, notari de Tarragona.
Ítem, alte acte de censal en pregamí scrit, de preu de quatorze
lliures y deu sous y de pensió quatorze sous y sis dinés, pagadors a XXI
de febrer, venut per Gabriel Alegre, de Tamarit, a Francesch Fortuny,
del Mulnàs; fet en dit loch del Mulnàs, a XI de febrer MDLX, clos per
mossèn Pere Joan Carnicer, prevere, notari y vicari de Tamarit.
Ítem, altre acte en pregamí scrit, ab lo qual Joana Fortuny, viuda
dexada de Jaume Fortuny, y Francesch Fortuny, son fill, del Mulnàs,
venen lo dit censal a dit micer Steve Grimau; fet en Tarragona, a XV
de desembre MDCII, clos per mi, Bernat Gendre, notari.
Ítem, altre censal, de preu de cent lliures y de pensió cent sous,
que, a XI de janer, fa Pere Armengol, pagès de Tarragona, venut a dit
micer Grimau, ab acte en poder de mi, Bernat Gendre, notari, a XI
de janer MDCIIII.
402 Ítem, una mula jova de tres anys pèl castany, ab sa sella.
Memorial de las proprietats:
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Primo, una vinya closa, ab sa casa, situada en lo terme de Tarragona, al Camí qui va al pont, affronte ab tres parts ab camins públichs
y de una part ab vinya d’en Via.
Ítem, un hortet clos dit la Veleta, a l’altre part de dit Camí del
pont, devant dita vinya, que affronte ab lo Rech Major.
Ítem, una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en
la plasa de Sant Francesch, que dit micer Grimau comprà del pubill
Rosselló, affronte, a part devant, ab dita plasa, a part derera, ab lo
carrer del Forn d’en Castelló, de l’un costat, ab casa de n’Armengol i,
de l’altre costat, ab casa de n’Oliver.
Ítem, una masia, ab ses terres y possessions situades en lo terme
de Tamarit, que dit micer Grimau, diffunct, en son testament ha dexada
a Thimoteo Gondalbeu, en la qual y ha molts sembrats y té a miges
en Marquès, de Altafulla, en la qual torra y heretat diu la senyora
Grimau, viuda, y són també les coses següents:
Primo, onse bótes de dues, tres y quatre càrregues.
Ítem, una pastera.
Ítem, un mosquet.
Ítem, un arcabús.
Ítem, dues axades.
Ítem, dos càvechs.
Ítem, dos destrals.
Ítem, dos sachs llansols per a tenir gra.
Ítem, una massa, guarnida de ferro.
Ítem, dues rodes de carro, guarnides de ferro, dolentes.
Ítem, quatre bous; diu la senyora que los dos són de dit diffunct
y los altres dos són a mitges ab quatre persones.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Elisabet Grimau, vidua et
Iacobus Reig, canonicus, nominibus respective predictis, in hereditate
et bonis dicti quondam Stephani Grimau invenisse et omnia de quibus notitiam habuimus de ipsa hereditate in inventarium redigisse et
redigi et scribi fecisse nec secundam nostram conscientiam vel credere
aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate, ultra descripta in predicto inventario seu reportorio, nec dolo, fraude aut aliqua malignitate
usos fuisse vel fecisse nec in posterum utemur quin ipsa omnia bona
mobilia et inmobilia et omnes res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario ponantur et inserantur et, si quid aliud ullo tempore
invenerimus in dictis bonis et hereditate illius, quod citius fieri poterit
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in huiusmodi inventario redigi et scribi feciemus et ponemus dicenter
insuper et protestantes quod, si aliqua posuimus non ponenda vel aliqua
omisimus ponenda pro non positis volumus haberi posita et ponenda
pro positis reputari adeo quod semper uti valeamus veritate et sub
predictis protestationibus et aliis a iure concessis presens firmavimus
inventarium et quequidem bona omnia penes me, dictam Elisabetem
Grimau, nominibus predictis et non penes vos, dictum dominum Iacobum Reig, canonicum et alios administratores dicti Seminarii sunt
et existunt ipsaque ego, dicta Elisabet Grimau, viuda, nominibus predictis, tenere et possidere confiteor et suis casu et tempore restituere
et de eis bonum, verum et legale compotum reddere et reliqua est
rationum restituere et vos, dictum dominum canonicum Reig et alios
administratores dicti Seminarii illiusque et vestrorum bona a predictis
indemnes et indemna ac penitus sine damno servabo et servare promito, sine aliqua dilatione et exceptione et sine damno et missione
vestris et cum obligatione bonorum meorum et cum renunciationibus
necessariis ac cum iuramento quod, in animam meam per dominum
Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta,
facio et presto cum pressenti, quodquidem inventarium fuit actum et
perfectum Tarracone anno, diebus et mensibus quibus supra. Sig++na
nostrum Elisabetis Grimau, vidue et Iacobi Reig predictorum, quibus
nominibus predictis, hec laudamus, concedimus et firmamus et ego,
dicta Elisabet Grimau, iuro.
Testes huius rei sunt honorabiles Franciscus Barbarà, causidicus
et Petrus Ioannes Martra, sartor, cives Tarracone, quo ad firmam dicte
domine Elisabetis Grimau, vidue.
Die sabbati, XVIII mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto, Tarracone.
Encantus factum de rebus et bonis mobilibus inventis in domo
Stephani Grimau, utriusque iuris doctor, civis Tarracone.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto, die vero sabbati, decima octava mensis marcii intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica et
regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte
civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam domine Elisabetis
Grimau, vidue relicte magnifici quondam domini Stephani Grimau,
utriusque iuris doctoris, civis Tarracone, uti tenentis et possidentis
hereditatem et bona dicti eius viri, pro suis dote et aliis iuribus que
habet et habere debet in et super eisdem hereditate et bonis, iuxta antiquam et cetera constitutionemque generalem Cathalonie, Perpiniani
editam, incipientem “hac nostra et cetera” et ut usufructuarie, toto
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tempore vite sue, dictorum bonorum et admodum reverendorum dominorum Ioannis Ludovici d’Oms, archidiaconi maioris, Iacobi Reig,
canonicorum, Raphaelis Mosset, canonici et comensalis et Ioannis
Augustini Vincens, beneficiati Sedis Tarracone, administratorum Collegiii et Seminarii Studii Tarracone, heredis universalis dicti quondam
Stephani Grimau, finito dicto usufructu, institutorum per eundem dominum Stephanum Grimau illius ultimo testamento quod fecit, ordinavit et firmavit in posse mei, dicti notarii, die sexta mensis februarii
proxime preteriti, de bonis hereditatis dicti quondam domini Stephani
Grimau, in platea Sedis Tarracone fuit factus encantus, interessentibus,
vocatis et adhibitis Ioanne Vinyes, Magino Gisquerol et Ioanne Botet,
curritoribus collis publicis et iuratis dicte civitatis Tarracone, per quos
personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis infrascriptis, fuerunt
vendita bona sequentia:
Vidua Grimau recepit pecunias huius diei
Numero 1. Comenedor de la Mercè.
Primo, se ha venut al padre fra Gaspar Fisa un llansol, per vint
quatra sous I ll., IIII s.
2 Més, altre llansol de cànem al matex fra Gaspar Fisa, comenador de Nostra Senyora de la Mercè, per vint y quatre sous I ll., IIII s.
3 Més, dos llansolls de cànem a mestre Nicholau, part del partit
per vint y vuyt sous I ll., VIII s.
4 Més, al mateix altre llansol de cànem dit pare y mara, per vint
y vuyt sous, dic I ll., VIII s.
5 Més, se ha liurat un llansol de cànem Aldonsa Ormanta, viuda,
per vint y dos sous y sis dinés, dic I ll., II s., 6 d.
6 Més, se ha lliurat un llansol de bri de cànem per trenta-tres
sous y mig a mestre Martí, boter I ll., XIII s., 6 d.
Die iovis, XXVII mensis iulii, dicto anno MDCVI, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Receptor pecuniarum, dominus Raphael Mosset, canonicus, administrator Seminarii, ab hoc die in antea et postea, recepit a dicta
vidua Grimau predictas octo libras primi diei.
Primo, dos coxins a mossèn Thomàs Corda, notari, per vint y
vuyt sous y sis dinés I ll., VIII s., VI d.
9·8·6
8 Ítem, dos matallaffs al senyor Andreu Reig, canonge, per sis
lliures VI ll.
9 Ítem, dos coxins al dit senyor canonge Reig, per trenta-vuyt
sous y onse dinés I ll., XVIII s., XI d.
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10 Ítem, un coxí a mossèn Thomàs Corda, per setse sous y sis
dinés XVI s., VI d.
11 Ítem, dos matallafs a Pau Martí, boter, per sinch lliures, sis
sous V ll., VI s.
12 Ítem, un buffet de al àlber (sic) al senyor canonge Andreu
Reig, per vint y sinch sous I ll., V s.
13 Ítem, una bassina de llautó a mossèn Pau Llagostera, per vint
y quatre sous I ll., IIII s.
14 Ítem, dos cadires comunes a Ramon Carbó, argenter, per setse
sous y sis dinés XVI s., VI d.
15 Ítem, dos bacines de lautó al dit Carbó, per vint y sis sous
I ll., VI s.
Die veneris, XXVIII mensis iulii, dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
16 Primo, dos cadires comunes de cuyro a Pere Argilès, per divuyt
sous y sis dinés XVIII s., VI d.
17 Ítem, una botiga de aram a n’en Pau Calabrès, quatre sous IIII s.
18 Ítem, tres bassines de llautó a mossèn Francesch Salvat, per
sinquanta sous II ll., X s.
19 Ítem, un candalero de llautó a mossèn Nicasi Guia, per sinch
sous V s.
20 Ítem, un llit de pots y banchs a n’en Luis Amill, per dotse
sous XII s.
21 Ítem, una bassina de llautó a mossèn Francesch Salvat, per
tretse sous XIII s.
22 Ítem, un llit de camp, de migs pilàs, a mossèn Joan Carnicer,
per trenta-sinch sous I ll., XV s.
23 Ítem, dos candaleros de llautó a mossèn Ignasi Guia, per deu
sous y onse dinés X s., XI d.
24 Ítem, quatre quadros de verdura a mossèn Joan Pinyanos, per
quoranta sous II ll.
25 Ítem, dos matallaffs a mossèn Joan Carnicer, per sinquanta-sinch sous II ll., XV s.
30·6·4
26 Ítem, una botiga de stany a mossèn Jaume Sanromà, per set
sous y sis dinés VII s., VI d.
27 Ítem, dos quadros de Sant Pau y de quant Nostre Senyor
disputava en lo temple, a mossèn Nicasi Guia, per vint y quatre sous
I ll., IIII s.
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28 Ítem, altre quadro de la Salutació al senyor canonge Mosset,
per dotse sous XII s.
Die sabbati, XXVIIIIº mensis iulii, dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
29 Primo, sinch cadires comunes dolentes a mossèn Miquel Escorpí, per setse sous XVI s.
30 Ítem, tres matallaffs vell a Simon Robió, per tres lliures, tres
sous III ll., III s.
31 Ítem, una portallera al senyor micer Sitges, per sinch lliures
y sis sous V ll., VI s.
32 Ítem, una flassada groga a mossèn Joan Carnicer, per tres
lliures, sis sous III ll., VI s.
33 Ítem, un buffet a na Bages, de Constantí, per vint sous I ll.
34 Ítem, una taula redona y un llit ras a Domingo Pujalt, per
vint sous I ll.
35 Ítem, un arruelo de xamellot al doctor Jover, per tres lliures
y tres sous III ll., III s.
36 Ítem, un sayo de xamellot negre molt usat a Joan Coll, per
dotse sous XII s.
37 Ítem, un sayo de contray molt usat a n’en Castelló, per deu
sous X s.
38 Ítem, una flassada blancha Miquel Sans, per quoranta-nou
sous y sis dinés II ll., VIIII s., VI d.
39 Ítem, un parell de calsas d’estamenya a Pere Caldes, per quatre
sous IIII s.
40 Ítem, un casaca de xamellot a Joan Coll, per quatre sous y
dos dinés IIII s., II d.
41 Ítem, una camissa a Domingo Pons, per nou sous y sis dinés
VIIII s., VI d.
24·6·5
8 42 Ítem, una camissa a mossèn Joan Mora, per quinze sous XV s.
43 Ítem, una camissa a mossèn Pere Balle, notari, per quinze
sous y un diner XV s., I d.
44 Ítem, una flassada vermella a Antoni Rovira, per trenta-set
sous y sis I ll., XVII s., VI d.
45 Ítem, una camissa a n’en Canyelles, per dotse sous y sis dinés
XII s., VI d.
46 Ítem, una camissa a mossèn Pere Balle, notari.
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47 per quatorze sous y tres dinés XIIII s., III d.
48 Ítem, una camissa a Gaspar Giscofrè, per tres sous III s.
49 Ítem, una camisa a mossèn Francesch Pérez, per tretse sous
XIII s.
50 Ítem, una camissa a Joan Febrer, per onze sous y set dinés
XI s., VII d.
51 Ítem, una llumanera de lleuró al senyor don Rafel de Biure,
per qinze sous XV s.
52 Ítem, una camissa a mossèn Francesch Reverter, notari, per
quatorze sous y sis dinés XIIII s., VI d.
53 Ítem, una camissa al dit, per quinze sous XV s.
54 Ítem, una camissa a mossèn Joan Mora, per setse sous XVI s.
55 Ítem, una camissa a n’en Antoni Pedret, per quatre sous y un
diner IIII s., I d.
56 Ítem, una camissa a Francesch Torrell, per dotse sous XII s.
57 Ítem, dos camisses a Francesch Sala, per quatorze sous y sis
dinés XIIII s., VI d.
58 Ítem, dos camisses a Francesch Serra, per nou sous y tres
dinés VIIIIº s., III d.
59 Ítem, una camissa a na Rovira, per sinch sous V s.
60 Ítem, un calsots de lli a n’en Pere Clarà, per sinch sous y dos
d. V s., II d.
11·12·5
61 Ítem, altres calsots a Joan Banyeres, per tres sous III s.
62 Ítem, altres calsots a Antoni Anglada, per tres sous y un diner
III s., I d.
63 Ítem, altres calsots a Joan Jansà, per dos sous II s.
Die sabbati, XII augusti dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
64 Primo, una arquimesa vella a mossèn Floris, per set lliures,
un sou VII ll., I s.
65 Ítem, un retaulet al senyor canonge Pagès, per vint y dos sous
y sis dinés I ll., II s., VI d.
66 Ítem, dues camises de dona, baxes, de tela, velles, a mossèn
Luis Andreu, notari, per quinze sous XV s.
67 Ítem, un lansol vell d’estopa a mossèn Nadal Genís, per vuyt
sous VIII s.
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68 Ítem, un llansol vell d’estopa a mossèn Francí Piquer, notari,
per nou sous y onse dinés VIIII s., XI d.
69 Ítem, una flassada blanca, molt vella, a na Guimarnaua, per
vuyt sous y tres dinés VIII s., III d.
70 Ítem, un manto de estam, molt vell, a na Alcovera, viuda, per
quatorze sous XIIII s.
71 Ítem, un llansol de estopa, usat, a Francí Pagès, calderer, per
desset sous y set dinés XVII s., VII d.
72 Ítem, un llansol vell, d’estopa, a na Guimernaua per vuyt sous
y nou dinés VIII s., VIIIIº d.
73 Ítem, un manilet nou, viat de blau, de stopa, a Magí Gisquerol,
per quatre sous y hu IIII s., I d.
Die sabbati, XVIIIIº augusti, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
74 Primo, una gorra de drap a na Gomara per quatre sous IIII s.
13·1·2
75 Ítem, una quera dolenta a Joan Ros, per dos sous, tres dinés
II s., III d.
76 Ítem, una simolsa de grana a na Bertrana, per vuyt sous y
hu VIII s., I d.
77 Ítem, un gipó a Joan Ros, per tres sous y hu III s., I d.
78 Ítem, dos manils y una tovalloleta al dit, per sinch sous V s.
79 Ítem, un llansol a la senyora Febrera, per vuyt sous y hu
VIII s., I d.
80 Ítem, dos coxins a n’en Botet, per tres sous y quatre III s., IIII d.
81 G Ítem, un llansol a Magí Gisquerol, per tretse sous XIII s.
82 Ítem, un llansol de estopa a Joan Sglésia, per setse sous XVI s.
83 Ítem, un davant de llit a na Farrera, per tres sous y hu III s.,
I d.
84 Ítem, un llansol dolent a na Roga, per sis sous VI s.
85 Ítem, un llansol al senyor canonge Font, per dotse sous XII s.
86 Ítem, una cambrada de guadamacils eren de la cambra del
carrer Major, al senyor Francesch Gili, per vint y dues lliures, quatorse
sous XXII ll., XIIII s.
87 Ítem, un drap de pastà, viat de negre, a na Olivera, per sinch
sous y quatre V s., IIII d.
88 Ítem, altre drap de pastà a n’en Toda, per sinch sous y deu
dinés V s., X d.
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89 Ítem, un llansol de estopa n’en Barthomeu Vinyes, per divuyt
sous XVIII s.
90 G Ítem, un llansol de estopa a Magí Gisquerol, per desset
sous XVII s.
29· ·1
Die sabbati, XXVI mensis augusti dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
91 Primo, quatre bavosals dolents a Francesch Piquer, per dos
sous y hu II s., I d.
92 Ítem, altres quatre bavosals dolents a na Caldes, per un sou I s.
93 Ítem, altres tres bavosals a mossèn Gabriel Pons, per un sou I s.
94 Ítem, un sayet blau dolent a na Ginera, per tres sous III s.
95 Ítem, uns cortinatges de lit de camp de buret grog, ab flocadures blaves, a la senyora Grimau, per sinch lliures, un sou V ll., I s.45
96 Ítem, altres cortinatges de drap blau, ab les flocaduras del
matex, a la dita senyora Grimau, per nou lliures VIIII ll.
97 Ítem, unes faldilles de grana a mossèn Mora, per dues lliures
II ll.
98 Ítem, un cos de gipó de setí negre usat a mossèn Puig, notari,
per vint y sinch sous I ll., V s.
99 Ítem, un sayet a n’en Gaspar Serra, per sis sous VI s.
100 Ítem, un davant de llit de stopa a Catherina Monserrada,
per tres sous III s.
101 Ítem, uns cortinatges d’estamenya vermella a la dita senyora
Grimau, per sis lliures VI ll.46
102 Ítem, un banch de sala, dolent, a n’en Pere Escuder, per dos
sous y sis dinés II s., VI d.
Die sabbati, II septembris dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
103 Primo, una dotsena de tovallons de cànem, usats, a na Baldirana, per vint y un sou I ll., I s.
Die sabbati, XVI mensis septembris dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
104 Primo, unes mànigues de setí carmesí, dolentes, a na Serra,
per un sou I s.
45. Al marge esquerre, Garriga, ratllat.
46. Al marge esquerre, Garriga, ratllat.
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105 Ítem, quatre libres: Pratica de Bonacursi, Inquiridion, Inberti
Rupellani De re ortensi et De re navale, De vasculis, Catalagus legum
antiquarum en octau y setsè a micer Lorens, per dotse sous XII s.
25·18·7
106 Ítem, un libre Probblemmas Aristòtil al senyor Joseph Rossell,
per dos sous II s.
107 Ítem, un libre Saltiri de David a mossèn Miquel Pedret, per
un sou I s.
108 Ítem, un libre Covarrivas super regulationem dimititur pecatum
et cetera a mossèn Magrinyà, per tres sous III s.
Die sabbati, XXX mensis septembris et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
109 Primo, un libre Virgili a Joan Sans, per tres sous III s.
110 Ítem, vuyt libres: Singularis interpretatio, Tractatus de decennis,
Bella persica super instituta, Antonius de Ferret De pignoribus, Historia
ecclesiastica de la cisma de Inglaterra, Decius de regula iuris.
111 Iuris arte metodo, Practica cancellarie a micer Sangenís, per
vint y quatre sous I ll., IIII s.
112 Ítem, dos libres, lo hu, tractat De prescriptionibus, Tractatus
de reservationibus apostolicis a micer Cosme Jaques, per sis sous VI s.
113 Ítem, unes mànagues de setí carmesí a mestre Botet, corredor,
per quatorze sous XIIII s.
114 Ítem, una caxa de pi a n’en Augustí Verdú, per vuyt sous VIII s.
115 Ítem, quatre draps de ras de pradaria a mossèn Octavià Gondalbeu, comensal de la Seu, per trenta-sis lliures, deu sous, llevats deu
sous se són donats de exaus, resten trenta-sis lliures XXXVI ll.
39·1
Die veneris, XXVII mensis octubris, dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
116 Primo, un libre Josepho De bello iudaico al senyor canonge
Rovira, per vuyt sous VIII s.
117 Ítem, un càntir de aram usat a mossèn Pau Colom, per trentaquatre sous y sis dinés I ll., XIIII s., VI d.
118 Ítem, un sayo de xamellot, molt vell, forat de bocaram, a
Pere Fort, per vuyt sous VIII s.
119 Ítem, una copa de aram usada a mestre Vilanova, flaquer,
per quoranta-dos sous II ll., II s.
120 Ítem, unes graelles de ferro velles a mossèn Gabriel Roig,
per quatre sous y sis dinés IIII s., VI d.
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43·17·6
121 Ítem, tres asts usats medianés a Pere Terrafeta, per sinch
sous V s.
122 Ítem, una caldera de aram gran, usada, a mossèn Miquel
Sans, per tres lliures III ll.
123 Ítem, uns cavalls de ferro per al foch a dit mossèn Sans, per
vint sous I ll.
124 Ítem, un caixa de pi, vella, ab pany y clau, a madò Olivera,
per onse sous XI s.
125 Ítem, dos coxineres de drap de cànem, usades, a mossèn
Gaspar Orvay, per vuyt sous VIII s.
126 Ítem, dos coxineres de drap de casa, ab renda, molt velles,
al dit, per sinch sous y sis V s., VI d.
127 Ítem, dos altres coxineres de drap de casa, velles, al dit mossèn Orvay, per quatre sous y sis IIII s., VI d.
128 Ítem, dues gorres planas velles a na Gomara, per dos sous II s.
129 Ítem, dos coxineres de drap de casa, velles y esquinçades, a
Pau Martí, boter, per sinch sous y quatre V s., IIII d.
130 Ítem, dos coxineres de tela usades a mossèn Gaspar Orvay,
per vuyt sous y sis VIII s., VI d.
131 Ítem, un manillet de cotó blau a n’en Joan Martí, per tres
sous III s.
132 Ítem, per quatre capells de drap de casa, usats, a mossèn
Pere Amorós, sirurgià, sis sous VI s.
Die lune, duodecima mensis marcii, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo septimo, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
133 Primo, un llansol a mossèn Hierònym Martí, per trenta sous
y sis dinés I ll., X s., VI d.
134 Ítem, una casaca de contray a Onofre Aguader, studiant, per
nou sous VIIIIº s.
135 Ítem, quatre coxineres, dos grans y dos xiques, al senyor
canonge Andreu Reig, per dotse sous XII s.
136 Ítem, una tovallola a mossèn Francisco Pérez, per tres sous
III s.
137 Ítem, dos coxineres de tela, ab benes de ret sobreposat, a
mossèn Miquel Puig, notari, per desset sous y sis XVII s., VI d.
10·10·10
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138 Ítem, un pavalló de estamenya vermella, ab flocadura de
filadís vert y grog, a la senyora viuda Grimau, per quatre lliures, setse
sous IIII ll., XVI s.
139 Ítem, dos coxineres a na Margarida Amills, per tres sous III s.
140 Ítem, una pessa de drap de bri de cànem a na Modronya, a
rehó sis sous cana, tira sis canes, val trenta-sis sous I ll., XVI s.
141 Ítem, un llansol a n’en Monreal, sabater, per setse sous XVI s.
142 Ítem, un llansol a Joan Rosselló, del Castellvell, per denou
sous XVIIIIº s.
143 Ítem, un llansol a Hierònym Lleó, ostaler, per vint y dos sous
y sis dinés I ll., II s., VI d.
144 Ítem, un llansol a n’en Gisquerol, per vint y quatre sous I ll.,
IIII s.
145 Ítem, una gerra a Joan Arbós, per vint sous I ll.
146 Ítem, dos moratxeres de aram a mestre Casabona, sabater,
per tres sous y sis dinés III s., VI d.
147 Ítem, una una (sic) catiffa larga y estreta al senyor don Rafel
de Biure, per dues lliures II ll.
148 Ítem, un llansol a mossèn Francisco Pérez, per quoranta-un
sou II ll., I s.
149 Ítem, un llansol a n’en Calbet, pintor, per vint y un sous y
sis dinés I ll., I s., VI d.
150 Ítem, una cota de burel, ja usada, a mossèn Pere Rovira, per
setse sous XVI s.
151 Ítem, un llansol a Paula Baldirana, per divuyt sous XVIII s.
152 Ítem, un llansol a Magdalena Morena, per vuyt sous y sis
dinés VIII s., VI d.
Die martis, decima tercia mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septimo, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
153 Ítem, un parell de tovalloles de bri de llens de casa al senyor
canonge Rovira, per tretze sous y un diner XIII s., I d.
19.18.1
154 Ítem, una camisa de dona, de tela, al senyor comensal Gondalbeu, per dotze sous XII s.
155 Ítem, una camisa de dona dolenta a Tecla Matheua, per tres
sous y nou III s., VIIII d.
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156 Ítem, una vànova blanca a mossèn Pau Moragues, botiguer,
per sis lliures, vuyt sous VI ll., VIII s.
157 Ítem, una cayxa de noguer a Joan Calbet, per devuyt sous y
sis diners XVIII s., VI d.
158 Ítem, un manillet dolentet a na Tecla Baià, per un real, dich
II s.
159 Ítem, unes stovalletes molt dolentetes a dita Tecla Matheua,
per dos sous y hun diner II s., I d.
160 Ítem, un parell de exugamans dolents a mossèn Bargalló, per
un sou y deu diners I s., X d.
161 Ítem, un altre exugamans apedasat a Magdalena Morera, per
vuyt diners VIII d.
162 Ítem, un altre exugamans molt dolentet a dit mossèn Bargalló,
per sinch diners V d.
Die mercurii, decima quarta mensis martii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septimo, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
163 Ítem, un llansol de stopa, usat, a madó Ginaberta, per tretze
sous y mitg XIII s., VI d.
/o/ 164 Ítem, una pessa de torcaboques de pinyonet, que tira sis
canes, sinch pans, a rahó sinch sous y nou cana,
165 a mestre Floris valen una lliura, devuyt sous y un diner
I ll., XVIII s., I d.
166 Ítem, dues cadires de volta mijanceres, ab sos cuyros, a Hierony Ferrer, per vint y dos sous I ll., II s.
167 Ítem, una cayxa, ab calayxons de noguer, al senyor Pons, per
quoranta y tres sous II ll., III s.
168 Ítem, unes tovalles de ginesta dolentes al senyor ardiacha
Fivaller y al senyor micer Reig, marmessors del testament de don
Anthoni Agostí, per trenta-tres sous I ll., XIII s.
15·18·10
169 Ítem, una cayxa de àlber dolenta al dit Hierony Ferrer, vint
sous I ll.
170 Ítem, un llansol molt usat, de bri, a mestre Pinyanos, per
devuyt sous y un diner XVIII s., I d.
171 Ítem, una conca de lleutor, ab sos peus y una ança rompuda,
a mossèn Floris, per set lliures VII ll.
172 Ítem, un saio de rayxa negra, molt dolent, al senyor Jover,
per dotze sous XII s.
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173 Ítem, una cadira de fusta de costelles a na Muntera, per
devuyt diners I s., VI d.
174 Ítem, una cadireta xiqueta de fusta, de costelles, a na Catherina Puyals, per dos sous II s.
175 Ítem, un llansol, també usat, a mossèn Coll, per vint sous y
migt I ll., VI d.
176 Ítem, un candelero de lleutor dolent a mossèn Monter, per
sinch sous y sis diners VI s., VI d.
177 Ítem, tres coyxineres, ja usades, a Joseph Vila, per quatorse
sous XIIII s.
178 Ítem, un bancal dolent, tot foradat, a Pere Ferrer, spaser, per
nou sous VIIII s.
179 Ítem, don cantert (sic) de terra oliers a mestre Anthoni Mallol, per dos sous II s.
180 Ítem, un altre bancal verdós, també molt dolent, a na Prunera, per sinch sous V s.
181 Ítem, un llansol, molt usat, a mossèn Figueres, per deu sous
y mitg X s., VI d.
182 Ítem, dos gerres de terra olieres a mestre Pau Martí, per
quoranta sous II ll.
183 Ítem, un llansolet, molt dolent y tot foradat, al dit mestre
Pinyanos, per set sous y hun diner VII s., I d.
184 Ítem, una pessa de stopa crua, que n’i a devuyt canes y mija,
a rahó tres sous y onse diners la cana, al senyor Joan Andreu, ferrer,
val tres lliures, dotze sous y sis III ll., XII s., VI d.
19·8
Disapte, a 5 de agost 1606, se ha venut lo següent, en lo encant
del quòndam micer Steve Grimau et cetera:
Primo (espai en blanc).
Disapte, a 13 de agost 1606 et cetera:
Primo, a mossèn Josef Flores una arquimesa vella, per VII ll., 1 s.
Un retaulet al senyor canonge Pagès, per I ll., II s., VI d.
Dues camises de dona baxes, de tela, velles, a mossèn Lloís Andreu,
notari, per quinse sous XV s.
Un llensol vell de estopa a mossèn Nadal Genís, per vuyt sous
VIII s.
Un llensol vell de estopa a mossèn Francesc Piquer, notari, per
nou sous y onse diners VIIIIº s., XI d.
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Una flasada blanca, molt vella, a na Guivernaua, la vella, per vuyt
sous y tres VIII s., III d.
Un manto de estam, molt vell, a na Alcovera, viuda, per catorse
sous XIIII s.
Un llensol de estopa, husat, a mestre Francesc Pagès, calderer,
per deset sous y set XVII s., VII d.
Un llensol vell de estopa a na Guivernaua, per vuyt sous y nou
VIII s., VIIIIº d.
Un manilet nou, viat de blau, de estopa, a Magí Giscarol, per
quatre sous y un diner IIII s., I d.
Disapte, a 19 de agost 1606:
Primo, a na Gomara una gorra de drap, per quatra sous IIII s.
Ítem, Joan Ros una quera dolenta, per dos sous y tres II s., III d.
Ítem, una simolsa de grana a na Bertrana VIII s., I d.
Ítem, Joan Ros un gipó, per tres sous y un diner III s., I d.
Ítem, dos manills y una tovallola, dolents V s.
Ítem, un llensoll a la senyora Febrera VIII s., I d.47
Fa a buydar en lo encant, és buydat. Una dotsena de tovallons
de cànem, husats, a na Baldirana, per 21 s. I ll., I s.
Ítem, dos coxins a na Botet III s., IIII d.
Ítem, un llensoll a Magí Gisqueroll XIII s.
Ítem, un llensoll de stopa a Joan Església, per setse sous XVI s.
Ítem, un devant de lit a na Ferrana, per tres sous III s., I d.
Ítem, a na Roja un llansoll dolent, per sis sous VI s.
Ítem, un llensoll al senyor canonge, per dotse sous XII s.
Ítem, una cambra de guadamasills al senyor Francesc Gili XXII ll.,
XIIII s.
Ítem, un drap de pastà, viat de negre, per a na Oleriu V s., IIII d.
Ítem, altre drap de pastà a n’en Luch Toda V s., X d.
Ítem, un llensoll de stopa a n’an Barthomeu Vinyes XVIII s.
Ítem, un llensoll de stopa a Magí Gisqueroll XVII s.
Die sabbati, XXVI augusti, dicto anno:
Primo, quatre bovesalls a Francesc Piquer II s., I d.
Ítem, quatre bovesalls dolents a na Caldes I s.
47. Ratllat, Dit dia disapte, a 2 de setembre 1606 et cetera.
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Ítem, tres bovesalls a mossèn Grabiel Pons I s.
Ítem, a n’an Guiot, pagès, un saiet blau dolent III s.
Ítem, a la senyora Grimau un cortinatges de buret groch, ab
floquadures blaves I ll., I s.
Ítem, a la senyora Grimau un (sic) cortinatges de drap blau, ab
las floquaduras del matex VIIII ll.
Ítem, unes faldillas de grana a mossèn Mora II ll.
Ítem, un cos de gipó de satí negre, usat, a mossèn Puig, notari
I ll., V s.
Ítem, un sayet a n’an Gaspar Serra VI s.
Ítem, un devant de lit de stopa a Chaterina Monserrada III s.
Ítem, a la senyora Grimau un (sic), cortinatges de stamenya
vermella VI ll.
Ítem, un banch de sala dolent a n’an Pere Scofet II s.
A·s donat lo senyor canonge Moset 8 s. de axaus a n’en Roca,
ortolà, per aver dit a la vinya 500 ll. Divendres, al primer de setembre
1606, et cetera, se a venut lo següent en dit encant del mossèn Steve
Grimau, et cetera:
Primo, un cànter de aram husat a mossèn Pau Colom, per 34 s.,
6 d. I ll., XIIII s., VI d.
Un saio de xamellot, molt vell, folrrat de bocaram, a n’en Pere
Fort, per vuyt sous 8 s. VIII s.
Una copa de aram gran, husada, a mestre Ivo Vilanova, flaquer,
per 42 s. II ll., II s.
Unes graelles de ferro velles a mossèn Gabriel Roix, per 4 s., 6
IIII s., VI d.
Tres asts medianos, husats, a n’en Pere Terrafeta, per 5 s. V s.
Una caldera de aram gran husada a mossèn Miquel Sans, per 3 ll.
III ll.
Uns cavalls de ferro per al foch al dit mossèn Miquel Sans, per
20 s. I ll.
Disapte, a II de setembre 1606 et cetera:
Primo, una caxa de pi vella, ab pany y clau, a na Olivera, per
11 s. XI s.
Dues coxineres de drap de cànem, husades, a mossèn Gaspar
Orvay, prevere, per 8 s. VIII s.
Dues coxineres de drap de casa, ab randa, molt velles, a mossèn
Gaspar Orvay, prevere, per 5 s., 6 d. V s., VI d.
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Dues coxineres de drap de casa, velles, ab randa, a mossèn Gaspar
Orvay, per 4 s., 6 d. IIII s., VI d.
Dues gorres planes, molt velles, a na Gomara, per 2 s. II s.
Dues coxineres de drap de casa, velles y esquinçades, a mestre
Pau Martí, boter, per 5 s., 4 d. V s., IIII d.
Dues coxineres de tela, husades, a mossèn Gaspar Orvay, prevere,
per 8 s., 6 d. VIII s., VI d.
Un manilet ab cotó blau vell a n’en Ivo Martí, per 3 s. III s.
Quatre capellets de drap de casa, husats, a mossèn Pere Amorós,
sirurgià, per 6 s. VI s.
11·7·10
avant
185 Ítem, un davant de llit de stopa, molt dolent, a na Dominga,
per tres sous III s.
186 Ítem, vint y hun torcaboca de llinet al senyor canonge Mosset,
per dos lliures, vuyt sous II ll., VIII s.
187 Ítem, unes mànegues de setí negre, molt dolentes, a mossèn
Elies, per dos sous II s.
188 Ítem, dues coyxines (sic) brodades de seda negra al dit Elies,
per dotze sous XII s.
Die iovis, decima quinta mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septimo, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
189 Ítem, unes stovalles usades a mossèn Joseph Floris, per quinze
sous y mitg XV s., VI d.
190 Ítem, unes altres stovalles dolentes, mitjanceres, a dit mossèn
Floris, per sis sous VI s.
191 Ítem, unes tovalles grans de fil, crues, a n’en Miquel Rocha,
per trenta-sis sous I ll., XVI s.
192 Ítem, unes altres tovalles, també, ayxí com les altres, al mateix
en Roca, per quoranta sous II ll.
193 Ítem, unes tovalletes dolentes a Esperança Corredora, per
dotze dinés I s.
194 Ítem, unes altres tovalles de fil a mossèn Joseph Flores, per
quatorse sous y sis diners XIIII s., VI d.
195 Ítem, un bolich de calsetes y pehuchs dolents a mestre Nicholau Florentí, per sinch sous V s.
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196 Ítem, unes tovalles de fill a Jaume Ravascall de Vila-secca,
per vint sous I ll.
197 Ítem, unes altres stovalles, ayxí mateyxes al dit Ravascal, per
los mateyxos vint sous I ll.
198 Ítem, unes altres stovalles, ayxí mateyxes a mossèn Balle,
per vint sous I ll.
12·3
199 Ítem, un drap de pastà dolent, xiquet, a na Corredora, per
setze dinés I s., IIII d.
200 Ítem, una cayxeta planeta, dolenteta, a madó Gilaberta, per
deu sous y hun diner X s., I d.
201 Ítem, un cosiet xiquet a Perot Traver, per vuyt sous VIII s.
202 Ítem, una cayxeta dolenta, cremada al sòl y foradada, al dit
Perot Traver, per quatre sous IIII s.
203 Ítem, un banquet de fusta de pi al dit Traver, per tres sous
III s.
204 Ítem, una taula de stisora, dolenta, al dit Traver, per dotze
sous XII s.
Die veneris, decima sexta mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septimo, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
205 Ítem, unes mànegues de setí negres, que no n’i havia tros a
mossèn Elies, per devuyt diners I s., VI d.
206 Ítem, una cayxa llarga, ab tres calaixos, a mestre Anthoni
Baldirà, vint sous I ll.
207 Ítem, un bancal verdós, molt dolent, tot foradat, a la senyora
Hierònyma Casanoves, per dos sous y migt II s., VI d.
208 Ítem, tres capses de fusta xiques a Joan Vilar, per tres sous
y quatre III s., IIII d.
209 Ítem, un candelero de lleutor, dolent, a Pere Aleu, de Reus,
per quatre sous y deu IIII s., X d.
210 Ítem, un quadro de fusta daurat al senyor Joseph Squarello,
per quatre lliures y tres sous IIII ll., III s.
211 Ítem, tres cadires de repòs, ab sos cuyros vermells, a mossèn
Hierony Ferrer, per tres lliures, onze sous III ll., XI s.
212 Ítem, tres capses mijanceres de fusta a n’en Toni Puig, de
Gostantí, per tres sous III s.
213 Ítem, una altra capseta llargueta al dit Puig, per un sou I s.
11·8·6
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214 Ítem, tres culleres de plata noves al senyor Micer Sengenís,
que pesen tres onzes, dotze argensos, a deset sous onsa, valen tres
lliures, tres sous y nou III ll., III s., VIIII d.
Die sabbati, decima septima mensis martii, anno a Nativitate
Domini MDCVII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona
sequentia:
215 Ítem, un càvech vell, sense mànech, a Gaspar Abrell, per
sinch sous V s.
216 Ítem, una màrfega dolenta a mossèn Pont, botiguer, per sis
sous VI s.
217 Ítem, un cànter olier a Joan Botet, corredor, per divuyt diners
I s., VI d.
218 Ítem, un ambut de aram a n’en Roig, lo revenedor, per set
sous VII s.
219 Ítem, una visarma a Francesch Quintana, sastre, per sinch
sous y vuyt diners V s., VIII d.
220 Ítem, un morter o pica de pedra, a (sic) sa mà de fusta, a
mestre Pau Gondalbou, per sinch sous y hun diner V s., I d.
221 Ítem, un altra pica o morter de pedra, ab sa mà de fusta, a
la viuda Hortoneda, per sinch sous V s.
222 Ítem, una casa y un calderó de aram dolent tot a Francesch
Pagès, calderer, per tretze sous y mitg XIII s., VI d.
223 Ítem, una destral mitjancera, ja usada, a Miquel Blanch, per
quatre sous IIII s.
224 Ítem, un fes y un càvech a mossèn Salvat, per dotze sous XII s.
225 Ítem, un fes a Pere Oliver, de la Sacuyta, per sinch sous V s.
226 Ítem, un fes a Miquel Blanch, per quatre sous IIII s.
227 Ítem, una tovalles dolentes a Luis Vila, per tres sous III s.
7·00·6
228 Ítem, un càvech dolent a mestre Rovira, sastre, per dos sous
y mitg II s., VI d.
229 Ítem, mija dotzena de torcaboques dolents a n’en Gabriel
Steve, per sis sous VI s.
230 Ítem, unes grapes, ab son mànech, dolentes, a Joan Grivalt,
per tres sous y quatre III s., IIII d.
231 Ítem, una pala, ab son mànech, molt dolenta, a Gabriel Ferrer,
per un sou I s.
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232 Ítem, un dall molt dolent a Pere Oliver, per setze diners
I s., IIII d.
233 Ítem, una saca dolenta a Berthomeu Rovira, per tres sous y
vuyt III s., VIII d.
234 Ítem, un sach al senyor Luis Valls, veguer, per sis sous, dich
VI s.
235 Ítem, altres dos sachs al dit senyor Lluys Valls, per nou sous
y dos VIIII s., II d.
236 Ítem, una saca dolenta a Berthomeu Rovira, per tres sous III s.
237 Ítem, unes grapes, sense mànech, rompuda una branca, al
dit senyor Valls, per dos sous II s.
238 Ítem, tres saques dolentes a Pere Oliver, per sis sous y tres
VI s., III d.
239 Ítem, dues saques dolentes a Pere Fontanet, per sis sous VI s.
240 Ítem, dos sachs dolents al dit senyor Luys Valls, per sis sous
VI s.
241 Ítem, un pavalló de filempua, ab rendes, dolent, a Raffel
Munter, de la Selva, per vint y vuyt sous I ll., VIII s.
242 Ítem, dues tovalloles dolentes a na Prat, per dos sous II s.
243 Ítem, altres dues capsanes de stopa a mossèn Sans, per dos
sous II s.
244 Ítem, dos manils d’estopa a Francesch Fortuny, per nou sous
VIIII s.
245 Ítem, dues coyxineres xiques, ab una via de seda vermella,
a mestre Uguet, per vuyt sous y hu VIII s., I d.
5·5·4
246 Ítem, altres dos coyxineretes petites, també ab una via de
seda vermella, a Rafel Munter, per dos reals IIII s.
247 Ítem, dues coyxineres dolentes, que no pot més apedasades,
a Pere Gomis, per tretze diners I s., I d.
248 Ítem, sinch sequets a Miquel Blanch, per sis sous y hun
diner VI s., I d.
249 Ítem, dos coyxineres molt dolentes a Rafela Marina, per quinze
diners I s., III d.
250 Ítem, dos coyxineres a dita Rafela Marina, per set sous y un
diner VII s., I d.
251 Ítem, un filat dolent a dit Miquel Blanch, per quatre sous IIII s.
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252 Ítem, dues coyxineretes xiquetes a dit Rafel Munter, per dos
sous y mitg II s., VI d.
253 Ítem, un altre filat dolent al dit Miquel Blanch, per set sous
y un diner VII s., I d.
254 Ítem, un filat molt dolent a na Anna Betosa de Reus, per
un sou I s.
255 Ítem, un pavalló de bri de cànem vell, tot stragat, a na Durana, per trenta-tres sous y sis dinés I ll., XIII s., VI d.
256 Ítem, set o vuyt torcaboques, tots foradats, a Gaspar Steve,
per tres sous III s.
257 Ítem, dues tovalloles dolentes a na Bavota, per tres sous y
hun diner III s., I d.
258 Ítem, tres còvens de canya dolents a Joan Garrós, per sinch
sous V s.
259 Ítem, dues tovalloles dolentes Elisabeth Moratona, per tres
sous y vuyt III s., VIII d.
260 Ítem, altres dues tovalloles dolentes a Francina Riombau, per
tres sous y set III s., VII d.
261 Ítem, dues tovalloles dolentes a na Babota, per dos sous,
dich II s.
4·7·11
262 Ítem, unes stovalles de stopa, velles, a Francesch Fortuny,
per tres sous 3 III s.
263 Ítem, unes tovalles dolentes a Salvador Sirvent, per sinch
sous V s.
264 Ítem, un davant de llit d’estopa, dolent, a Elisabeth Barberana,
per quatre sous y hun diner IIII s., I d.
265 Ítem, unes tovalles dolentes a mossèn Bargalló, per quatre
sous IIII s.
266 Ítem, unes altres stovalles dolentes a mossèn Bargalló, per
sinch sous y dos V s., II d.
266 Ítem, una chapa de plata, que pesa setze onses y sinch argensos, al senyor canonge Tormé, a rahó de deset sous la onza, val
XIII ll., VII s., VI d.
267 Ítem, unes stovalles dolentes a na Hierònyma Gregòria, per
tres sous y tres III s., III d.
268 Ítem, unes altres stovalles dolentes al dit Franesch (sic) Fortuny, per sis sous y hun diner VI s., I d.
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269 Ítem, una acha de sera a mossèn Raffel Floregachs, que pesa
sis liures, set onzes, a raó sinch sous lliura, vallen trenta-quatre sous
y deu dinés I ll., XIIII s., X d.
270 Ítem, unes tovalles dolentes a na Càndia Fontaner, per tres
sous y un diner III s., I d.
271 Ítem, unes stovalles de fil a mestre Rovira, per quatorse sous
y vuyt XIIII s., VIII d.
272 Ítem, unes stovalles dolentes a na Bellvera, per quatre sous
IIII s.
273 Ítem, una coyxinera y una tovallola, tot dolent, a na Terrés,
per un sou I s.
274 Ítem, un manil dolent a na Terrés, per tres sous, dich III s.
275 Ítem, quatre trosos de acha, pesen vint y una lliura quatre
onses, a raó quatre sous lliura, valen quatre lliures, sinch sous y quatre
a mossèn Sirera IIII ll., V s., IIII d.
22·6
276 Ítem, una post de pastar a Quitèria Moles, per vint y hun
diner I s., VIIII d.
Die lune, decima nona, dictum encantum continuando, fuerunt
vendita bona sequentia:
277 Ítem, unes sabates dolentes, de cuyro, a Pere Cases, per tres
sous y dos dinés III s., II d.
278 Ítem, unes altres sabates dolentes, de una sola, a Jaume
Rocha, per vint dinés I s., VIII d.
279 Ítem, una serra mitjancera, dolenta, a n’Anthich Castellà, per
dos sous y vuyt II s., VIII d.
280 Ítem, una cayxa de noguer, ja molt usada, a Toni Montagut,
per vint y set sous y sis dinés I ll., VII s., VI d.
281 Ítem, una rodella a la senyora viuda Grimau, per tres sous
III s.
282 Ítem, sis llanses dolentes a mossèn Luys Andreu, per vint
sous I ll.
283 Ítem, una rodella al senyor Luys Valls, per tres sous III s.
284 Ítem, tres gerretes xiquetes de tenir olives a mestre Vilanova,
per onse sous XI s.
285 Ítem, un pagès ovellador a mestre Martra, per quatorse dinés
I s., II d.
286 Ítem, un bres de tenir criatures a mestre Mallol, per quatre
sous IIII s.
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287 Ítem, una caxeta a Pere Traver, per quatre sous y set dinés
IIII s., VII d.
288 Ítem, una gerra oliera a Joan Torner, per vuyt sous VIII s.
289 Ítem, dos draps de ras a la senyora Elisabet Grimau, per
tretse lliures XIII ll.
17·11·6
290 Ítem, una rodella al senyor Joseph Ferrer, per tres sous III s.
291 Ítem, una sort de ferro vell, que y havia una ballesta y una
rella y altres embarasos, al senyor Luys Valls, per vint y un sou I ll., I s.
Die martis vigessima mensis martii, anno predicto MDCVII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
292 Ítem, un libre dit Paulo Sorsio a mossèn Raffel Castells, per
dos sous II s.
293 Ítem, tres llibres intitulats Diálogos de medalles, Carbonell y
Montaner al senyor Berthomeu, per quoranta sous II ll.
294 Ítem, una casaca de color a Miquel Terrés, per tres sous III s.
295 Ítem, un llibre intitulat Ambrosii Calepini al senyor micer
Cosme Jaques, per quoranta-dos sous II ll., II s.
296 Ítem, dos llibres intitulats Nicolaus Baldo y l’altre Antinomia
iuris al senyor miser Sitjes, per sis sous VI s.
297 Ítem, quatre llibres intitulats Brison, De verborum significatione, De optimo rei publice statu, Inchiridion iuris y l’altre La prática
de Ruberto, al senyor micer Llorens Miquel, per vint sous I ll.
298 Ítem, dos llibres que són Primera y segona part de la Història
de Sorita al senyor micer Anthoni Sengenís, per tres lliures, tres sous
III ll., III s.
299 Ítem, un sombreret de dona de vellut negre dolent a n’en
Jordi, per set sous VII s.
300 Ítem, dos llibres intitulats La Conquista de África y l’altre
Història de la siosat de Antiochia al senyor Berthomeu, per vuyt sous
VIII s.
301 Ítem, un llibret intitulat Avisos de la China a Jaume Teyxidor,
subdiacha, per un sou I s.
10.16
302 Ítem, quatorse llibres intitulats tres peses de Filino, sinch
peses de Aleyxandro Lucas de Pena, Vigelius, un tomo, Gomesius, un
tomo, Ángel Alertino, un tomo, Alvarotus De feudis, un tomo, Anania,
un tomo, al senyor Micer Sengenís, per set lliures, dich VII ll.
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303 Ítem, uns parastatjes, ab una tauleta ficada, al senyor canonge
Rovira, per nou sous VIIII s.
304 Ítem, un llibre intitulat Suma sovis al senyor micer Montserrat
Miquel, per vint y sinch sous I ll., V d.
305 Ítem, dos llibres intitulats los Cànons penitencials y l’altre
Constitucions del senyor don Antoni Agostí al senyor canonge Guerau,
per vuyt sous VIII s.
Die sabbati XXIIII mensis martii, anno a Nativitate Domini
MDCVII, dictum encantum, continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
306 Ítem, una ayxeta de coure mijancera a Pere Oliver, per sinch
sous V s.
307 Ítem, dos eyxetes petites de coure al senyor canonge Grau,
per vuyt sous VIII s.
308 Ítem, una cayxa gran de pi, dolenta, al senyor micer Arbós,
per vint sous I ll.
309 Ítem, una fayxa de grana a Jaume Gatell, per quatre sous IIII s.
310 Ítem, una cadena de ferro dolenta, per a netejar les bótes, a
Grabriel Cot, per tres sous III s.
311 Ítem, una altra cadena, també per a les bótes, a Gabriel
Terrés, per tres sous y nou III s., VIIII d.
312 Ítem, quatre capses dolentes a n’en Guilem Soler, per dos
sous II s.
313 Ítem, dos llumanés dolents a Daniel Soler, per tres sous y
dos dinés III s., II d.
11·10·17
314 Ítem, dos embuts, dolents que no poden més, a Toni Vel,
per dos sous II s.
315 Ítem, un llibre intitulat Julio Claro a Pau Ferrando, per nou
sous VIIII s.
316 Ítem, una sort de ferro vell a Jaume Gatell, per sis sous y
mitg VI s., VI d.
317 Ítem, un taulell de fusta de pi a Joan Torner, per deu sous X s.
318 Ítem, un parastatje xiquet, dolent, al senyor micer Sengenís,
per tres sous III s.
319 Ítem, un candelero de lleutor dolent, ab lo mànech llarch y
llevadís, a Joseph Granell, per dos sous y tres II s., III d.
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320 Ítem, quatre coxinets de galta dolentes, que no poden pus,
a Paula Sabatera, per dos sous y dos II s., II d.
321 Ítem, un sedàs la tela de serres, dolent, a Magdalena Puyades,
per denou dinés I s., VII d.
322 Ítem, una cayxa plana llarga de pi, dolenta, a Jaume Gatell,
per quinze sous XV s.
323 Ítem, sinch llibres intitulats Los testuaris al senyor Miquel
Frexa, per sinch lliures V ll.
324 Ítem, una corriola dolenta, ab un tros de llibant, a n’en Gisquerol, per quatre sous y sis IIII s., VI d.
325 Ítem, dos peus de atxeres de fusta al comensal Gondalbeu,
per un sou I s.
Die mercurii, XXVIII mensis martii, dicto anno MDCVII, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
326 Ítem, uns parastatjes a mossèn Pere Borgueres, per sis sous
VI s.
327 Ítem, uns argadells de vímens a mossèn Llorens, botiguer,
per set sous VII s.
328 Ítem, un ribell de oli y unes mesuretes també de oli a mestre
Anthoni Basseda, per tres sous III s.
8·13
329 Ítem, una argolla de ferro de carro a Francesch Figuerola,
per dos sous II s.
330 Ítem, quatre gerretes xiquetes, de tenir mel, al senyor canonge
Rovira, per sinch sous V s.
331 Ítem, una squelleta xiqueta, dolenta, a mestre Anthoni Rovira,
per sinch dinés V d.
332 Ítem, un parastatje a Joan Torner, per sinch sous y sis diners
V s., VI d.
333 Ítem, una cadena de poal xiqua a n’en Gisquerol, per un
sou I s.
334 Ítem, un fre y un (sic) trosos de cuyro, tot dolent, a mestre
Noffre Saura, per dos sous II s.
335 Ítem, dos llumanés dolents a Joseph Granell, per tres sous
y quatre III s., IIII d.
336 Ítem, una boteta dolenteta a Perot Traver, per onze sous y
sis diners XI s., VI d.
337 Ítem, unes tenalles dolentes a mossèn Floris, per dos sous y
hun diner II s., I d.
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338 Ítem, dues cadenes dolentes de ferro a dit Perot Traver, per
set sous y vuyt diners VII s., VIII d.
339 Ítem, una sort de ferro vell al senyor Lluys Valls, per sinch
sous V s.
340 Ítem, una bóta mijancera vinadera dolenta al senyor Nebot,
per vint sous I ll.
341 Ítem, una altra boteta al dit senyor Nebot, per deu sous X s.
342 Ítem, una gerreta de olives, dolenteta, al senyor Luys Valls,
per dos sous y sis dinés II s., VI d.
343 Ítem, una bóta de una càrrega, dolenta, a mossèn Raffel
Castells, per onze sous XI s.
344 Ítem, una taula llarga, de fusta de pi, ab dos banquets, dolenta, a Perot Traver, per vuyt sous VIII s.
4·17
314 Die XXXI martii, dicto anno MDCVII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
345 Ítem, una destraleta, ab son mànech y una fals, molt dolenta,
a Berthomeu Masachs, per tres sous III s.
346 Ítem, un spill, la lluna de asser, guarnit de fusta, a mossèn
Jaume Casals, per nou sous VIIII s.
347 Ítem, un cos groch de setí y unes mànegues amples de vellut
negres a mossèn Puig, per setze sous XVI s.
348 Ítem, un pany, ab sa clau de ferro, al dit Berthomeu Masachs,
per quatre sous y deu IIII s., X d.
349 Ítem, una scala de fusta, ab set scalons, al senyor canonge
Rovira, per dos sous y set dinés II s., VII d.
350 Ítem, sis coxins de cuyro vermell a mossèn Simó Rubió, per
vuyt sous y hun diner VIII s., I d.
351 Ítem, quatre llibres intitulats Titu Livio y Plutarco, Graciano
y Diálogo de scrivanos y un altre intitulat Mores omnium gentium, que
tots són vuyt peses, al senyor micer Oriol, per una lliura I ll.
352 Ítem, un llibret intitulat Magistratus potpuli romani al senyor
canonge Reig, per dos sous II s.
Rebudes per mans de mossèn Raffel Miralles, son jermà. 353
Ítem, un jarro de plata, que pesa vint y dos onzes y sis argensos, a
raó de deset sous onza, a mossèn Pau Miralles, valen denou lliures y
quatre dinés XVIIII ll., IIII d.
354 Ítem, una gerra oliera a mestre Pere Ferrer, spaser, per dotze
sous XII s.
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355 Ítem, una cervellera de ferro al comensal Gondalbeu, per
tres sous III s.
356 Ítem, un tros de serreta per a empeltar al senyor canonge
Reig, per sis dinés VI d.
357 Ítem, una pastera de tomba a Joan Duran, per setze sous y
mitg XVI s., VI d.
23·17·9
358 Ítem, un llibre intitulat Prátiga de Ferreres al senyor micer
Montserrat Miquel, per dos reals IIII s.
359 Ítem, un altre lllibre intitulat Prátiga de don Luys de Peguera
al dit senyor micer Miquel, per altres dos reals IIII s.
360 Ítem, sinch llibres de lleys a micer Sitjis, per dotze reals
I ll., IIII s.
361 Ítem, un llibre intitulat Jason de actionibus al senyor micer
Mosset, dotze sous XII s.
362 Ítem, una bossa de cuyro de camí a mossèn Puig, per sis
sous VI s.
363 Ítem, uns ganxos al comensal Gondalbeu, per dos sous II s.
364 Ítem, sis portadores y un ambut al senyor Luis Valls, per
vint y dos sous I ll., II s.
Die mercurii, IIII mensis aprilis, anno predicto MDCVII, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
365 Ítem, una exàvega de corda de cànem, dolenta, a Bernat
Cavaller, per tres sous III s.
366 Ítem, uns trosos de ferro vell a mossèn Sabater, per dos
sous II s.
367 Ítem, unes sabatotes dolentes del negre a na Mils, sombrerera, per dos sous II s.
368 Ítem, una senalla y tres sistelles a na Sugranyes, per tres
sous y tres dinés III s., III d.
369 Ítem, un servicial de terra, usat, a mossèn Pons, botiguer,
per dos sous II s.
370 Ítem, dos barrillets de anchova al senyor comensal Gondalbeu, per un sou I s.
371 Ítem, al dit unes ventalles y un ensera (sic), per dos sous II s.
372 Ítem, dos filats al senyor prior, per quatre sous IIII s.
4·13·3
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373 Ítem, unes teles de filat, dolentes, a Toni Baldirà, quatre
sous IIII s.
374 Ítem, una gerra oliera a micer Sengenís, per tretze sous y
onse dinés XIII s., XI d.
375 Ítem, una capa de stamenya negra dolenta a mestre Pinyanos,
caputxer, per trenta-un sous I ll., XI s.
376 Ítem, una natzarena de taffatà dolenta a a (sic) Pau Martí,
per deu reals I ll.
377 Ítem, sinch llibres intitulats Apiano, Aleyxandrino, Gribaldo y
Epitane (sic) iuris Ferratus y un altre al senyor micer Oriol, per vuyt
sous VIII s.
378 Ítem, al senyor micer Salvador un llibre intitulat Metodus
Vigelii, per quatre sous IIII s.
379 Ítem, tres llibres a micer Sitjes, per vuyt sous VIII s.
Ítem, un llit de camp, dolent que no pot més, al senyor canonge
Font, per vint y quatre sous I ll., IIII s.
380 Ítem, dos cosos de de (sic) llens blanch a na Casanoves, per
dos sous y mitg II s.
381 Ítem, dos faristols, tots corcats, a n’en Gisquerol, per quatorse
dinés I s., II d.
382 Ítem, unes ventalles y un (sic) trosos de fusta a Berthomeu
Masachs, per sinch sous V s.
383 Ítem, dos calayxos al senyor prior, per quatre sous IIII s.
384 Ítem, una mesura de fusta al comensal Gondalbeu, per sis
dinés VI d.
Die iovis, quinta mensis aprilis, anno predicto MDCVII, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
385 Ítem, una catiffa al senyor Miquel Pallarès, majordom del
senyor archebisbe, per quatre lliures, deu sous IIII ll., X s.
386 Ítem, dos brocalets de mercader a micer Sengenís, per vuyt
diners VIII d.
10·16·3
387 Ítem, una florera de vidre a mossèn Simó Robió, per divuyt
diners I s., VI d.
388 Ítem, una refredadora de vidre y una chapa a n’en Masachs,
per dos sous II s.
389 Ítem, una tassa y dos ampolletes al dit Massachs, per un
sou I s.
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390 Ítem, una sort de vidre al dit Berthomeu Masachs, per sis
sous VI s.
Die sabbati, VII mensis aprilis anno MDCVII, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
391 Ítem, una taula de pi, ab una calaix, a Amador Brell, per
onse sous XI s.
392 Ítem, tots los restants llibres, tant grans com xichs, a mossèn
Gabriel Modolell, mercader de Alcover, per vint lliures XX ll.
393 Ítem, una capsa, ab son tinter, a n’en Berthomeu Ferrando,
per dos sous II s.
394 Ítem, un llibre Corónica de varios sucesos al senyor Berthomeu, per un real II s.
395 Ítem, set culleres de plata, que pesen sis onzes, tretze argensos, a micer Ciges, valen V ll., VIIII s.
396 Ítem, tres cadires de repòs, ab sos cuyros vermells, a mestre
Baldirà, per quoranta-quatre sous y sis dinés y a·n’i dues trencades
dos brasos II ll., IIII s., VI d.
438·16·1 397 Ítem, quatre llibres, que havien romàs, al senyor
canonge Marian, per deu reals I ll.
29·19
18·16·1
Die sabbati XXII septembris dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Pagat als bastaxos 2? s. y als corredors, I s. 398 Primo, a n’en
Rocha, majordom del Seminari, un cofre, per quoranta sous II ll.
399 Ítem, al dit una bóta de set càrregues, per quoranta sous II ll.
400 Ítem, dos botetes a mossèn Alvares, per setse sous XVI s.
438·14·7
4·16
443·11·7
Ítem, a XXX de setembre MDCVI, fonch venuda la vinya closa, ab
sa casa y obrador de oli, situada al Camí del Pont, a l’encant públich,
migensant corredor, a n’en Francesch Sugrenyes, pagès, y Elisabet, sa
muller, de Tarragona, per preu de mill lliures, de les quals, llevades
vint lliures li foren promesas de exaus, restaren de preu nou-centes
vuytanta lliures, les quals ha pagades d’esta manera, ço és que’n pagà
cent lliures de contans y cent lliures que donà a la senyora Grimau,
per lo usdefruyt de la verema de la vinya y de les restants set-centes
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vuytanta lliures ne vené y creà censal, lo qual se pot luir de dos-centes
en dos-centes lliures y per la última paga en cent vuytanta lliures, ayxí
qu·és lo preu nou-centes vuytanta lliures, compte de dits actes, en poder
de mi, Bernat Gendre, notari, dit die DCCCCLXXX ll.
Ítem, a XV de maig MDCVII, fonch venut lo hort clos dit la Veleta,
al Camí del Pont, junt lo Rech Major, a l’encant públich, migensant
corredor, a micer Miquel d’Oms, doctor en drets, ciutadà de Tarragona,
y a la senyora (espai en blanc), sa muller, per preu de vuytanta lliures,
de les quals, llevades sinch lliures los foren promeses de exaus, restaren
de preu setanta-sinch lliures, les quals pagaren de contans, conste de
dit acte en poder de mi, Bernat Gendre, notari, dit die LXXV ll.
Ítem, a XXVIIII de juliol dit any, fonch venuda la casa situada
a la plassa de Sant Francesch a l’encant públich, migensant corredor, a
Bernat Basseda, hortolà, y Àngela, sa muller, de Tarragona, per preu de
tres-centes sexanta lliures, de les quals, llevades vint y sinch lliures que,
ab dos dites, los foren promeses de exaus, resten de preu tres-centes
trenta-sinch lliures, les li an pagades d’esta manera, ço és cent sexanta-set lliures contans per partida de Taula y de les restants cent
sexanta-vuyt lliures ne han venut y creat censal, conste de dits actes
en poder de mi, Bernat Gendre, notari, dit dia CCCXXXV ll.
1390
Memorial de la roba que la senyora Elisabet Grimau, viuda, ha
venut, ab orde y voluntat dels senyors administradors del Seminari, de
la heretat del dit quòndam micer Steve Grimau, son marit:
Primo, sis càrregues de vi vermell, venut a pescadors, per tornar-se
agre, a rahó vint sous la càrrega, per sis lliures VI ll.
Ítem, rebé d’en Genís, lo pescador, vint y sinch lliures, per part
del preu de una bóta de vi vermell li vené, lo demés se ha carregat a
censal XXV ll.
Ítem, ha rebut quoranta-dues lliures, per lo oli a venut, a rahó
onse sous lo cortà XXXXII ll.
Ítem, una vànova de cotó blau y vermell, ja usada, per tres lliures
III ll.
Ítem, una caixa y llitotxa, per tres lliures III ll.
Ítem, quatre quartines grogues y morades, molt usades y arnades,
a a (sic) dita senyora Grimau, per quatre lliures IIII ll.
Ítem, dues faldilles, les unes de drap lleonat y les altres de setí
lleonat, molt dolentes, per quatre lliures IIII ll.
Ítem, unes faldilles de cotonina largues, per vint y quatre sous
I ll., IIII s.
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Ítem, lo manto de seda y atsarena de vellut negre, molt usat y
rascat, per deu lliures X ll.
Ítem, una atsarena de raxa usada, per sinquanta sous II ll., X s.
Ítem, una pesa de cànem tirava sinch canes, a rahó set sous cana,
valen trenta-sinch sous I ll., XV s.
Ítem, dos peses de bri de cànem tiraven vuyt canes, a rahó sis
sous cana, valen quoranta-vuyt sous II ll., VIII s.
Ítem, altre pessa de bri de cànem tirava sinch canes, a rahó sis
sous cana, valen trenta sous I ll., X s.
Ítem, tres pesses de llinet, tiraven desset canes, a rahó deu sous
cana, vuyt lliures, deu sous VIII ll., X s.
Ítem, dos peses llinet tiraven vuyt canes, a rahó onse sous cana,
quatre lliures, vuyt sous IIII ll., VIII s.
CXVIIII ll., V s.
Ítem, tres gerres olieres, a rahó vint sous la pessa, per tres lliures
III ll.
Ítem, dos algerres xiquetes, per dotse sous XII s.
Ítem, quatre algerres olieres, a rahó de vint sous la pessa, quatre
lliures IIII ll.
Ítem, un llit ras, pots y banchs, per nou sous VIIIIº s.
Ítem, un banch dolent, per dos sous II s.
Ítem, sinch estovalles, a rahó de vint sous pessa, per sinch lliures
V ll.
Ítem, un anell de or, per quatre lliures IIII ll.
Ítem, una cadira de fusta, per dos sous II s.
Ítem, dues bótes, la una de quatre càrregues y l’altre de sinch,
per tres lliures, dotse sous III ll., XII s.
Ítem, dos vells de filampua dolents, per quatre sous IIII s.
Ítem, dos quadrados, lo hu per quatorze reals y l’altre per setse
reals, per tres lliures III ll.
24 ll., I s.
Més, a venut dita senyora Elisabet Grimau, viuda, ab orde y voluntat de dits senyors administradors del Seminari, trenta-vuyt peses de bri
de cànem, a rahó sis sous la cana, les quals han tirat cent noranta-sis
canes y sis pams, que, a dita rahó, han valgut sinquanta-nou lliures y
sis dinés LVIIII ll., VI d.
Més, a 17 de mars 1608, fonch venuda la casa principal, situada
al carrer Major y al carrer de Riudecols, al senyor Domingo Marian,
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canonge de la Seu, com a layca persona, per preu de nou-centes lliures, les quals ha pagades, ço és 450 ll. per partida de la Taula de la
present ciutat lo matex die y de les restants 450 ll. ne ha creat censal,
conste dels actes en poder de mi, Bernat Gendre, notari, lo matex die
DCCCC ll.
Memorial dels mobles se a retinguts la senyora Hisabel Grimau
dels béns mobles del quòndam micer Esteve Grimau, llur marit, per
a son servey:
12 ll., 12 s. Primo, dos candeleros de plata, pessen los dos quinze
onzes y tres quarts.
13 ll., 4 s. Ítem, una taça de plata plana, de pes de setze onzes
y un quart.
1 ll., 12 s. Ítem, dos culleres de plata.
4 s. Ítem, dos candeleros de llautó.
1 ll., 4 s. Ítem, un cànter de aram.
10 s. Ítem, una bacina de llautó y un perolet de aram.
1 s. Ítem, una alburnieta de aram.
4 s. Ítem, una olla de aram.
1 ll. Ítem, una caldera de aram.
12 s. Ítem, un morter de courer.
3 s. Ítem, tres pahelles.
6 s. Ítem, uns molls, pala, ferros de tres peus y uns clamasques.
12 s. Ítem, tres cadires comunes, altes, ussades, de cuyro.
10 s. Ítem, tres cadiretes, baxes, ussades, de cuyro.
1 s. Ítem, una cadireta de fusta, baxa.
1 ll., 4 s. Ítem, dos taules, la una petita, redona y la altra és un
buffet.
4 ll., 1 s. Ítem, un banch, dolent.
1 ll. Ítem, la fusta de un llit de camp.
4 ll. Ítem, quatre matalassos.
1 ll., 5 s. Ítem, dos flassades blanques.
1 ll., 16 s. Ítem, una vànova de seda blava, la una part y l’altra
part de tela.
4 ll. Ítem, catorze llansols, ja ussats.
14 s. Ítem, sis coxineres, quatre de bri de cànem y dos de tela.
1 ll., 2 s. Ítem, dues caxes comunes.
1 ll., 4 s. Ítem, un pavalló de tela, ab benes de seda negra.
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1 ll., 4 s. Ítem, sis estovalles ussades, de bri de cànem.
10 s. Ítem, sis tovalloles de bri de cànem, ussades.
5 s. Ítem, sis torcaboques.
1 ll., 4 s. Ítem, una catiffa de taula y un banch dolent.
10 ll. Ítem, una muleta falba jove, per a son servey.
1 s. Ítem, un ast.
5 s. Ítem, sinch coxins.
3 s. Ítem, un sac llansol.
12 s. Ítem, una capeta de camí de contray, de dona, ussada.
3 s. Ítem, una pastereta.
6 d. Ítem, una senalla.
3 s. Ítem, quatre exugamans.
3 s. Ítem, dos sendrés, dolents.
3 s. Ítem, dos draps de pastà.
12 s. Ítem, una bassina de aram y una de llautó.
63 ll., 11 s., 6 d.
Inventarium et encantus bonorum domini Stephani Grimau,
utriusque iuris doctoris, civis Tarracone.
MDCVI.
Compte de les rebudes de la heretat del quòndam micer Esteve
Grimau, doctor en drets, ciutadà de Tarragona, fetes per nosaltres,
Elisabet Grimau, viuda relicta de dit quòndam micer Grimau, usufructuària tot lo temps de ma vida de sos béns, dexada per dit micer
Grimau en son últim testament, y micer Jaume Reig, Augustí Torrens,
canonges, Rafel Moset, canonge comensal, y micer Joan Augustí Vicens,
beneficiat de la Seu de Tarragona, administradors del Seminari de dita
ciutat, hereu universal, aprés de seguida la mort de dita senyora Elisabet Grimau, instituït per dit quòndam micer Steve Grimau, lo qual
féu, ordenà y fermà en poder de Bernat Gendre, notari de Tarragona,
a VI de febrer MDCVI.
Primo, fem entrada dels censals creats que havem trobat en dita
heretat, conforme estan designats en lo inventari y són los següents:
Primo, un censal, de preu de dos-centes lliures y de pensió de
dos-cents sous, que, a XXII de juny, fan Joan Domènech, son fill y
altres de Tiviça CC ll.
Ítem, altre censal de preu de cent lliures y de pensió sent sous
que, a XXVIII de juny, fa Pere Jover, del mas dit de la Morella, terme
de Tamarit CX ll.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

391

Ítem, altre censal, de preu de cent lliures y de pensió cent sous,
que, lo dia de Cap d’any, fa Thomàs Llorens, de Vallmoll C ll.
Ítem, altre censal, de preu de cent lliures y de pensió cent sous,
que, a V de setembre, fa Jaume Fortuny, dit lo pubill, del Mulnàs C ll.
610
Ítem, altre censal, de preu de cent y vint y sinch lliures y de pensió de cent y vint y sinch sous, que, a IIII de agost, fa Antoni Magrinyà,
de la Torradembarra CXXV ll.
Ítem, altre censal, de preu de cent lliures y de pensió cent sous,
que, a VIIII de noembre, fa Bertran Vilanova, de Picamoxons C ll.
Ítem, altre censal, de preu de vint y sinch lliures y de pensió vint
y sinch sous, que, en la festa de Sant Thomàs, fa Perot Uguet, notari
de Tarragona XXV ll.
Ítem, altre censal, de preu de sinquanta lliures y de pensió sinquanta
sous, que, a VI de juny, fa Joan Ortega, pescador de Tarragona L ll.
Ítem, altre censal, de preu de sinquanta lliures y de pensió sinquanta
sous, que, a IIII de agost, fan Pere Llonch y Damià Llonch, son fill,
de Tarragona L ll.
Ítem, altre censal, de preu de sexanta lliures y de pensió sexanta
sous, que, en la festa de Sant Vicens, fan Vicens Sirer, del Castellvell
y altres LX ll.
Ítem, altre censal, de preu de cent quoranta-set lliures y de pensió
cent quoranta-set sous, que, en la festa de la Visitació de Nostra Senyora,
fa Francesch Amorós, calsater, de Monblanch CXXXXVII ll.
Ítem, altre censal, de preu de cent lliures y de pensió cent sous,
que, a XXIII de janer, fa Damià Andreu, texidor de Monblanch C ll.
Consignat a la comunitat de Monblanch, per la institució de les
misses. Ítem, altre censal, de preu de cent quoranta lliures y de pensió cent quoranta sous, que, a VIII de noembre, fa Andreu Cervera,
apothecari de Monblanch CXXXX ll.
Ídem. Ítem, altre censal, de preu de sexanta lliures y de pensió
sexanta sous, que, a VII de noembre, fa Onofre Picayre, de Monblanch
LV ll.
857
Ídem. Ítem, altre censal, de preu de sinquanta lliures y de pensió
sinquanta sous, que, lo primer de maig, fa Pere Puig, texidor de lli de
Monblanch L ll.
Ídem. Ítem, altre censal, de preu de trenta y sinch lliures y de
pensió trenta y sinch sous, que, a XV de setembre, fa Joan Lluna,
notari de Monblanch XXXV ll.
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Ídem. Ítem, altre censal, de preu vint lliures y de pensió vint sous,
que, a VIIII de maig, fa Bernat Calbet, de Monblanch XX ll.
Ídem. Ítem, altre censal, de preu de vint lliures y de pensió vint
sous, que, a XV de setembre, fa Gaspar Arts, de Monblanch XX ll.
Ítem, altre censal, de preu de quoranta-sinch lliures y de pensió
quoranta-sinch sous, que, en la festa de la Nativitat de Nostra Senyora,
fa Antoni Gomis, corder de Tamarit XXXXV ll.
Ítem, altre censal, de trenta-sis lliures y de pensió trenta-sis sous,
que fan los pubills de Vicens Salvador, del Castellvell, y aprés Vicens
Martí, de dit lloch XXXVI ll.
Ítem, altre censal, de preu de quoranta lliures y de pensió quoranta
sous, que, a XII de mars, fa Pau Olives, pintor de Tarragona XXXX ll.
Ítem, altre censal, de preu de cent lliures y de pensió cent sous,
que, a XII de juny, fa lo doctor Pere Vidal, metge de Tarragona C ll.
Ítem, altre censal, de preu de trenta-tres lliures y de pensió trentatres sous, que, lo dia de Pasqua de Resurrectió, fa Francesch Soler, del
lloch de Nulles XXXIII ll.
Ítem, altre censal, de preu de trenta lliures y de pensió trenta sous,
que, lo primer de mars, fa Joan Giner, de dit lloch de Nulles XXX ll.
Ítem, altre censal, de preu de vint y quatre lliures y de pensió
de vint y quatre sous, que, en la festa de Sant Miquel de setembre, fa
Luch Borràs y altres de Valls XXIIII ll.
433
Ítem, altre censal, de preu de quatorze lliures y deu sous y de
pensió quatorse sous y sis dinés, que, a XXI de febrer, fa Gabriel
Alegret, de Tamarit XIIII ll., X s.
Memorial dels censals creats del preu de les proprietats venudes:
Primo, un censal, de preu de set-cents vuytanta lliures y de pensió set-cents y vuytanta sous, que, a XXX de setembre, fa Francesch
Sugranyes, de Tarragona, de part del preu de la vinya, casa y obrador
de oli al Camí del Pont DCCLXXX ll.
Ítem, altre censal, de preu de cent sexanta-vuyt lliures y de pensió
cent sexanta-vuyt sous, que, a XXVIIIIº de juliol, fa Bernat Basseda,
hortolà de Tarragona, de part del preu de la casa de la Plassa de Sant
Francesch CLXVIII ll.
Ítem, fem rebuda de setanta-sinch lliures, procehides del preu de
l’hort dit la Veleta, junt lo Rech Major, venut a micer Miquel d’Oms,
com apar en lo encant LXXV ll.
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Ítem, fem rebuda de cent sexanta-set lliures, a compliment del
preu de la casa de la plassa de Sant Francesch, rebudes del sobredit
Bernat Basseda CLXVII ll.
Ítem, fem entrada de altre censal, de preu de quoranta-sinch lliures
y de pensió de quoranta-sinch sous, que, a VII de maig, fan Sebastià
Genís y Pere, son fill, y ses mullés de Tarragona, han venut a dita
heretat, a compliment del que devien del vi, ab acte rebut en poder
de Bernat Gendre, notari, a VII de maig MDCVII, no s’és tret dit acte,
perquè prometeren donar fermanses y no les han donades XXXXV ll.
Ítem, se fa entrada y rebuda de quatre-centes quaranta-tres lliures,
deu sous y set dinés procehí de l’encant dels béns mobles fet fins a
XXII de setembre MDCLVII inclusive CCCCXXXXIII ll., X s.
1785·7
Més, fem entrada y rebuda de cent quaranta-tres lliuras y sis sous,
procehides dels mobles que la senyora Elisabet Grimau, viuda, ab orde
y voluntat de nosaltres, administradors del Seminari, ha venut de dita
heretat, segons appar continuat al peu de l’encant CXXXXIII ll., VI s.
Més, fem entrada y rebuda de cent lliures, les quals dóna de
contans Francesch Sugranyes, en part del preu de la vinya lo dia de la
ferma de l’acte C ll.
Més, a 29 de nohembre 1607, fem entrada y rebuda de sinquanta
y nou lliuras y sis dinés y són per lo preu de trenta y vuit pesses de
bri de cànem que dita senyora Grimau, ab orde y voluntat de nosaltres, administradors del Seminari, ha venut, a raó 6 s. la quartera, las
quals an tirat 196 quarteras, 6 pams, que, a dita rahó, an valgut ditas
LVIIII ll., VI d.
Més, fem entrada y rebuda de sexanta-tres lliuras, honze sous y
sis, en las quals avem estimats los mobles que faltavan a vendre de
l’inventari de dit micer Grimau, acceptat que·s continuaran a la fi del
present comte, los quals mobles dita senyora Elizabet Grimau, viuda,
uzant de sa facultat, li ha donada dit micer Grimau en so testament
se aturava per a usufructuar de aquells y perquè, aprés mort de ella,
no y agués qüestió sobre la restitutió de ells, de voluntat de ella y de
nosaltres, administradors, se són estimats en dites 63 ll., 11 s., 6 d. y
dits mobles estan continuats en lo encant, dihem LXIII ll., XI s., VI d.
375·18.
Ítem, altre censal, de preu de quatre-centes y sinquanta lliures
y de pensió de vint y dues lliures y mija, que, a 17 de mars, fa lo
senyor Domingo Marian, canonge de la Seu, com a layca persona, de
part del preu de la casa principal, situada al carrer Major y al carrer
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de Riudecols, que ha comprada, ab acte en poder de Bernat Gendre,
notari, a 17 de mars 1608 CCCCL ll.
Ítem, fem rebuda de quatre-centes sinquanta lliures, les quals nos
girà en la Taula de la present ciutat, dit die de la ferma de l’acte lo dit
senyor canonge Marian, a compliment del preu de dita casa CCCCL ll.
Compte de dates fetes per la senyora Hisabel Grimau, viuda dexada
del quòndam micer Esteve Grimau, que sie en glòria:
Primo, a 25 de febrer 1606, pagà comptans a mossèn Francesch
Carrera, apotecari de la present ciutat, per les medicines se prengueren de ça botiga, en la malaltia de micer Grimau y per la sera de les
funeràries, sinquanta lliures albarà L ll.
Ítem, a 16 de dit, pagà a mossèn Raphael Miralles, sacristà menor
de la Seu, set lliures, sinch sous y sis, ço és sinch lliures per la alferta
y dues lliures, sinch sous y sis, per lo que minvaren les 12 atxes lo dia
de la novena del quòndam micer Grimau, albarà VII ll., V s., VI d.
Ítem, a 16 de dit, pagà a mossèn Joseph Cassadell, mestre de
capella, sis lliures, per la charitat de dos misses, a cant de orgue y per
la absolta del quòndam micer Grimau. Albarà VI ll.
Ítem, a 16 de dit, pagà a mossèn Jaume Sentolí, parochial y
tauler de la Seu, deset lliures, ço és tretze lliures y catorze sous, per
les funeràries, sepultura, extremaunctió y drets parochials de dit micer
Grimau y tres lliures y sis sous, per la charitat de trenta y tres misses
selebrades en lo altar privilegiat. Albarà XVII ll.
Ítem, a 15 de dit, pagà a Joan Vilanova, flaquer, per lo pa per
a les funeràries de dit micer Grimau, quatre lliures y catorze sous.
Albarà IIII ll., XIIII s.
Ítem, als 15 de dit, pagà a les dotze dones que aportaren los paners al cos y novena de dit micer Grimau vint y quatre sous. Albarà
I ll., IIII s.
Ítem, als 26 de dit, pagà a fra Berthomeu Merla, secristà del monestir de Predicadors, tres lliures y setze sous, ço és 3 ll., 16 s., per la
charitat de misses de un trentenari y deu sous per la absolta general
del dit micer Grimau. Albarà III ll., XVI s.
Ítem, a 16 de dit, pagà al comensal Carnicer sis lliures y catorze
sous per lo tocar de les campanes y aparellar lo altar y túmol per lo
quòndam micer Grimau. Albarà VI ll., XIIII s.
Ítem, a 18 de dit, pagà al doctor Raphael Rochamora, per les
visites fetes en la malaltia de dit micer Grimau vint reals. Albarà II ll.
Ítem, a 22 de dit, pagà al doctor Nicolau Jover per les visites
féu en la malaltia de dit micer Grimau, tres lliures y dotze sous, dic
albarà III ll., XII s.
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Ítem, a 13 de dit, pagà a mossèn Antoni y Pau Miralles, botiguers,
set lliures per sinch canes de bayeta per a les gramalles, dic albarà VII ll.
Ítem, a 14 de dit, pagà a Joan Siri, espitaler, per lo dret de obrir
la sepultura, sis sous. Albarà VI s.
Ítem, a 26 de dit, pagà a mossèn Baltezar Guirzes, botiguer de
draps de Valls, onze lliures, quatre sous, per lo dol prengué de ça botiga, dic albarà XI ll., IIII s.
CXX ll., XV s., VI d.
Ítem, per lo que summe la pàgina atràs CXX ll., XV s., VI d.
Ítem, a 13 de març 1606, pagà a Hierònim Virgili, matalafer,
trenta y tres sous, per les mans de adobar y tornar onze matalassos,
a rahó 3 s. matalaff. Albarà I ll., XIII s.
Ítem, a 16 de dit, pagà a Jaume Pay, texidor, per lo texir de una
peça de estopa, vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, a 5 de dit, pagà a mestre Berthomeu Prats, fuster, per la
caxa enterraren a dit micer Grimau, un ducat I ll., IIII s.
Peris rebé lo fruyt de la vinya no se li és passada en compte.48
Ítem, a 31 de dit, pagà a Gaspar y Magí Llorens, botiguers de
teles, sis lliures y vuyt sous, per lo preu de un manto, dic VI ll., VIII s.
Ítem, a 5 de abril de dit any, pagà a Francesch Carrera, síndich
del monestir de Sant Francesch, tres lliures y vuyt sous, per la charitat
de 34 misses celebrades en dit monestir, per dit quòndam micer Grimau
III ll., VIII s.
Ítem, a 10 de abril, pagà a fra Pere Prenió, vicari de Sant Francesc, deu sous per la absolta general de dit micer Grimau X s.
Ítem, a 30 de dit, pagà a mestre Perot Martre, sastre, trenta y
quatre sous, per les mans del dol y altra fahena feta I ll.
Ítem, a 24 de mayg, pagà a mossèn Francesch Ruffes, notari, per
sensos de la cassa, per lo any 1605, quatre sous IIII s.
Ítem, a 4 de juny, pagà a mossèn Gabriel Ferrer, comensal,
procurador de la distributió comuna, nou lliures són per la distributió
donada al chor, per la sepultura, novena y cap de any de dit quòndam
micer Grimau VIIII ll.
Ítem, a 22 de dit, pagà a Antoni Basseda, ferrer, per lo farrar se
li devie denou sous XVIIII s.

48. Ratllat, Ítem, a 19 de dit, pagà a Joan Vilar, pagès, dotze lliures, per cavar
tota la vinya XII ll.
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Ítem, a 27 de juliol, pagà a fra Pau Caldes, vicari y procurador
del monestir de Nostra Senyora del Miracle, deu sous, per la absolta
general de dit micer Grimau X s.
Ítem, a 22 de jener 1607, pagà a mossèn Gabriel Martorell,
beneficiat de Sant Joan del Lladó, vint sous, per taüts ne fa la cassa
a dit benefici I ll.
Ítem, a 31 de dit, pagà a Jaume Cassal, arrendador de la mercaderia,
per lo dret de l’oli vené, catorze sous XIIII s.
Ítem, a 7 de juliol, pagà a Francesch Balle vuyt sous, són per
lo annual de dit micer Grimau, per la confraria de Sant Lluc VIII s.
Ítem, pagà per uns tapins negres, per a son dol, deu sous X s.
Ítem, per unes mitjes calses morades, vuyt sous VIII s.
Ítem, per unes sabates, dos sous II s.
Ítem, per un sombrero, quatre reals VIII s.
Ítem, pagà, per dues toques, tres ducats III ll., X s.
Ítem, per un devantal de bocaram negre, nou sous VIIII s.
CLIIII ll., VIII s., VI d.
Ítem, per lo que summe la pàgina atràs CLIIII ll., VIII s., VI d.
Ítem, a 22 de octubre 1607, pagà a mossèn Pau Selma, procurador del senyor ardiaca Fivaller, vint y vuyt sous, per vuyt anyades del
sens li fa la cassa situada a la plaça de Sant Francesch, a rahó 3 s.,
6 per any I ll., VIII s.
CLXVII ll., XVI s., VI d.
Comte del que jo, Rafel Mosset, canonge de Tarragona, altre dels
administradors del Seminari, he pagat, per rahó de la heretat
del quòndam micer Esteva Grimau, en descàrrech del que avia
rebut de dita heretat:
Primo, a 29 de agost 1606, he pagat als administradors dels
aniversaris de la Seu vuitanta-quatre lliures y deu sous y són per la
institutió de l’aniversari general ha instituït dit micer Grimau en son
testament, a·y àpocha en poder de mossèn Bernat Gendre, notari dit
die, dich 84 ll., 10 s.
Ítem, a 14 de octubre de dit any, he donat al senyor Luys Terré
de axauchs vint y sinch lliures, de una dita digué en la vinya a·n’y
alberà 25 ll.
Ítem, dit die he pagat a Toni Jordi, baix (sic), per 14 dies ha treta
la roba en lo encant, dues lliuras, setze sous, dich 2 ll., 16 s.
Ítem, he pagat a mossèn Miquel Casals dues lliures, per los axauchs
de una dita a dita en l’ort de la Valeta, a·y alberà 2 ll.
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Ítem, he pagat a micer Antoni Sangenís dotze sous, per los axauchs
de una dita digué als draps de raz. No·y a alberà 12 s.
Ítem, he pagat a Toni Jordi, bastaix, per los dies a treta la roba
en lo encant fins a 7 de abril 1607 4 ll.
Ítem, he pagat a mossèn Jaume Casals, set lliures y sis sous, per
lo dret de la empositió de l’encant a·y alberà, dich 7 ll., 6 s.
126 ll., 4 s.
Ítem, a 12 de octubre 1607, he pagat a Botet, Giscarol, corredors,
set lliuras y sis sous y són per lo salari de l’encant fins a 22 de juny
1607, a·y alberà, dich 7 ll., 6 s.
Ítem, he pagat als bastaxios (sic) y corradors per lo salari del
darrer dia de l’encant, tingut a 22 de setenbre 1607, sinch sous 5 sous.
Ítem, a 12 de octubre dit any, he pagat a mossèn Bernat Gendre,
notari, sinquanta lliuras y són a bon comte de sos salaris, del testament,
inventari y encant del dit micer Grimau y per altres actes fets per dita
marmessoria, dich a·y alberà 50 ll.
Ítem, dit die he pagat a la senyora Tecla Miquela, muller del senyor
micer Llorens Miquel, doctor en drets, ciutadà de Tarragona, com a
propietària y al dit son marit, com a usufructuari, en virtut de sentèntia
donada per lo senyor official Tormé, a 2 de agost proppassat, quatracentas lliuras a ells degudas, ço és, dos-centas lliuras per restitutió del
dot de la senyora Joana Grimau, primera muller del dit micer Esteva
Grimau, tia de dita senyora Tecla Miquela, les restants dos-centas lliuras
per lo llegat li a fet dite senyora Joana Grimau, de la qual és hereu
dit micer Grimau, les 400 ll. he pagades d’esta manera, ço és, 233 ll.
ab dinés comtans y les restants 167 ll., per partida de la Taula de la
present ciutat, feta die y any sobre dit, en la qual no s’avia girades
Bernat Basseda, a compliment del preu de la casa de la plasa de Sant
Francesch, an·ne fermada àpocha en poder de mossèn Bernat Gendre,
notari 400 ll.
Ítem, he pagat, a 29 de novembre 1607, al senyor micer Reig,
canonge, dues lliuras, deu sous, per tants diné (sic) li·n devia Joan
Vinyes, corredor, a·y alberà, dich 2 ll., 10 s.
460 ll., 1 s.
Ítem, posam en data y fem desaxida de tres-centes y vint y sinch
lliures que, ab sis censals creats, han consignat los marmessors de
dit quòndam micer Steve Grimau, ab acte rebut en poder de Bernat
Gendre, notari de Tarragona, a III de juny MDCVI, a la Comunitat dels
preveres de la Iglésia a la vila de Monblanch, per institució de mises,
conforme dit micer Grimau dispone y ordene en son testament y en
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aquell designe los censals que vol se consigne y són los següents, ço és,
hu de preu de CXXXX ll., fa mossèn Cervera, l’altre, de preu de LX ll.,
fa mossèn Picayre, l’altre, de preu de I ll., fa en Murta, l’altre de preu
de XXXV ll. fa Joan Lluna, l’altra, de preu de XX ll., fa Gregori Arts
y l’altre, de preu de XX ll., fa en Calbet CCCXXV ll.
Ítem, a 4 de desembre 1607, fem desaxida y posam en data vint
lliures, les quals paga lo senyor Rafel Mosset, canonge administrador
del Seminari, receptor dels dinés de l’encant, a mossèn Antoni Cabot,
auditor general de les causes pies, per la diffinitió del testament de
dit micer Grimau, la qual, de sa mà ha feta, al peu de dit testament dit die XX ll.
Ítem, a 6 de dit, se fa desaxida de sinquanta lliures donades
als senyors canonges Jaume Reig y Rafel Mosset, administradors del
Seminari, per los treballs per ells presos en fer lo inventari y encant
de dita heretat y rebre los dinés de dit encant y pagat dèbits, lo qual
salari los ha tatxat mossèn Antoni Cabot, oïdor general de les causes
pies L ll.
Ítem, dit die, se fa desaxida de dos-centes vuytanta-sis lliures,
sinch sous y onse dinés, les quals se són donades a la senyora Elisabet
Grimau, viuda, y fa bones, en descàrrech de quatre-cents quorantadues lliures, dos sous y sinch dinés, són entrades en son poder, com
se diu en les rebudes del present quadern, ço és, 92 ll. trobà contans
en casa, al temps de la mort de dit micer Grimau, 143 ll., 6 s. valen
los mobles a venut, 28 ll., 13 s. valen les 19 peses de cànem a venut
y 63 ll., 11 s., 6 d. valen los mobles que se a aturats y 114 ll., 11 s.,
11 d. li ha donat lo senyor canonge Mosset de contans, lo dia present,
a compliment de tot lo que ha entrat en son poder de dita heretat y
perquè dita senyora de dits dinés ne ha pagat 155 ll., 16 s., 6 d., com
consta atràs en las fullas precedents, per so sols la feta que ha rebut
dites dos-centes vuytanta-sis lliures, sinch sous y onse dinés, les quals
prenen descàrrech de 806 ll., 13 s., en restitució de les 606 ll., 13 s. de
son dot y de les 200 ll. de l’augment de dot li féu dit micer Grimau,
que a bé fossen 306 ll. Però, puis és usufructuària tota sa vida de dits
béns y, aprés de sa mort, haurà de restituir les 100 ll., sols ne volen
les 200 ll., diem dos-centes vuytanta-sis lliuras, sinch sous, onse dinés
CCLXXXVI ll., V s., XI d.
Ayxí resta cobradora dita senyora Elisabet Grimau, a complimet
(sic) de son dot y augment de dot li féu son marit sinch-centes y vuyt
lliures, set sous y un diner.
Més, a 22 de abril 1608, se fa desaxida de quatre-centes sinquanta lliures que girà lo senyor Domingo Marian, canonge de la Seu, en
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part del preu de la casa principal ha comprada, les quals los senyors
administradors del Seminari y dita senyora Elisabet Grimau, viuda, a
qui staven dites y scrites, giraren en la matexa Taula a la dita senyora
Elisabet Grimau, viuda, en part y a bon comptes de les sinch-centes
vint lliures, set sous y un diner li falten a rebre y cobrar, a compliment
de son dot y augment de dot, com se narre en la desobre continuada
partida CCCCL ll.
Ayxí que resta sols cobradora de son dot y augment setanta lliures, set sous y un diner.
En descàrrech de dites 70 ll., 7 s., 1 d., ha rebut dita senyora
Elisabet Grimau, viuda, trenta-nou lliures, ço és trenta lliures de Bernat
Gendre, procurador del Seminari, per lo preu de les pesses de bri de
cànem comparen per a dit Seminari, conste de la rebuda en los comptes
de dit Seminari, a 21 de febrer 1609 y a 6 de noembre dit any y nou
lliures rebé per lo preu de dos bótes encongrenyades, per al Seller del
delme de la Sacristia major de la Seu, com appar per albarà, fet a 21
de juny 1610 XXXVIIIIº ll.

18
1600, març, 10-27. Tarragona
Inventari dels béns del mercader de Falset Pere Morell, espòs de Lluïsa
Gavaldà —hi consten com a tutors dels fills la vídua i el sogre
Lluís Gavaldà, també mercader de Falset—, de la casa que tenia
llogada al carrer dels Cavallers i de la de Falset, de l’esmentat Lluís
Gavaldà.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 126r137v (núm. 9).

9
Inventarium bonorum Petri Morell.
X martii MDC.
Carta tradita.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam et
omnem fraudi suspitionem tollendam, benefitium inventarii sit a iure
indultum, hinch est quod ego Ludovicus Gavaldà, mercator ville de
Falcet, diocesis Tarracone, procurator, uti assero, domine Luise Morella,
filie mee, uxoris relicte honorabilis quondam Petri Morell, mercatoris
dicte ville de Falcet, uti tenentis et possidentis hereditatem et bona
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universa dicti quondam Petri Morell, viri sui, obligata et hipotecata
pro suis dote, sponsalitio et aliis iiuribus, que habet et habere debet
in et super eisdem hereditate et bonis, iuxta scriptam et antiquam laudabilemque et aprobatam consuetudinem Barcinone ac constitutionem
generalem Cathalonie, Perpiniani editam, incipientem “Hac nostra et
cetera” et dicto procuratorio nomine et ego, idem Ludovicus Gavaldà,
uti tutores et curatores filliorum dicti quondam Petri Morell et dicte
domine Luise, eius uxoris et filie et principalis mee comunium et ego,
idem Ludovicus Gavaldà, unicus administrator bonorum dicti quondam
Petri Morell per ipsum dati et assignati illius ultimo testamento, quod
fecit, ordinavit et firmavit in posse Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die decima octava mensis aprillis, anno a Nativitate
Domini millessimo quingentesimo nonagesimo septimo, volens, dictis
nominibus, gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et
dicte constitutioni satisfacere et omnes penas in dictis constitutionibus
contra non conficientes inventarium cominatas evitare et cum protestationibus etiam quas ego, dictus Ludovicus Gavaldà, nomine procuratorio
predicto, facio patrio sermone sub his verbis: “que, sens prejudici dels
drets de dita senyora Luisa Morella, viuda, ma filla y principal y ab
protestatió que, sempre que li aparra, pugue de sa pròpria auctoritat
de nou pendre la heretat y béns de dit quòndam mossèn Pere Morell,
son marit, y aquella retenir y los fruits de aquella seus propis fer fins
que sie pagada de son dot, creix, millores y altres drets pot tenir y té
en dits béns, se acontenta que ell, dit Luis Gavaldà, com a curador y
únich administrador predit, prenga a sa mà y administre dits béns” et
cum protestationibus etiam quas ego, idem Ludovicus Gavaldà, nomine
proprio, facio patrio sermone sub his verbis: “que, sens perjudici dels
actes de companyia són entre mi y dit quòndam mossèn Pere Morell,
de les quals conste, ço és de la primera en poder de mossèn Joan
Honorat Gasset, notari de dita vila de Falcet, a vint y sinch de agost
mil sinch-cents noranta-dos, ab la qual expressament està concordat
que dit mossèn Pere Morell no podie negotiar ni fer ningun negoci,
sinó per compte de dita companyia dels dos y de la segona companyia,
conste en poder de dit Bernat Gendre, notari de Tarragona, devall scrit,
a quatre de Abril mil sinch-cents noranta-set y a bé que dit mossèn
Pere Morell en dit son testament declare y vol que ell, dit Luis Gavaldà, sie cregut ab sa simple paraula del que dirà aserca dels comptes
són entre los dos; diu per so y declare que, per la descriptió que en
aquest inventari se farà dels dinés contans y deutes del dit quòndam
mossèn Pere Morell, entench cobrar y traurer-ne lo cabal que y tinch
posat, conforme apar en dits actes de companyes, que són tres mília
liures y més, entench cobrar les ganàncies y guanyables y haurà que
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toquen, conforme ditas companyas y lo tenor de aquelles”. Et sub
dictis protestationibus et aliis a iure concessis premisso hoc venerando
sancte cru+cis signo de bonis hereditatis dicti quondam Petri Morell
inventarium facere procuravi, nominibus respective predictis, vocatis
dicto Bernardo Gendre, notario et pro testibus hononorabile Petro Rosich, mercatore, cive et Petro Joanne Cirvent, scriptore Tarracone, quod
cepit exordium die decima mensis marcii anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo.
En la casa scituada en lo carrer dels Cavallers de Tarragona, que dit
defunt tenie llogada y habitave, foren trobades les coses següents:
En la botiga de la entrada:
Primo, quatre carretades de lenya.
Ítem, una carretada de garbons.
En lo studi primer:
Primo, unes balanses grans, noves, de aram.
Ítem, dos bales blavetes, en ses serpalleres, la una sensera y l’altre
ensatada, en la sensera y ha cent trenta pesses y en l’altra cen devuit.
Ítem, una taleca, en la qual y a una lliura de grum de canyella.
Ítem, altre taleca, en la qual y a una lliura y mitja de clavells.
Ítem, una senalla gran de palma.
En lo studi segon:
Primo, una taleca feta de cotó blanc que, encamerat en la talica
y en la canyella que i és, y ha tres roves.
Ítem, dos taleques plenes de clavells pesen, encamerat, quatre
roves y denou liures.
Ítem, una serpellera y mitja.
En la sala:
Primo, en un tinell de dita casa, tres vidres blanchs redons per
a vedrieres.
Ítem, mitja dotsena de tasses de vidre y tres tassons.
En la cunya:
Primo, una dotsena de plats y altra dotsena de olles y un cossi,
tot lo més avant de dita cunya ho comprà mossèn Luis Gavaldà, quant
parà la casa.
En lo pastador:
Primo, quatre jerres, dos de grans per a posar farina y dos de
altres per a posar oli, en les dos grans y a vuit arroves, poc més ho
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manco de farina y ab les xiques tres cortans de oli, poc més ho manco,
tot lo demés avant de dit pastador, ahont és pastera, draps de pastà,
sedassos, tot se aportà de casa de dit mossèn Gavaldà, de Falcet.
En la quadra:
Primo, un bufet de fusta de noguer, ab sos ferros, ab un cobritaula
de drap blau, ja molt usat.
Ítem, un llibre llarch ab les cubertes de pregamí y dintre entitulat
Libre segon, ab lo qual y a molts partits y comptes de persones particulars, com més llargament en particular se designaran.
Ítem, un llibre manual, ab les cubertes de pregamí blanch y un
llibre major, en les cubertes de pregamí vermell, ab lo qual y ha molts
partits y cartes de persones particulars y altres coses, com més llargament
avant se designaran.
Ítem, tres libres, la hu de la Vida de Sant Ramon, l’altre de Piquero
Gusman, l’altre de Misèries de l’home.
Ítem, altre libre Orlando el furioso.
Les demés coses, ço és dotse cadires de rapòs y quatre cadires de
dona baixes y un Cristo crucificat y una dotsena de cadires de mitja
volta, que estan en dita quadra y cambres y un parament de guadamacils
negres y daurats, que estan en dita quadra, tot assò és de dit Gavaldà,
lo qual, al temps parà la casa, ho provehí de Falcet y de Barcelona.
En la cambra que trau porta en la quadra:
Primo, dos baüls cuberts de cuyro vermells, dins los quals és la roba
següent:
Primo, una saya de vellut negre mostrejat.
Ítem, unes faldilles de domàs vert mostrejat, ab gipó de talilla de
plata, ab quatre faixes y rivet de vellut vert y gorbió.
Ítem, una saya de satí negre mostrajada, ab dos gornitions de
vellut negre.
Ítem, unes faldilles de satí groc, ab gipó y porta davant, del mateix.
Ítem, una faixa de taffatà morat, ab un gipó de satí de la mateixa
color, guarnit ab dos revets de vellut morat.
Ítem, un gipó de telilla de plata y seda vermella.
Ítem, una saya de xemellot negre fi, guarnida de vellut sis per
l’entorn.
Ítem, dos parells de mànegues de taffatà negre y unes altres de
talilla de plata.
Ítem, una saya de raixa negra.
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Ítem, una saya de raixa tenada, ab mànegues de taffatà de la
mateixa color.
Ítem, un manto de burata de seda, ab un revet de vellut negre
per l’entorn.
Ítem, unes faldilles de taffatà narenyat, ab tres gornicions envellutat de mostra, ab gorbió per l’entorn.
Ítem, cos baix y mànega justa de tafetà, de la mateixa color.
Ítem, un cos baix de domàs vert, ab un gipó de setí, de la mateixa
color.
Ítem, dos dotzenes y mitja de cabessos de tela, entre de home
y de dona.
Ítem, dos andarellos.
Ítem, una dotsena de cabessos de tela del Nofre y de la Magdalena.
Ítem, un vel de taffatà negre doble y altre de seda de glassa, nou.
Ítem, tres vels de ret y un de seda, ab una gornitió de perles, ab
uns tapins de vellut blau, nous.
Ítem, un manguito guarnit de vellut negre, ab ses palletes.
Ítem, unes faldilles de taffatà blanch, ab tres faixes y revet de
vellut, ab gornitió de seda blancha.
Ítem, una capsa voltada, ab la qual y a vint y sis pesses grans y
vint y tres de xiques.
Ítem, una cadena de or ab tres dobles, la qual era de dit mossèn
Gavaldà, acceptat la una dobla que i afegí lo quòndam mossèn Morell.
Ítem, ab altra capseta un rast de perles de dos dobles.
Ítem, una cadeneta de or, ab usansa entiga, ab uns agnus de or
ab crestall, los quals diu li strenà son sogre lo die de les sposalles.
Ítem, set anells de or, ab pedres diferents; diu també li strenaren
lo quòndam son marit y parents seus, lo die de les sposalles.
Ítem, dos brassalets de or ab dotse pesses cascú, ab pedres de
diferents colors.
Ítem, una gornissió de or per a vel, ab 23 pesses, ab tres perles
ab cada pessa.
Ítem, una gornitió de vel, ab perles y granats.
Ítem, en altra capsa, un rast de cristalls.
Ítem, tres legassos de or y una guirlanda.
Ítem, dos cadenetes de argent, ab un joyell de pedra vermella.
Ítem, dues corretjes, la una ab parge vermell y l’altre negra, ab
setse pesses de plata sobredaurades y vuit de blanques.
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Ítem, un tauló ab la imatje de Nostra Senyora y Nostre Senyor.
Ítem, un cofre y una caixa de fusta de pi y dues caixes de noguer,
lo qual cofre y caixes dit mossèn Gavaldà portà de la sa casa, en la
una de dites caixes se ha trobat lo següent, que és del dit quòndam
mossèn Pere Morell:
Ítem, ab moneda de plata, ab tres sachs de cuyro quatre-centes
trenta y sinch liures y denou sous.
Ítem, ab moneda de or, una pessa de quatre ducats de dos cares.
Ítem, dos doblons de or de dues cares.
Ítem, una dotsena de camises de bri de cànem del difunt, totes
han servit.
Ítem, un dobló de or sensillo, de dos cares.
Ítem, dos scuts de or de la creueta.
Ítem, un florí de or.
Ítem, un pessa de or, ab figura de rey, que apar seran dos ducats.
Ítem, un pitxell de plata, fet a l’entigor.
Ítem, una torreta de plata daurada, ab tres pesses, so és dos selés
y una pebrera.
Ítem, en una caixa de noguer, la qual és de mossèn Luis Gavaldà,
de les caixes que ja stan designades, en la qual se trobà lo següent:
Primo, una roba de llavantar de monaquí guarnida, ab sos passamans y alamares verts y morats.
Ítem, uns saragüels y garguescos de vellut mostrajat negre y robeta
de dit vellut, ab mànegues de taffatà negre, tot ja usat.
Ítem, un arruelo de contray negre, ab sa gira de risa, ab un repunt
a l’entorn de seda negra, ja usat.
Ítem, altre arruelo de contray vint-y-quatrè negre, ab taffatà a
l’entorn y gira de riso.
Ítem, un gipó de taffatà negre, usat.
Ítem, un gipó de telilla de or usat, ab mànegues de taffatà negre.
Ítem, altre gipó de telilla de seda morada y a·y mànegues de
ruan, usat.
Ítem, quatre parells de mitjes calses de agulla, unes pardes y dos
altres negres y l’altre parell verdes, totes usades.
Ítem, dos parells de lligacames de seda, les unes negres y les
altres verdes, totes usades.
Ítem, una casaca de contray negre, sense mànegues, és de vinty-quatrè.
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Ítem, un parell de mitjes de agulla blanques, per a Nofre.
Ítem, trenta-sis alemares de seda morada, ab mascle y famella.
Ítem, dues onses de passamans negre.
Ítem, una casaca de contray molt usada, ab avessillos al collar.
Ítem, uns saragüels de xamellot negre, molt usats.
Ítem, un gipó de bri, ab mànegues de xamellot negre, usat.
Ítem, un acte de consignatió de censals firmat per mossèn Jaume
Morell y Teccla, sa muller, pares del dit quòndam mossèn Pere Morell,
a favor del dit quòndam mossèn Morell, testifficat per mossèn Honorat
Joan Casset, a nou de setembre 1585, de 1.000 ll. de proprietat de
censals.
Ítem, altre acte intitulat Donatió de mil lliures que fa mossèn
Jaume Morell a son fill mossèn Pere Morell, pres per mossèn Augustí
Moles, vicari, regint les Scrivanies de Alcover, fet a vint y tres de abril
mil sinch-cents noranta-sinch, al peu del dit acte està continuat com
accepta dit Pere Morell les mil lliures en dits actes contengudes.
Ítem, àpocha y diffinitió de dot que fa mossèn Augustí Serra y
la senyora Catharina, sa muller, a mossèn Jaume Morell, de Alcover,
a compliment de paga de dot, pres per mossèn Holomar, vicari de
Alcover, a setse de juny 1596.
Ítem, dos sintons de vellut, ab sos ferros, la hu molt usat y l’altre
igual de nou.
Ítem, unes lligacames de seda parda, ja usades.
Ítem, quatre sombreros, sens cordó, usats, la hu és muntero y
té cordó.
Ítem, un parell de tapins de vellut vert, molt usats.
Ítem, tres vels o cordons de sombrero, usats.
Ítem, quatre plechs de lletres de diverses parts.
Ítem, una guitarra, encordada de nou, ab son guarniment.
Ítem, dos caretes igual de noves, per a disfressar.
En la quadra dels tarongés:
Primo, dos sachs grans, plens de farina.
Ítem, un sac gran per a portar lli, molt usat.
En lo rebost:
Primo, vuit saques de stopa, usades.
Ítem, nou gàbies de fil de ferro.
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En un llibre llarch, les cubertes de pergamí, intitulat Libre segon de
mossèn Pere Morell, de Falset, número 2, se són trobats continuats
los deutes següents:
Jervasi Coll, de Tarragona, obligat en poder de mossèn Cendra
de Tarragona, resta a deurer en carta 12 3 ll., 3 s.
Pere Oliver y Joan Vives, de la Torra d’en Barra, obligats en poder
de mossèn Reverter, notari de Tarragona, ab scriptura de ters, resten
a deurer en carta 16 2 ll., 13 s.
Marina Rosera y Joan Roser, son gendre, resten a deurer en carta
18 2 ll., 18 s.
Miquel Oliver de Tarragona, per obligatió, ab scriptura de ters en
poder de mossèn Corda, resta en cartes 33 3 ll., 12 s.
Jaume Morell, llur pare, per resta de un albarà en carta 33 34 ll.,
10 s.
Gabriel Dalmau, perayre de Alcover, per consignatió feta per Jaume
Morell, son pare, en poder de mossèn Francesch Sabater, de Alcover,
a 10 de febrer 1596 carta 34 16 ll.
Pere Cabot y son fill Baltesar y sa muller, de Alcover, habitants
en la Selva, per consignatió feta per Jaume Morell, son pare, en poder
de mossèn Cabater carta 34 23 ll., 13 s., 4 d.
Joan Aleu, de Cornudella, deu 4 ll., 4 s. apar en dit llibre en
carta 38 4 ll., 4 s.
Pere Rocamora, del mas, terme de Marsà, per obligatió, en poder
de mossèn Rabadà, en cartas 43, deu 1 s., 6 d.
Molt reverent senyor,
Mossèn Luis Gavaldà, mercader d’exa vila de Falcet, tant com a
curador y únich administrador dels béns y fills del quòndam mossèn
Pere Morell, son gendra y com a procurador de la senyora Luisa Morella,
sa filla, viuda dexada de dit quòndam mossèn Pere Morell, també
curadora, nomenats per dit mossèn Pere Morell en son últim testament,
com encara com a tenint y possehint los béns de aquell per son dot, et
cetera, ab acte rebut en poder meu, a X del corrent mes, féu inventari
dels béns de dit quòndam mossèn Pere Morell heren en la present
ciutat y aquelles acceptà y prengué a sa mà dit mossèn Luis Gavaldà,
ab les protestations y salvatats entre altres que, com a procurador de
dita senyora Morella, sa filla, féu en dit acte de inventari continuades
y perquè tinch entès que en exa vila y ha alguns béns de dit mossèn
Pere Morell y los voldran aiustar en lo inventari predit, rebré a mercè
que, per mi y en nom meu y com a mon substitut, entrevingue en
lo inventari dels béns que seran aquí y al peu d’esta los continuarà
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ajustant y més paper si serà mester y ho scriurà de sa mà y farà que
dit mossèn Gavaldà lo accepte, ab les matexes protestacions y mes,
any, hora del dia, lloch y testimonis, en presència dels quals se farà
dit inventari y acceptació, perquè en fe de Vostra Mercè jo ho pugue
assentar en son lloch, offerint-me per Vostra Mercè sempre serà servit
manar-me, fent semblants i més coses y Nostre Senyor Rey et cetera,
de Tarragona, a XXIIII de mars MDC. Senyor
Besa la mà de Vostra Mercè, son servidor
Bernat Gendre, notari.
A vint y set del mes de mars any mil sis-sens, en la vila de Falset, archebisbat de Tarragona y dins la casa del senyor mossèn Lluís
Gavaldà, mercader de dita vila, per mi, Honorat Spluga, prevere y
rector de la parrochial iglésia de Falcet y notari públic de dita vila
y en nom y lo discret mossèn Bernat Gendre, notari de la siutat de
Tarragona y com a substitut de aquel, en virtut de la contra scrita lletra, presents per testimonis lo venerable mossèn Pau Ros, subdiaca, y
Monserrat Gavaldà, sastre, de dita vila de Falcet habitants, fonc fet
y rebut inventari dels béns del quòndam mossèn Pere Morell, mercader
de dita vila de Falcet, los quals se han trobat en casa de dit mossèn
Luis Gavaldà, los quals són los següents:
Primo, una cayxa de noguer, ab pany y cla (sic).
Ítem, dins dita cayxa, una capa d’estameyna negra, ab gira de
fresó, usada.
Ítem, una capa de guorgueram, igual de nova.
Ítem, un vestit de monaquí usat, ço és capa, casaca y saragüels.
Ítem, una ropilla de setí negre mostrejat, ab mànegues de setí
pardo.
Ítem, un sayo de xamellot usat.
Ítem, un gipó de tafatà negre usat.
Ítem, dos gipons de telilla, viada de plata, usats.
Ítem, dos parells de miges de agulla negres, usades.
Ítem, dos pedreynals de roda.
Ítem, uns arayns de casar.
Ítem, sinc cotetes de criatura, una de tafatà vert y quatre de rayxa
de differens colors.
Ítem, la roba que dit Pere Morell tenia en Barselona, al temps que
morí, és la següent:
Primo, dos camises.
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Ítem, quatre mocadós y tres toquilles per a dormir.
Ítem, un vestit de monaquí per a camí, ço és capa, casa y saragüels.
Ítem, un gaban de lineta y de monaquí.
Ítem, dos sombreros y un vel de sombrero.
Ítem, una capa y casaca de vaieta negra, usada.
Ítem, un gipó de bri de cànem, ab mànegues de xamellot.
Ítem, unes miges calses de agula y dos parells de sabates.
Ítem, una cuera blanca de badana.
Ítem, unes oretes.
Ítem, un libre larc, intitulat Borrador de mi, Pere Morell, de Alcover número 2.
Ítem, en dit libre, en cartes 77, se trobà deu Raphel Martí 11 ll.,
4 s., 6 d.
Ítem, Jaume Morell, en cartes 88, deu 53 ll., 17 s.
Ítem, Cosme de Monserat, de Reus, en cartes 87, deu 11 ll., 17 s.
Ítem, una part al Cros, dit de la Fornal, en lo terme de Falset.
Totes les quals coses lo dit mosèn Lluís Gavaldà confessa tenir en
son poder y d’aquell promet donar a son cos y lloc bo e degut compte
y rahó, ab les protestasió (sic) en lo acte principal de dit inventari
per ell fetes, a totes les quals coses foren presens per testimonis los
sobredits mossèn Pau Mas y Monserrat Gavaldà, et cetera.
De totes les quals coses fas fe jo, sobredit Honorat Spluga, notari sobrenomenat, y les he scrites, de pròpia mà, en Falset, dia y any
sobre dit.
Honorat Spluga, prevere y rector de Falcet.
Al molt reverent senyor mossèn Honorat Spluga, rector y notari
de Falcet.
En Falcet.
Al molt magnífich y discret seynor, lo senyor mossèn Bernat Gendre, notari, et cetera.
Tarragona.
Bernat Plana, son cunyat, apar per albarà, carta 57 43 ll., 7 s., 7 d.
Pau Mas, stodiant, fill del quòndam Matheu Mas, de Falcet, apar
per albarà, en carta 57 16 ll.
Guillem Garriga, de Alcover, deu, a·y albarà de part de la cantitat,
en carta 70 499 ll., 12 s.
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Joan Conesa, de Prades, deu per obligatió, en poder del rector
de Prades, carta 82 3 ll., 11 s.
Mosèn Miquel de Lluna deu, apar per albarà, abita per avuy en
Falset, carta 86 10 ll.
Joan Pere Andreu, vedrier, habitant en lo forn de Marsà, deu 200 ll.
en carta 87 200 ll.
Francesch Rovellat, de Alcover, deu 160 ll., 15 s., 1 d., apar carta
88, 160 ll., 15 s., 1 d.
Antoni Baldirà, de Tarragona, deu per resta de obligatió, en poder
de mossèn Exameno, carta 89 22 ll., 16 s.
Gabriel Rovellat, de Alcover, deu, apar per albarà, en cartes 91,
és per resta 54 ll.
Miquel Nolla, perayre de Vilanova d’Escornalbou, deu, apar per
obligatió, en carta 91 23 ll., 4 s.
Lorens Borràs, menor, perayre de Vilanova d’Escornalbou, apar per
obligatió, en poder de mossèn Simó, de Reus, en cartes 92 11 ll., 15 s.
Joan Pujol, perayre de Falset, deu, apar per obligatió, en poder
de mossèn Rabadà, en carta 92 58 ll., 15 s.
Gabriel Blanch, perayre de Falset, per resta, apar per albarà, en
carta 92 60 ll.
Miquel Martí, perayre de Falset, deu per resta de son compte,
en carta 92 297 ll., 17 s.
Pedro de Berja y Martín Peris, lligalleros, de quinto deuen 50 ll.
per senyal de la llana tenen venuda per al present any, apar per albarà,
carta 93 10 ll.
Jaume Aguer y Pere Vilar, peraires de Reus, deuen per obligatió,
en poder de mossèn Miquel Simó, en carta 93 188 ll.
Pere Vilar, perayre de Reus, gendre de Gaspar Cabestany, per
obligatió en poder de mossèn Simó, notari, carta 94 23 ll., 10 s.
Pere Pau Martí, perayre de Reus, deu 47 ll., 4 d. havia de fer
albarà, en cartes 94 47 ll., 4 d.
Pau Franquet, perayre de Gratallops, deu, apar per resta de obligatió, en poder de mossèn Rabadà, carta 94 17 ll., 1 s.
Joan Sedó, sastre de Falset, deu per resta de son compte, apar
per albarà, carta 95 30 ll., 12 s.
Hierònim Martí, de Falcet, deu, apar per obligatió, per resta de
son compte, apar en carta 95 2 ll., 14 s.
Francesch Blanch y son fill del mas, terme de Falset, deuen per
obligatió, en poder de mossèn Rabadà, en carta 97 120 ll., 25 s.
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Joan Domènech, perayre de Poboleda, deu per resta de obligatió,
en poder de mossèn Rabadà, en carta 98 12 ll.
Mossèn Joan Farrer, apotecari de Falcet, deu per obligatió, en
poder del rector de Falset, en carta 99 19 ll., 12 s.
Pere Pallarès, perayre de Reus, apar per obligatió, en poder de
mossèn Miquel Simó, notari, deu, en carta 101 23 ll., 10 s.
Mossèn Magí Vidal, apotecari de Tarragona, deu per albarà, en
carta 101 59 ll., 17 s.
Cosme de Monserrat, fill de Monserrat, de Reus, apar per albarà,
carta 101 131 ll., 10 s.
Lorens Padrol, perayre de Vilanova d’Escornalbou, deu per resta
de son compte, apar per obligatió en poder de mossèn Miquel Victorí,
carta 102 15 ll.
Joan Borràs, menor de dies, de Botarell, deu per obligatió, apar
en poder de mossèn Miquel Voltes, notari de Riudecanyes, en carta
102 12 ll.
Llorens Padrol y son fill Joan, perayres de Vilanova d’Escornalbou,
apar per obligatió, en poder de mossèn Miquel Victorí, de Riudecanyes
carta 102 36 ll.
Miquel Munter, perayre de Vilanova, deu per obligatió en poder
de mossèn Miquel Victorí en carta 102 12 ll.
Llorens Borràs, menor de dies, perayre de Vilanova, deu per obligatió en poder de mossèn Miquel Victorí, carta 102 12 ll.
Miquel Crusat, perayre de Vilanova, per resta de obligatió, en
poder de mossèn Miquel Victorí, carta 102 6 ll.
Joan Torres, de Monbrió, per resta de obligatió obligat, en poder
de mossèn Miquel Victorí carta 102 9 ll.
Joan Francesch, pagès de Riudecanyes, deu per resta de obligatió
en poder de mossèn micer Voltes, cartes 103 6 ll.
Lorens y Francesch Bargalló, perayres de Botarell, per resta de
obligatió, en poder de mossèn Miquel Voltes, carta 103 36 ll.
Pere Aranda y sa muller, perayres de Reudecanyes (sic), deuen
per obligatió, en poder de mossèn Miquel Voltes, en carta 103 12 ll.
Joan Mestre, del mas, dit del Bosch, terme de Alforge, deu per
resta de obligatió en poder de mossèn Miquel Voltes, en cartes 103 4 ll.
Joan Barchiello, perayre de Botarell, deu per obligatió, en poder
de dit Voltes, en carta 103 12 ll.
Bernat Roger, perayre dit de la Canal, d’Escornalbou, deu per
resta de obligatió, en poder de mossèn Miquel Voltes, en carta 103 6 ll.
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Miquel Nolla, de Vilanova, perayre, deu per obligatió, en poder
de mossèn Miquel Voltes, en carta 103 12 ll.
Miquel Ribelles, habitant en Maspujols, deu; diu se ha de obligar,
en carta 103 12 ll.
Miquel Miralles, de Riudecanyes, deu, apar en carta 104 6 ll.
Mossèn Miquel Monparler, de Cambrils, apar per albarans, carta
104 30 ll.
Antoni Castelló y Agostí Castelló, de Vila-redona, deuen per obligatió, en poder de mossèn Busquets, de Tarragona, carta 104 37 ll., 11 s.
Mossèn Sirera, apotecari, apar per albarà, carta 104 86 ll., 17 s.49
Antoni Franquet, de Riudecanyes, deu, apar en carta 104 12 ll.
Jaume Martí y Berthomeu Guasch, de Cambrils, deuen per obligatió, en poder de mossèn Vidal, carta 105 26 ll.
Jaume Rocha, oller de Barchinona, deu, apar en son compte, en
cartes 205 208 ll., 17 s.
Tramesa a Valèntia tretse roves pebre, carta 106 y a més a mossèn
Jaume Teixidor 239 ll., 10 s.
Mossèn Luis Gavaldà, apar en son compte, deu en cartes 107
312 ll. 14 s.
Lo que se ha trobat en lo Llibre mayor, en les cubertes vermelles:
Primo, en la primera carta se ha troba (sic) en crèdit de mossèn
Luis Gavaldà 3.000 ll.
Mossèn Pere Massó, droguer de Barcelona, deu per lo que té
acollit al quòndam mossèn Pere Morell ab una companyia, com apar
ab acte en poder de mossèn Francesch Çabater, notari de Alcover, a
set de mars 1597, en dit libre, en carta 12 1.400 ll., 4 s.
Ítem, deu lo dit mossèn Massó en dit compte 255 ll., 10 s., per
lo que ha tocat a la part de dit Morell en los gastos y nòlits del galió,
quant partí per Alexandre de Egipte, apar per lletra de dit Massó de
22 de abril de 1597 255 ll., 10 s.
Tramesa en Egipte ab la pollaca del patró Pasqual, Déu lo porte
a bon salvament, deu en cartes 26 659 ll., 12 s., 6 d.
Altra tramesa en Egipte deu, ab lo galió, Sant Joan, lo Delfí, que
Nostre Senyor lo aporte a bon salvament, en carta 26 562 ll., 18 s.
La Taula de la ciutat de Tarragona deu en cartes 27, apar en dit
libre 421 ll., 15 s., 6 d.
49. Ratllat, Duran, botiguer de teles de Cambrils, deu apar en carta 104 13 ll., 3 s.
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Mossèn Pere Massó, droguer de Barcelona, deu per compte corrent, en cartes 27 377 ll., 16 s., 3 d.
Martín Baylori, de Saragossa deu, en carta 29 400 ll.
Die vigessima septima mensis marcii et anni predictorum millesimi sexcentessimi, dictum inventarium continuando, presente et ad
hec vocato reverendo domino Honorato Spluga, presbitero, rectore parrochialis ecclesie dicte ville de Falcet et notario publico dicte ville in his
vice, loco et nomine mei, dicti Bernardi Gendre, notarii interessente et
presentibus etiam venerabile Paulo Mas, subdiacono beneficiato dicte
ecclesie et Monserrato Gavaldà, sartore dicte ville, pro testibus, ad
istas inventis specialiter et assumptis in dicta villa de Falcet, fuerunt
inventa bona sequentia dicti quondam Petri Morell et ad instantiam
et requisitionem dicti magnifici domini Ludovici Gavaldà, procuratoris
legitimi dicte domine Luisie Morella, vidue, eius filie, prout de eius
procuratione constat instrumento recepto in posse dicti reverendi Honorati Spluga, rectoris et predicti, die proxime preterita, prout dictus
notarius quibusdam certifficatoriis literis manu et signo suis subscriptis
et subsignatis fidem fuit et etiam ad instantiam suam, ut curatoris et
administratoris predicti et in inventario huiusmodi fuerunt descripta
et continuata in modum sequentem:
En la casa de mossèn Luis Gavaldà, situada en la vila de Falcet, se
ha trobat lo següent:
Primo, una caixa de noguer, ab pany y clau.
Ítem, dins dita caixa, una capa d’estamenya negra, ab gira de
risa usada.
Ítem, una capa de gorgaram, igual de nova.
Ítem, un vestit de monaquí usat, ço és capa, casaca y saragüels.
Ítem, una ropilla de satí negre mostrejat, ab mànegues de satí
pardo.
Ítem, un sayo de xamellot usat.
Ítem, un gipó de taffatà negre, usat.
Ítem, dos gipons de telilla de plata viada, usats.
Ítem, dos parells de mitjes d’egulla negres, usades.
Ítem, dos padrenyals de roda.
Ítem, uns aranys de cassar.
Ítem, sinch cotetes de criatura, una de taffatà vert y quatre de
raixa de diferents colors.
La roba que dit Pere Morell tenia en Barcelona, al temps que morí,
és la següent:
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Primo, dos camises.
Ítem, quatre mocadós y tres toquelles per a dormir.
Ítem, un vestit de monaquí per a camí, ço és capa, casaca y
saragüels.
Ítem, un gavan del mateix monaquí.
Ítem, dos sombreros y un vel de sombrero.
Ítem, una capa y casaca de vayeta negra, usada.
Ítem, un gipó de bri de cànem, ab mànegues de xamellot.
Ítem, unes mitjes calses de agulla y dos parells de sabates.
Ítem, una quera blanca de badana.
Ítem, unes oretes.
Ítem, un llibre llarch intitulat Borrador de mi, Pere Morell, de
Alcover, nombre dos.
Ítem, en dit libre, en cartes setanta-set, se trobà deu Rafel Martí
11 ll., 4 s., 6 d.
Ítem, Jaume Morell, en cartes 88, deu 53 ll., 17 s.
Ítem, Cosme de Monserrat, de Reus, en cartes 89, deu 11 ll., 17 s.
Ítem, una part al tros dit de la Fornal, en lo terme de Falcet.
Hec autem bona et non plura alia ad presens inveni et invenire potui et confiteor ego, Ludovicus Gavaldà, nominibus respective
predictis, in hereditate et bonis dicti quondam Petri Morell invenisse
et omnia de quibus notitiam habui de ipsa hereditate et bonis in inventarium redigisse et redegi et scribi fecisse nec secundum meam
concientiam vel credere aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate
ultra predicta in dicto inventario seu repertorio descripta nec dolo,
fraude aut alia malignitate usum fuisse vel fecisse nec in posterum
utar quin ipsa omnia bona mobilia et immobilia et omnia res et iura
dicte hereditatis in huiusmodi inventario ponantur et inserantur et, si
quid aliud ullo tempore invenero nominibus predictis in dictis bonis et
hereditate illiusque, citius fieri poterit in inventarium redigam et satisfaciam et ponam dicens dictis nominibus insuper et protestans quod,
si aliqua potui non ponenda vel aliqua omisi ponenda pro non positis
volo haberi posita et ponenda pro positis reputari adeo quod semper
uti valeam veritate et sub dictis et aliis in principio huius inventarii
positis protestationibus et aliis a iure concessis presens dictis nominibus firmavi inventarium quequidem bona omnia penes me, dictum
Ludovicum Gavaldà, curatorem et administratorem predictum sunt et
existunt ipsaque ego dicto curatorio et administratorio nomine tenere
et possidere confiteor et suis casu et tempore restituere et de eisdem
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bonum, verum et legale compotum reddere et aliqua rationum restituere promitto, sine aliqua dilatione et exceptione et cum obligatione
bonorum meorum et renuntiationibus necessariis et cum iuramento
quod in animam meam per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia manibus meis corporaliter tacta, facio et presto cum presenti; quodquidem inventarium fuit actum et confectum Tarracone et in
villa de Falcet anno, diebus et mensibus quibus supra. Sig+num mei,
Ludovici Gavaldà, qui nominibus procuratorio et curatorio et administratorio predictis hec laudo, concedo, firmo et iuro.
Testes huius rei sunt predicti Paulus Mas et Monserratus Gavaldà ac dictus reverendus dominus Honoratus Spluga, presbiter, rector
parrochialis ecclesie dicte ville de Falcet et notarius publicus dicte ville
qui in predictis partim, ut predicitur, interfuit, vice, loco et nomine et
ut substitutus mei Bernardi Gendre, notarii.
Inventarium bonorum que fuerunt quondam Petri Morell.
MDC.

19
1600, novembre, 20. Tarragona
Inventari dels béns de Joan Mallafrè, hospitaler i canonge de la Seu —hi
consten els marmessors Baltasar Compte, abat de Sant Llorenç de
Bagà i també canonge de la Seu, i el pagès de la Selva Pau Pelegrí—, de la Casa de la Infermeria.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 138r147v (núm. 10).

10
Inventarium bonorum domini Ioannis Mallafrè, hospitalarii et
canonici Sedis Tarracone.
XX novembris MDC.
Inventarium bonorum domini Ioannis Mallafrè, hospitalarii et
canonici Sedis Tarracone. Carta tradita.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
omnemque fraudis suspitionem tollendum beneficium inventarii sit a
lege indultum, hinc est quod nos, Balthesar Compte, abbas Sancti Laurentii de Bagà et canonicus sancte Sedis Tarracone et Paulus Pelegrí,
agricola ville de Silva, Campi Tarracone, manumissores et executores
testamenti et ultime voluntatis admodum reverendi domini Ioannis
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Mallafrè, hospitalarii et canonici dicte Sedis Tarracone, per eum electi
et nominati illius ultimo testamento quod fecit, ordinavit et firmavit et
in posse Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die
decima tercia mensis currentis novembris et anni infrascriptorum, volentes gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et omnes
penas contra non conficientibus inventarium cominatas evitare et ne
bona eiusdem domini Ioannis Mallafrè quondam ocultari valeant quomodolibet seu perire premisso hoc venerando sancte cru+cris signo de
bonis et hereditate eiusdem domini Ioannis Mallafrè inventarium facere
procuravimus, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario publico Tarracone
infrascripto et pro testibus Petro Ioanne Sirvent, scriptore Tarracone et
Petro Cervià, oppidi de Salrà, diocesis Gerundensis, familiari dicti
domini Balthesaris Compte, manumissoris, quod cepit exordium die
lune vigesima mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo.
En la Casa de la Infermeria de la Seu, en la qual estave y habitave
dit diffunct, foren trobades les coses següents:
En la entrada:
Primo, un sac, ab una poca de farina.
En lo seller:
Ítem, uns argadells.
Ítem, una caldera de aram, ab sa ansa de ferro.
Ítem, un cossi de terra.
En la primera istàntia, pujant a mitja scala:
Ítem, dos sachs, lo hu de tres quorteres y l’altre de una quortera.
c. Ítem, una pastera tombada de fusta, ab son tallant de ferro y
escaletes de fusta.
c. Ítem, una post de pastar.
c. Ítem, un drap de pastar de mitja llana, molt oldà.
Ítem, dos cànters, ab sos cubertors, de aram.
Ítem, un cànter, sens cubertor.
f. Ítem, un sac de tres corteres.
Ítem, un ast gran.
Ítem, una refrescadora de aram.
Trencades. Ítem, dos cassoles rodones, de terra.
Ítem, unes graelles, sens mànech.
Ítem, un sendrer.
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c. Ítem, quatre pots noves de un llit.
Ítem, un davant llit de drap de ras.
Ítem, una albúrnia de stany.
Ítem, un bahul, sens pany ni clau, dins lo qual se ha trobat
quoranta-dos madeixes de lli en pèl.
Ítem, un sobrepellís de tela.
Ítem, un llansol de bri de lli.
Ítem, uns calçots de llens.
Ítem, quatre torquaboques.
En la istàntia més adintre:
c. Primo, un llit de camp, ab ses barres de ferro y sos pilars y
pom deurats, ab los cortinatges y sobresel de estemenya groga, ab
floquadura y alamars del mateix color.
c. Ítem, una màrfega.
c. Ítem, un matalaff.
c. Ítem, una flassada blava.
Ítem, un llansol de pare y mare, tramat.
I. (espai en blanc).
Item, quatre manils.
Ítem, dos eixugamans.
c. Ítem, un drap de pastà tramat, de llana.
Ítem, un sac de dos quorteres.
f. Ítem, un llensol de pare y mare.
Ítem, un llansol de bri.
Ítem, altre llansol de bri.
Ítem, altre llansol de bri de lli.
Ítem, un manil.
f. Ítem, un sendré.
Ítem, una coxinera de lli, ab botons.
f. Ítem, dues botxaques de lli.
f. Ítem, un torquaboques.
Ítem, dos exugamans.
Ítem, una cadira de mitja volta, de tersia.
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Ítem,50 una jerra, ab quatre anses, serca de mitja de mel.
Ítem, altre canteret per a mel, buit.
Ítem, un feristolet.
Ítem, uns caragols de llit de camp.
Ítem, un scalfador de aram.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, una paella gran.
Ítem, una paella xica.
Ítem, un ambut de aram.
Ítem, uns molls de ferro, trencats.
Ítem, dos mànechs de graelles.
f. Ítem, un coxinet per a sella.
Ítem, un tros de bocaram, dolent.
Ítem, altra cadira de volta.
Ítem, una bassina de llautó, plana.
Ítem, nou rams de fil de stopa y bri.
c. Ítem, una gavineta.
En la sala:
c. Primo, un buffet gran, de noguer.
Ítem, vuyt cadires de repòs.
Ítem, dues cadires de volta, la una de tersia.
Ítem, un pagès xiquet.
f. Ítem, un exugamans.
Ítem, una conca de aram.
En la cambra del fadrí:
És-se donat a na Gilaberta, per ésser seu. Primo, un llit de pots
y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, dos llansols.
Ítem, tres flassades, dues blanques y una vermella.
f. Ítem, un coxinet de cuyro vermell.
c. Ítem, un buffet.
50. Ratllat, un cànter.
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c. Ítem, una cadira de repòs, ab un setial de forat, de bescambra.
En la primera cambra, exint de la sala, entrant al corredor:
c. Primo, una cadira de repòs.
Ítem, una cadira de volta.
Ítem, una cadira comuna.
En la altra cambra que se segueix:
Primo, dotse quadros de teles, gornits de fusta, los set de les Set
arts lliberals, los quatre de Tobies y lo hu de la història.
Ítem, una flassada blava.
f. Ítem, un gayato.
Ítem, un drap de ras.
Ítem, una portalera gran.
Ítem, una catiffa.
Ítem, una arquimessa, ab sos pany y clau y calaxos y armaris de
baix, dins la qual hi ha scriptures.
Ítem, altra portalera nova.
Ítem, una maleta de drap morat, husada.
Ítem, una manta de mula, husada.
Ítem, una portalera blava.
Ítem, un llit de camp, ab sos pilars, vergues de ferre, ab cortines, devant llit y sobresel de seda groga y cotó blau, ab flocadura y
alamars del mateix.
Ítem, una màrffega y (sic).
Ítem, un matalaff.
Ítem, dos coxineres, ab sos coxins de fluxell.
t. Ítem, una cadira de carsia (sic).
t. Ítem, una catiffa.
Ítem, una tauleta de tersia.
Ítem, una alabarda.
Ítem, un sombrero.
Ítem, un arcabús.
Ítem, un llansol de lli.
Ítem, una taula de noguer, ab petges plegadissos.
Ítem, una tela, ab la figura de Santa Magdalena, gornit de fusta.
Ítem, una creu ab son Cristo, ab un peu de Monte Calvari.
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Ítem, una caxa de àlber ab son pany y clau, dins la qual se trobà lo
següent:
t. Ítem, una muntera de feltre, negra.
Ítem, dos barrets de capellà.
Ítem, un estoix, ab dos ganivets.
Ítem, una mussa de esquot, forrada de carmesí.
Ítem, un setrot de argent, ab unes mostres sobredaurades.
Ítem, altre setrot de argent.
Ítem, dos candeleros de argent.
Ítem, una caxa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se a
trobat lo següent:
Primo, una sotana de raxa, ab una faxa de setí.
d. Ítem, una roba de cor, de escot.
c. Ítem, un caputxo de pells blanques, forrat de escot.
Ítem, una cota de xamellot, forrada de vayeta morada.
Ítem, altra caxa de noguer, ab son pany y clau, buyda.
t. Ítem, una caxeta de tersia.
Santjust. Ítem, un porta manteu de cuyro.
Ítem, un stríjol.
t. Ítem, una caldereta de aram, sclafada.
Ítem, sis rams de fil.
Ítem, un scarpe.
Ítem, una olleta de llautó.
c. Ítem, dos candeleros de llautó.
c. Ítem, un llit de tisora, ab una cóssara de ploma, dos llansols
y una flassada groga.
Ítem, dos cavalls de ferro.
Ítem, un anell de or, ab una smeralda verda, la qual lo diffunct
a dexat a santa Thecla.
Ítem, segons diu lo diffunt en son testament, y a a la Taula de
la present ciutat mil lliures.
En la cuyna:
c. Primo, a la cuyna, entre olles y plats, dotse.
c. Ítem, dos ganivets.
Ítem, una bossa de cuyro, dins la qual se an trobat vint reals, los
quals se van gastant per la despesa de casa.
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c. Ítem, un breviari.
Ítem, tres llibrets de stampa, de full de quart.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Balthesar Compte et Paulus
Pelegrí, nomine predicto, in hereditate et bonis dicti domini Ioannis
Mallafrè quondam nos invenisse et omnia de quibus notitiam habuimus
de ipsa hereditate in inventarium redigisse et redigi et scribi fecisse
nec secundum nostram conscientiam vel credere aliquid aliud fore in
dictis bonis et hereditate ultra descripta in predicto inventario seu reportorio nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usos fuisse vel fecisse
nec in posterum utemur quin ipsa omnia bona mobilia et inmobilia et
omnes res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario ponantur
et inserantur si quid aliud ullo tempore invenerimus in dictis bonis et
hereditate illius quam citius fieri poterit in inventarium redigi et scribi
faciemus et ponemus, dicentes insuper et protestantes quod, si aliqua
posuimus non ponenda vel aliqua omisimus ponenda pro non positis, volumus haberi posita et ponenda pro positis reputari adeo quod
semper nobis liceat uti veritate et sub dictis protestationibus et aliis
a iure concessis presens firmavimus inventarium et quequidem bona
omnia penes nos sunt et existunt ipsaque tenere et possidere confitemur et de eis bonum, verum et legale compotum reddere et reliqua
rationum restituere promittimus, sine aliqua dilatione et exceptione et
sub obligatione bonorum nostrorum et utriusque nostrum in solidum
renunciationibus solitis et necessariis, iuxta stillum ac cum iuramento
quod, in animas nostras per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia manibus nostris corporaliter tacta, facimus et prestamus cum
presenti. Quodquidem inventarium fuit factum et perfectum Tarracone,
anno, die et mense quibus supra. Sig++na nostrum Balthesaris Compte
et Pauli Pelegrí predictorum, qui, dicto nomine, hec laudamus, concedimus, firmamus et iuramus, presentibus pro testibus dictis Petro
Ioanne Sirvent et Petro Cervià.
Inventarium bonorum domini Ioannis Mallafrè, hospitalarii et
canonici Sedis Tarracone.
MDC.

20
1600, desembre, 7-1601, gener, 10. Tarragona
Inventari i encant dels béns del forner Lluís Porcígols —a la mort de
la seva vídua Tecla, mare de Magdalena, vídua del pagès Baltasar
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Oller i hereva universal—, del carrer que anava de la plaça de na
Fernosa a la d’en Rovellat, entre les cases del pescador Joan Tamarit, Gabriel Mestre i dels hereus de Gabriel Rosic —hi consta
Rafael Mosset, canonge de la Seu de Solsona i comensal de la Seu,
administrador del Seminari, hereu de la propietat dels béns.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 148r165v (núm. 11).

11
Inventarium bonorum Ludovici Porsígols, cum encantu eorumdem.
VII decembris MDC.
Die iovis, VII mensis desembris, anno a Nativitate Domini MDC,
Tarracone.
Honesta Magdalena Ollera, vidua relicta honorabilis Balthesaris
Oller, agricole, civis Tarracone, filia et heres universalis Tecle Porsígols,
quondam vidue relicte Ludovici Porsígols, fornerii dicte civitatis, heredis
eius, vita durante bonorum que fuerunt dicti quondam Ludovici Porsígols, eius viri, institute illius ultimo testamento quod fecit, ordinavit
et firmavit in posse discreti Ludovici Cendra, notarii publici Tarracone
die, morte dicte Tecle Porsígols, illius matris, usufructuarie, predicte
sequuta, in presentia mei, notarii et testium infrascriptorum, dedit et
restituit admodum reverendo domino Raphaele Mosset, canonico Sedis
Solsonensis et comensali Sedis Tarraconensis, altero ex administratoribus Seminarii Studii Generalis presentis civitatis, heredis proprietarii bonorum dicti Ludovici Porsígols in dicto illius ultimo testamento
instituti, bona infrascripta, tam mobilia quam inmobilia dicti Ludovici
Porsígols, que dicta Tecla Porsígols, usufructuria (sic) predicta, illius
mater, tempore obitus sui, possidebat et habebat, de quibus bonis tam
dicta Magdalena Ollera quam dictus dominus Mosset, administrator
predictus, petierunt et requisiverunt fieri et confici reportorium et inventarium sequens:
Primo, una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en lo
carrer que passa de la plassa de na Farnosa a la plassa d’en Rovellat,
la qual affronte, de un costat, ab casa de Joan Tamarit, pescador, a
part darrere, ab casa d’en Gabriel Mestre, de l’altre costat, ab casa dels
hereus de mosèn Gabriel Rosich y, a part davant, ab lo carrer, dins la
qual se trobà lo següent:
En la entrada:
Primo, una caxa vella, sense sòl ni peus.
Ítem, un caxonet, sense pany, dolent.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

una porta de cambra.
un banch dolent, ab dos petges.
un carretell, de mitja càrrega.
un scambell.
una pastera dolenta.
una caxa, sense sòl.
una post de pastar, dolenta.
dos bótes, la una de quatre y l’altra de tres càrregues.
dues botelles.
una portadora.
dos gerres de la boca ampla.
vuyt sèrcols de sevina.
dos banchs de llit.
tres pots de llit.
una mola de esmolar, petita.
tres cayrats.
En la sala:
una gerra.
una caxa plana, ab pany y clau.
una catiffa.
tres bancals.
dos mantells vells, de escot.
tres flassades blanques, velles.
una cadira de costelles, sens espaller.
un fogó de aram.
un cànter de aram, ab son cubertor.
dos morters de pedra.
tres ferros del foch.
un cavallet de manar l’ast.
una paella.
una copa de aram, ab sos molls.
un ribell de terra.
dos puals de terra.
dos brocals y una ampolla de vidre.
sis olles.

El
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
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una dotsena de plats de terra.
dos llumenés.
dos escambells.
una taula de tisora.
una paradoret de fusta.
un coxí.
sis llansols.
vuyt camises de dona.
sis manils.
un davant llit de filempua.
dos exugamans.
dos sachs de bugada.
dos coxineres, la una ab ret sobreposat y un coxí.
nou ligams de exugamans.
dos draps de pastar de mija llana, dolents.
dos sachs de tres corteres.
una faldilla vergada.
dos pesses de drap nou de pare y mare.
un pavalló de filempua, ab benes de ret y camiseta.
tres coxineres, ab benes de ret sobreposat.
tres plats de estany.
dos scudelles d’estany.
una tasseta de estany.
una setra de estany.
un pitxell de estany.
quatre candeleros de llautó.
un coffre de àlber, ab son pany y clau.
un coffret vermell, ab son pany.
nou capellets de tela antichs, los dos brodats y los set de

seda.
Ítem, quatre mocadós de tela, los tres brodats de seda y lo hu
de sobreposat.
Ítem, sinch cosets, los quatre brodats de seda y lo hu de or.
Ítem, tres cosets de ret.
Ítem, un manegua cos de bri de lli.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

dos tovalloles de tela, ab randa als caps.
dos vels de filempua.
un capell, brodat de seda de grana.
una casseta de aram.
tres basines de llautó.
una cabseta, ab ses balanses y pesos de scuts.
dos ventalls, dolents.
una tovallola de tela, ab un ambarràs.
una barrina.
unes stisores.
una podadora.
una gonella, ab ses mànegues de saja, molt dolenta.
dues sistelles de sarga, dolentes.
una gerra de la boca ampla.
una verònica de guix.
un crucifici.
una creu, sens crucifici.
un orinal, ab son gorniment.
un llit, ab ses pots y banchs y màrfega.
un coffre pintat de vert y vermell, ab son pany, buyt.
un mitx coffre, ab son pany, buyt.
una caxa, ab son pany y clau, buyda.
altra caxa plana, ab son pany y sens clau, buyda.
una cabsa redona.
quatre torquaboques.
una botxaca.
un manil.
una cullera de fusta.
una cortina de paret.
un cànter de terra, ab sal mòlta.
un davantal.
una caldera, sens ansa.
dos sedassos.
una posteta de pastar y un fenyedor.
un cadenat de ferro, ab sa clau.
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Ítem, una ampolla de vidre.
Ítem, un sac de tres quarteres.
Ítem, unes debanadores, ab una verga de ferro.
Ítem, una càntera de terra.
Ítem, una gerra escollada.
Ítem, una cadireta de costelles, trencada.
Ítem, dues senalles.
Ítem, una caxa ferrada, vella.
Ítem, un gipó.
Ítem, dos camisses velles, ab pedassos.
Ítem, un ast llarch.
Ítem, una caxa, ab son pany y clau, dins la qual se ha trobat
lo següent:
Primo, tres stovalles scacades.
Ítem, quatre manils, viats de blau.
Ítem, quinse tovalloles.
Ítem, una tovallola de filempua, brodada de seda groga.
Ítem, un quadrado de tela, brodat de seda groga.
Ítem, tres tovalloles.
Ítem, sinch draps de paret.
Ítem, trenta torquaboques.
Ítem, nou exugamans.
Ítem, un torquaboques de ginesta, dolent.
Ítem, tres mocadós, brodats de seda.
Ítem, dos coxineretes de galta de tela, brodades de seda.
Ítem, dos manega cossos de tela, brodats de seda, la una de grana
l’altra negra, nous.
Ítem, sinch coxineres blanques, quatre de ret sobreposat.
Ítem, una camissa de dona.
Ítem, dos bavosalls, de taula.
Ítem, dos cossos y mànegues de cotonina vergada.
Ítem, uns exugamans.
Ítem, una cua de tela.
Ítem, una tovallola.
Ítem, tres capells de tela antiga.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
vermella.
Ítem,
Ítem,

un torquaboques.
una coxinereta.
un llansol.
un sendrer.
unes faldilles de lli.
una camissa de bri de lli, nova.
un exugamans.
un sendrer, dolent.
un drap de paret.
un davant llit de canamís, ab flocadura de seda verda y

un camisó, brodat de seda negra.
una bena de ret.
En la algorfa:
Primo, un parol.
Ítem, un calderó de aram.
Ítem, una cassa de aram, ab son mànech.
Ítem, tres fesos.
Ítem, altra cassa de aram, ab son mànech.
Ítem, una exada.
Ítem, una destral.
Ítem, unes grapes.
Ítem, un martell.
Ítem, dos exols.
Ítem, una scoda.
Ítem, una axa.
Ítem, un forcat de forn, de ferro.
Ítem, un exol.
Ítem, unes stenalles.
Ítem, un tribe.
Ítem, un paner vell, ab molt ferro vell.
Ítem, una corriola de fusta.
Ítem, tres teles de paret pintades.
Ítem, una rella.
Ítem, altre forcat de ferro, de forn.
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Ítem, un matalaff, molt dolent.
Ítem, tres asts.
Ítem, una bossa de cuyro de camí.
Ítem, una ballesta, ab ses gaffes.
Ítem, quatre cadires de cuyro, dolentes.
Ítem, una caxa gran tombada, dolenta.
Ítem, un cove de traginer.
Ítem, un paleny.
Ítem, una taula llarga, de tisora.
Ítem, dues saques.
Ítem, un bres.
Ítem, unes beasses de cuyro.
Ítem, quatre paelles.
Ítem, una tauleta rodona.
Ítem, una conca de aram.
Ítem, una caxa dolenta.
Ítem, dos poms de pavalló.
Ítem, un ganxo de forn.
Ítem, un crestador de aram.
Ítem, un colador de aram.
Ítem, una altra ballesta xica.
Ítem, una cassola de aram.
Ítem, dotse peses de vidre, xapes, tasses, llànties, bevedor y pitxell.
Ítem, dos banchs, vells.
Ítem, una caxeta xica, ab carabasses.
Ítem, una caxeta plena de actes y scriptures.
Ítem, altra caxa, també plena de scriptures.
Ítem, un rastet de perles y corals.
Ítem, un rastet de corals, ab grans d’argent sobredorats, ab un
stronca-sanc, gornit de plata.
Ítem, una sinta de parge, ab los caps de argent.
Ítem, tres anells de or, ab ses pedres, les dos vermelles y la una
lleonada.
Ítem, una sortija sensilleta de or.
Ítem, una creueta de nacre, gornida als caps de plata.

428

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Ítem, una axeta de coure.
Ítem, altra axeta de coure.
Quequidem bona omnia dictus dominus Raphael Mosset, administrador predictus, confessus fuit habuisse et recepisse a dicta Magdalena Ollera, realiter et de facto, in presentia mei, notarii et testium
infrascriptorum et de eisdem dicte Ollera firmavit apocham.
Testes et cetera Ramon Font, traginer y Pere Joan Sirvent, scrivent.
Die sabbati, VIIII decembris MDC, Tarracone.
Encantus factus de bonis Ludovici Porsígols, quondam, continuando in predicto inventario, ad instanciam dominorum administratorum
Seminarii Tarracone.
Primo, una axeta de coure a mossèn Francesc Reverter, notari,
per tres sous III s.
Ítem, un ferro de crestar y una ferro de portar lo fum, per dos
sous y hu II s., I d.
Ítem, un ambut al senyor comensal Robuster, per sinc dinés V d.
Ítem, uns ferros per al foc al senyor Vallbona, per tres sous y
vuyt III s., VIII d.
Ítem, un escambell a na Rovira, per dos sous y quatre II s., IIII d.
Ítem, altre escambell a n’en Bertran, per devuyt dinés I s., VI d.
13 s.
Ítem, una destral a mossèn Llor, per sis sous VI s.
Ítem, una cassoleta d’aram y un ast y una verga de ferro, per
quatre sous y quatre IIII s., IIII d.
Ítem, una paella a Toni Signes, per dos sous y vuyt II s., VIII d.
Ítem, un axol a Toni Fort, per quatre sous y nou IIII s., VIIII d.
Ítem, un tribe a Bertran Seura, per tres sous III s.
Ítem, unes grapes a mestre Arbonès, per set sous y un diner VII s.,
I d.
Ítem, una exada a Francesc Torrell, per quatre sous IIII s.
Ítem, un cànter de aram a mossèn Pau Reverter, per vint y hun
sou I ll., I s.
Ítem, un fes a Monserat Mestre, per set sous VII s.
Ítem, una rella a Llorens Fàbregues, per vuyt sous VIII s.
Ítem, una copa de aram a Toni Rovira, per vint y dos sous y sis
dinés I ll., II s., VI d.
Ítem, un morter de pedre a Pere Nat, per tres sous III s.
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Ítem, un fes a Joan Roig, per sis sous y dos dinés VI s., II d.
Ítem, un morter de pedra a na Armant, per tres sous y hu III s.,
I d.
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
sous V s.
Ítem,

uns ferros per al foc a na Magrinyana, per un sou I s.
un exolet a n’en Arbonès, per dos sous y dos dinés II s., II d.
dues frontisses a mossèn Pons, per tres sous III s.
tres exugamans a mestre Besora, per al Seminari, per sinc
una camissa de dona a na Martina, per setse sous XVI s.
VI ll., VIII s., VIIII d.

3
Ítem, una tovallola a n’en Armengol, per tres sous III s.
Ítem, una servellera a n’en Baseda, per tres sous y dos III s., II d.
Ítem, una axa a mossèn Bayo, per dos sous y mitx II s., VI d.
Ítem, un devantal a na Magrinyana, per dos sous y mitx II s., VI d.
Ítem, un ganxo a mossèn Llor, per un sou I s.
Ítem, un drap de pastà a na Arada, per sis dinés VI d.
Ítem, un llansol a mestre Miret, per dotse sous XII s.
Ítem, un plec de padassos a na Ortoneda, per quatre sous IIII s.
Ítem, una camissa a na Ossades, per tres sous III s.
Ítem, una cassa a Pau Guasc, per sis sous VI s.
Ítem, un pany vell al mateix, per dos sous II s.
Ítem, un mocador de tela, brodat de seda vermella, a n’Arbós,
per tres sous III s.
Ítem, una saca a Pere Prats de Reus, per dos sous y mitx II s.,
VI d.
Ítem, un mocador de tela, brodat a micer Arrufat, per tres sous
y dos III s., II d.
Ítem, un fre a mossèn Altarriba, per dos sous II s.
Ítem, un mocador brodat de seda, per tres sous, a mestre Arbós,
per IIII s.
Ítem, dos sèrcols de ferro a Nicholau Arbonès, per dos sous II s.
Ítem, dos asts y uns molls de ferro a Jaume Capella, per quatre
sous y dos IIII s., II d.
Ítem, una cua de tela a n’en Binimelis, per tres sous y un diner
III s., I d.
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Ítem, uns ferros de forn a n’en Sales, lo rajoler, per dos sous II s.
Ítem, una (sic) sac a Jaume Capella, per sis sous y vuyt VI s.,
VIII d.
Ítem, una planeta a n’en Morell, per sis dinés VI d.
III ll., X s., VIIII d.
Ítem, dos tovalloles a n’en Calafat, per set sous VII s.
Ítem, un ferro del foc al senyor comensal Robuster, per un sou I s.
Ítem, dos exugamans a na Fonts per quatorse dinés I s., II d.
Ítem, un ast a Joan Sagí, de la Argilaga, per tres sous III s.
Ítem, una cassa de aram a mestre Jordi Tramulles, per sis sous
y hu VI s., I d.
Ítem, una tovallola a na Rosica, viuda, per dos sous y nou II s.,
VIIII d.
Ítem, un mànegua cos de tela a na Farrera, per deu sous y dos
X s., II d.
Ítem, un sac de bugada a na Gomis, per un sou y tres I s., III d.
Ítem, un calderet de aram a mestre Tramulles, per sis sous y set
VI s., VII d.
Ítem, tres exugamans a na Font, per tres sous y mitx III s., VI d.
Ítem, un canalobret xiquet a mossèn Martorell, per dos sous II s.
Ítem, un ventall a na Arada, per sis dinés VI d.
Ítem, un mànegua cos, brodat de seda de grana, a na Farrera,
per nou sous y tres VIIII s., III d.
Ítem, un quadrado, brodat de seda de grana, a na Basora, per
nou sous y tres VIIII s., III d.
Ítem, un martell a Joan Coll, de Gostantí, per setse dinés I s., IIII d.
Ítem, un anfaxador a n’en Sales, per quatre sous y mitx IIII s., VI s.
Ítem, un cèrcol de ferro y dos corbelles a n’en Col, per dos sous
II s.
Ítem, un devantal a na Plana, per dos sous y set II s., VII d.
Ítem, una coxinera a na Gomis, per dos sous y hu II s., I d.
Ítem, unes stovalles a n’en Sales, per sinc sous y vuyt V s., VIII d.
Ítem, dos exugamans a na Font, per dos sous y tres II s., III d.
IIII ll., III s.
3
Ítem, un bavosallet per na Magrinyana, per sis dinés VI d.
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Ítem, un forcat a n’en Coll, de Gostantí, per un sou I s.
Ítem, unes stovalles a Gaspar Tomàs, per nou sous VIIII s.
Ítem, un devant llit, ab flocadura, a mossèn Sans, per dotse sous
XII s.
Ítem, una copeta y unes hulleres a mestre Jordi Tramulles, per
un sou I s.
Ítem, una tovallola a n’en Basora, per lo Seminari, per quatre
sous IIII s.
Ítem, quatre exugamans al dit, per vuyt sous VIII s.
Ítem, uns arpions y un forcat de forn al senyor Farrer, de Botarell,
per sis sous VI s.
Ítem, dues tovalloles a Isabet Banages, per quatre sous y vuyt
IIII s., VIII d.
Ítem, un manil a Toni Signes, per dos sous y set II s., VII d.
Ítem, un coxinet de galta a Miquel Arbós, per tres sous III s.
Ítem, un sendrer a na Martina, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, un cadenat a Pere Pàmies, per un sou I s.
Ítem, una paelleta a Joseph Sans, per un sou
Ítem, dues coxineres a la senyora Isac, per quatre sous y tres
IIII s., III d.
Ítem, unes stovalles a n’en Basora, per tretse sous XIII s.
Ítem, dos claus a mestre Arbós, per tretse dinés I s., I d.
Ítem, un exugamans a na Bertrana, per dos sous y vuyt II s., VIII d.
Ítem, un mollo de rollons a mestre Berga, per tretse dinés I s., I d.
Ítem, un manil a na Paladella, per 2 s., 7 II s., VII d.
III ll., XVIII s., XI d.
Ítem, dues tovalloles a Michel Brimelis per quatre sous IIII s.
Ítem, dos tovalloles a n’en Basora, per set sous VII s.
Ítem, una tovallola a n’en Verdaguer, per un real II s.
Ítem, molt ferro vell a mossèn Martra, per sis sous VI s.
Ítem, una coxinera a n’en Basora, per sis sous VI s.
Ítem, dues tovalloles a na Rocha, per tres sous y mitx III s., VI d.
Ítem, una tovallola a n’en Basora, per sinc sous V s.
Ítem, una caldera a na Arada, per devuyt sous XVIII s.
Ítem, dues tovalloles a na Paladella, per quatre sous y un diner
IIII s., I d.
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Ítem, una coxinera a na Aleua, per quatre sous y set IIII s., VII d.
Ítem, una spasa a Matia Bover, per quatre sous y set IIII s., VII d.
Ítem, unes faldilles blanques a Pere Spital, per quatre sous y
mitx IIII s., VI d.
Ítem, sis torquaboques a Joan Marçer, per nou sous VIIII s.
Ítem, sis torquaboques a Berenguer Guasch, per quatre sous y
hun diner IIII s., I d.
Ítem, dos gambuxos a na Paladella, per tres sous y hun diner
III s., I d.
Ítem, un canonet de aram a mossèn Vilar, per un diner I d.
Ítem, un davant llit de filempua a mestre Arbós, per quatre sous
y vuyt IIII s., VIII d.
Ítem, sis torquaboques a na Ortoneda, per set sous y un diner
VII s., I d.
Ítem, una coxinera a Joan Basora per tretse dinés I s., I d.
V ll., I s., Xd.

2
Ítem, sis torcaboques a na Corredora, per dos sous y vuyt II s.,
VIII d.
Ítem, una conca de aram y un parolet a n’en Sans, forner, per
un ducat I ll., IIII s.
Ítem, un drap de paret a na Ponca, per tres sous III s.
Ítem, sis torquaboques a mossèn Aleu, per quatre sous y vuyt
IIII s., VIII d.
Ítem, un devant llit a n’en Basora, per nou sous VIIII s.
Ítem, una camisa a na Ponca, per dos sous y mitx II s., VI d.
Ítem, un manil a mossèn Aleu, per denou dinés I s., VIIII d.
Ítem, un coxí a n’en Basora, per quatre sous y vuyt IIII s., VIII d.
Ítem, tres plats de estany, un jarro, tres scudelles y una canadella
de stany a na Font, a raó dos sous la lliura, pesen deu lliures, val vint
sous I ll.
Ítem, un lligam de torquaboques y draps a n’en Sagarres, per
tres sous y dos III s., II d.
Ítem, una camisa de dona a n’en Armada per nou sous y un
diner VIIII s., I d.
Ítem, un fogó de aram a mestre Garcia per sis sous y tres VI s.,
III d.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

433

Ítem, una camisa de dona a n’en Sagarra, per onse sous y dos
XI s., II d.
Ítem, un cosset brodat de or a na Baldirana, per sis sous VI s.
Ítem, dues coxineres a na Besora, per sinc sous V s.
Ítem, tres capells a na Torela, per setse dinés I s., IIII d.
Ítem, una mànegua cos a n’an Alsadar, per onse sous y mitx XI s.,
VI d.
Ítem, un axol y unes stovalles al senyor majordom, per un real II s.
VI ll., VII s., VIIII d.
3
Ítem, un exol y un mànec de paella al senyor micer Roig, per
un real II s.
Ítem, un pic y una coladora y una cacoleta a n’en Basora, per
4 s. IIII s.
Ítem, un exartellet y una corrioleta a Pere Joan Sirvent, per un
real II s.
Die martis, XII mensis et anni predictorum, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un llansol a mossèn Genís, per denou sous XVIIIIº s.
Ítem, quatre torquaboques a na Blanqua, per quatre sous y un
diner IIII s., I d.
Ítem, un llansol a mossèn Bertomeu Verdú, per vint y sis sous
I ll., VI s.
Ítem, una faldilla de brial a la senyora Cases, per set sous y dos
dinés VII s., II d.
Ítem, un llansol a Hierònim Virgili, per tretse sous y un diner
XIII s., I d.
Ítem, un llansol de estopa a mossèn Carnicer, per devuyt sous y
mitx XVIII s., VI d.
Ítem, un sac a na Marca, per set sous VII s.
Ítem, tres gerres de la boca ampla, per vint y sinc sous, a n’en
Besora I ll., V s.
Ítem, un llansol a mossèn Lluís Andreu, notari, per vint y hun
sou y vuyt dinés I ll., I s., VIII d.
Ítem, un sac a n’en Perelló, per set sous y mitx VII s., VI d.
Ítem, una tovallola de viuda a na Lluca, per dos sous y nou II s.,
VIIII d.
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Ítem, un ambarros a na Marreres, per sis dinés VI d.
Ítem, un bancal a Magí Gisquerol, corredor, per tres sous y dos
III s., II d.
Ítem, un llansol a n’en Terrés, per quinse sous y quatre XV s.,
IIII d.
VIII ll. XVII s., VIIII d.
6
Ítem, dos exugamans y un capell a n’en Queralt, per tres sous
y tres dinés III s., III d.
Ítem, dos lligams de capsanes a Tecla Rubina, per dos sous II s.
Ítem, un cos de cotonina y unes mànigues a la senyora Cases,
per setse dinés I s., IIII d.
Ítem, una flasada blanca a mestre Pau Martra, per onse sous y
sis dinés XI s., VI d.
Ítem, un tinell de fusta a mestre Giol, per sinc sous y un diner
V s., I d.
Ítem, una camissa de dona a mestre Tagell, per dotse sous XII s.
Ítem, un bancal a Pere Nat, per tretse sous XIII s.
Ítem, una camissota a mestre Pomés, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, una camisa a Tecla Rubina, per dos sous y mitx II s., VI d.
Ítem, una flassada blanca al patró Prim, per quinse sous y mitx
XV s., VI d.
Ítem, una camisa a mestre Tegel, per sis sous y dos dinés VI s.,
II d.
Ítem, una camissa de dona a mestre Pomés, per dos sous y set
II s., VII d.
Ítem, un manil a n’en Basora, per sinc sous V s.
Ítem, una flassada dolenta a n’en Serra, per sis sous y un diner
VI s., I d.
Ítem, un manil a n’en Basora, per quatre sous y quatre IIII s.,
IIII d.
Ítem, altre manil al dit, per tres sous y vuyt III s., VIII d.
Ítem, dos exugamans a na Martra, per vint y hun diner I s., VIIII d.
Ítem, dos exugamans a mossèn Navarro, per tres sous III s.
Ítem, un bancal a mossèn Gabriel Tomàs, per set sous y vuyt
dinés VII s., VIII d.
Ítem, un manil a n’en Besora, per quatre sous y mitx IIII s., VI d.
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V ll., XII d., V d.
tres coxins a mossèn Gondalbeu, per dos sous II s.
dos manils a n’en Basora, per quatre sous y set IIII s., VII d.
una sistella a na Marvà, per onse dinés XI d.
una coxinera a n’en Basora, per quatre sous IIII s.
altra coxinera al dit, per dos sous II s.
un sac a na Valls, per quatorse dinés I s., II d.
una tovalloleta per a na Rubina, per vuyt dinés VIII d.
un sac a na Ortoneda, per quatorse dinés I s., II d.
una caxa a na Barrella, per tres sous III s.
un mitx coffre a na Arada, per nou sous y quatre VIIII s.,

Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
IIII d.
Ítem, un quadrado a n’en Serra, per tres sous y dos dinés III s.,
II d.
Ítem, lo vidre a n’en Basora, per quatre sous IIII s.
Ítem, un vel de filempua a n’en Pomes, per quatre sous y nou
dinés IIII s., VIIII d.
Ítem, un coffre a mossèn Gaspar Llorens, per quinse sous XV s.
Ítem, un vel de filempua a na Cases, per setse dinés I s., IIII d.
Ítem, un mantell a Monserrat Sabater, per sis sous y onse VI s.
XI d.
Ítem, un capell a na Socies, per dos sous II s.
Ítem, un mantell a n’en Pallarès, per un sou I s.
Ítem, un canalobre a mossèn Casals, per quatre sous IIII s.
Ítem, un coffre a n’en Basora, per vint sous I ll.
Ítem, un canalobre a n’en Pallarès, per quatre sous IIII s.
IIII ll., XV s.
4
Ítem, un lligamet de padassos a na Rubina, per deu dinés X d.
Ítem, molts padassos, per vuyt dinés, a na Socies VIII d.
Ítem, drapets a na Ortoneda per tres dinés III d.
Ítem, quatre cadires a mestre Gregori, per sinc sous V s.
Ítem, una caxota a mestre Martra, per tres sous III s.
Ítem, un cos y mànegues a mestre Vilanova, per dos sous y nou
II s., VIIII d.
Ítem, un saquot a na Grossa, sinc dinés.
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Ítem, una bassina als frares de Sanct Antoni, per vuyt sous y set
VIII s., VII d.
Ítem, una cabsa redona a n’en Carbonell, per un sou I s.
Ítem, una taula de tisora al senyor Girona, per quatre sous IIII s.
Ítem, una bassina a n’en Pallarès, per vint y sis sous y un diner
I ll., VI d., I d.
Ítem, tres mocadós a Pere Joan Sirvent, per set sous y un diner
VII s., I d.
Ítem, sinc coes a n’en Basora, per sinc sous V s.
Ítem, una coa a n’en Bernat Mateu, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, una axeta al parrochial Garau, per tres sous III s.
Ítem, una bassina a mestre Giol, per devuyt sous XVIII s.
Ítem, una caxa a Joan Andreu, per tres sous III s.
Ítem, una cabsota al dit, per sis dinés VI d.
Die lune, XVIII decembris, anno predicto MDC, dictum inventarium continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, dues estisoretes a un estudiant, per un sou I s.
IIII ll., XI s., III d.
4
Ítem, un paner a una dona, per un sou I s.
Ítem, a la dita scudelles, plats y un cove y un fenyedor dos sous
y dos dinés II s., II d.
Ítem, una senalla y un paner a mossèn Bernat Freixa, per setse
dinés I s., IIII d.
Ítem, un drap no guayre bo a na Corredora, per vuyt dinés VIII d.
Ítem, un banc y un scambell, tot dolent, a mossèn Frexa, per
un sou I s.
Ítem, una caxa al Pare Joan Sirvent, scrivent, per vuyt sous y un
diner VIII s., I d.
Ítem, una gandalleta, ab altres drapets, a na Guinovarda, per
deu dinés X d.
Ítem, a na Robina una coa, per un sou I s.
Ítem, dos capellets a na Torrella, per tres sous y un diner III s., I d.
Ítem, un capell a Jaume Albiol, per dos sous II s.
Ítem, uns capells a na Guinovarda, per dos sous y tres II s., III d.
Ítem, un paner y una sistella y una gonella a na Gomara, per
sis dinés VI d.
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Ítem, una axeta a Gisquerol, per dos reals IIII s.
Ítem, un paneret, ab ferros vells, a Vidal, lo seller, per devuyt
dinés I s., VI d.
Ítem, cossetets a na Sargeta, per tres sous III s.
Ítem, una campaneta, per vuyt dinés, a mestre Cavaller VIII d.
Ítem, una caxeta a na Blancha, per dos reals y un diner IIII s., I d.
I ll., XVII s., I d.

2
Ítem, capells a na Vilafrancha, per dos sous y un diner II s., I d.
Ítem, se trobà, al temps se féu lo inventari, un real II s.
Ítem, una ballesta a mestre Vidal, per trese sous XIII s.
Ítem, un pavalló de filempua a na Sentjolà, per vint y vuyt sous
I ll., VIII s.
Ítem, un rastet de coral y llambre a na Vilafranca, per dos sous
y nou dinés II s., VIIII d.
Ítem, un pinte a n’en Verdú, per un sou I s.
Ítem, tres capells a na Quintana, per set sous y un diner VII s., I d.
Ítem, un cadenat al senyor cabiscol, per set sous VII s.
Ítem, un (sic) ambarassos de drapots a n’en Cavaller, per tres
sous y un diner III s., I d.
Ítem, un ventall a n’en Duran, per quatre dinés IIII d.
Ítem, una palla vuyt dinés a mestre Miquel VIII d.
Ítem, dues pesses de estopa a n’en Basora, a raó quatre sous
cana, tire 9 canes y mija y mig palm, valen trenta-vuyt sous y tres
dinés I ll., XVIII s., III d.
V ll., V s., III d.
A 22 de desembre 1600, me donà a mi, Bernat Gendre, notari,
lo senyor canonge Mosset, administrador, quoranta-vuyt lliures, setse
sous, a mà rebudes del procehit de l’encant present fins esta diada,
compresos vint y un sou ha pagats als bastaxos.
Dictis die et anno, dictum encantum continuando, ante domum
dicti Porsígols, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, una post a na Ponsa, per un sou I s.
Ítem, una pala de fusta a n’en Sagalet, per sis dinés VI d.
Ítem, un libre al dit, per un sou I s.
Ítem, dos saques a Jaume Pera, per dos sous II s.
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Ítem, un manador de ast de ferro a n’en Sagalet, per un sou I s.
Ítem, un morter trencat de pedra a na Romegosa, per sis dinés

VI d.
Ítem, una ampolla de vidre a na Martorella, per setse dinés I s.,
IIII d.
Ítem, una debanadora, ab lo peu de ferro, a la dita, per dos sous
II s.
Ítem, un matalaff a n’en a n’en (sic) Gisquerol, per tres sous III s.
Ítem, un sedàs a na Blàsia, per vuyt dinés VIII d.
Ítem, un sedàs dolent a na Pujola per dos dinés II d.
Ítem, una senalla, ab olles y carabasses, a n’en Garrós, per divuyt
dinés I s., VI d.
Ítem, dos ribells y un orinal a n’en Mestre, per dos sous y nou
dinés II s., VIIII d.
Ítem, una saca a na Bosca, per quatre dinés IIII d.
Ítem, un cànter ab sal a na Alsadara, per un sou I s.
Ítem, una gerra, ab anses, sen broch, per olives, a na Romegosa,
per vuyt dinés VIII d.
Ítem, una banca per sinch dinés, a na Arada V d.
Ítem, una gerra trencada a n’en Janot Mató, per dos sous y vuyt
dinés II s., VIII d.
Ítem, un llit de posts y banchs y màrfega, per tres sous, a na
Ponsa III s.
Ítem, un escambell, pagès y cadireta, tot dolent, a na Pujola, per
sis dinés VI d.
Ítem, xerrach y dos arnelles a n’en Pons, per set dinés VII d.
Ítem, una post a na Arada, per sis dinés VI d.
Ítem, un bres a na Roga, per quatre dinés IIII d.
Ítem, un banch a na Pujola, per sis dinés VI d.
I ll., VII s., XI d.

1
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

una
una
una
una
una

caxeta dolenta a na Arada, per quatre dinés IIII d.
posteta a na Blàsia, per tres dinés III d.
caxa dolenta a n’en Vergili, per un sou I s.
caxeta dolenta a na Montoliva, per nou dinés VIIIIº d.
caxota dolenta a na Xartona, per tretse dinés I s., I d.
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Ítem, dos sistelles y dos falsons a la dita, per un sou I s.
Ítem, a n’en Vilar, lo argenter, sis anells, los quatre de or, ab tres
pedres y los dos de argent, la corretja y caps de plata y la capseta de
ferro y grans de coral, per quatre lliures, deu sous IIII ll., X s.
Ítem, lo collar de coral, ab algunes perles a na Roga, per onse
sous XI s.
Ítem, la catiffa al senyor canonge Verdú, per quoranta sous y sis
dinés II ll., VI d.
Die mercurii, X mensis ianuarii, anno a Nativitate Domini MDCI,
dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una carabasa a na Rovellada, per sis dinés VI d.
Ítem, a la dita una estora, per tres sous III s.
Ítem, tres trossos de post a n’en Moliner, per VIII d.
Ítem, un molinet a na Ponsa, per setze dinés I s., IIII d.
Ítem, una pastera a na Ponsa, per sis dinés VI d.
Ítem, un sivader a na Ponsa, per quatre dinés IIII d.
Ítem, una carabaseta a na Arada, per dos dinés II d.
Ítem, dos benes a na Rovellada, per sis dinés VI d.
Ítem, dos anells, tres dinés, a na Rovellada II d.
Ítem, una cortina a na Vinyols, per sinch sous y quatre V s., IIII d.
Ítem, dos cortines y una màrfiga a na Rovellada, per tres sous
y un diner III s., I d.
Ítem, un cadenat a mossèn Balle, per un sou I s.
VIII ll., II s., VI d.
Ítem, un llumener a na Creusana, per sinch dinés V d.
Ítem, un llitot de posts y banchs a n’en Moliner, per dos sous II s.
Ítem, a na Bellvera un pot de vidre, per nou dinés VIIII d.
Ítem, una passadora a na Creusana, per dos dinés II d.
Paga 4 s. Ítem, a na Vinyols les dos bótes, per nou sous VIIII s.
Ítem, una bossa de cuyro a na Roga, per un sou I s.
Ítem, un unes (sic) posts velles y una caxota a na Roga, per
quinze dinés I s., III d.
Ítem, un altre munt de post a n’en Moliner, per tres sous III s.
Ítem, un altre munt de posts al dit, per tres sous III s.
Ítem, a na Oriola dos llumanés, per sis dinés VI d.
Ítem, a na Molinera una màrfega y una cadira de bova, per sis
dinés VI d.
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Ítem, al dit dos botelles, per tres sous III s.
1·4·7 Ítem, la taula de tisora al senyor canonge Font, per setse
sous XVI s.
2·7·1 Ítem, una corriola al comensal Forner, per sis dinés VI d.
Ítem, una tauleta redona a na Molinera, per sis sous VI s.
Tot lo procehit de aquest encant he fet bo en los comptes de l’any
de ma procuratió sinquè, que comensà en maig de 1600.
Inventarium bonorum Ludovici Porsígols, civitatis Tarracone et
encantus factus de dictis bonis.
MDC.

21
1602, febrer, 13-març, 6. Tarragona
Inventari i encant dels béns de Gabriel Salt, canonge de la Seu —hi
consten els marmessors Joan Lluís d’Oms, ardiaca major, el degà
Francesc Codina, Cristòfol de Queralt, ardiaca de Sant Llorenç, i
el canonge Jaume Grau—, d’una casa llogada del carrer del Portal
del Carro.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 166r183v (núm. 12).

12
Inventarium et encantus bonorum domini Gabrielis Salt, canonici
Sedis Tarraconensis.
XIII februarii MDC secundo.
Die mercurii, decima tercia mensis februarii, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo secundo, Tarracone.
Inventarium factum de bonis que fuerunt domini Gabrielis Salt,
canonici Sedis Tarracone, ad instanciam dominorum Ioannis Ludovici
d’Oms, archidiaconi maioris, Francisci Codina, decani, don Christofori
de Queralt, archidiaconi Sancti Laurentii et Iacobi Grau, canonicorum
sancte Sedis Tarracone, manumissorum.
En la casa situada en la present ciutat, en lo carrer del Portal del
Carro, en la qual dit diffunct habitave y tenie llogada, foren trobades
les coses següents:

El

llibre segon d’inventaris i encants...

441

En la entrada:
Primo, dos carretellets xichs, buyts.
En la sala:
Ítem, un buffet de pi, envernisat de color de noguer.
En la cambra hont dormie dit diffunt:
Ítem, dos stores de bova, les quals portà de Roma embolicades
ab dos bahuls.
Ítem, un crucifici de vori, ab una creu de èvano.
Ítem, una flacada blanca, nova.
Ítem, a un armari, tancat ab pany y clau, i ha dins dita cambra,
se a trobat lo següent:
Ítem, un sombrero negre, vell.
Ítem, una figura de sant Bernat, pintada en aram, guarnida de
èvano.
Ítem, un espill, ab una guarnició negre.
Ítem, uns Agnus Dei redons, il·luminats, guarnits de noguer, ab
unes floretes de plata.
Ítem, altres Agnus, també il·luminats, ouats, també guarnits de
noguer, ab unes floretes de plata.
Ítem, una cabseta redona, pintada de blau.
Ítem, en un altre armari y a dins dita cambra, dins lo qual se a
trobat lo següent:
Ítem, un feltre blau, faldons y capilla.
Ítem, unes botes de cordovà, anserades.
Ítem, un coxinet, ab los streps.
Ítem, una maletilla de vaqueta, ab son portamanteu.
Ítem, un tros de guadamacil.
Ítem, dues màrfegues, noves.
En la cambra primera de demunt la volta se a trobat lo següent:
Ítem, un bahull cubert de cuyro, ab dos panys y clau, dins lo qual
se a trobat lo següent:
Ítem, un bolich de molts papers de eretat y altres coses.
Ítem, un altre plec de papers.
Ítem, altre plec de papers.
Ítem, un altre plec de papers.
Ítem, un altre plec.
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Ítem, un altre plec.
Ítem, una tela plegada, ab la figura de sant Francesch.
Ítem, uns bahinots, ab dos ganivets y tisores, polsera y tap, ab
una veta verda.
Ítem, una sphera, guarnida de noguer.
Ítem, dues boles de pedra de jaspi.
Ítem, una pedra plana de jaspi, per a tenir sobre paper.
Ítem, tres altres pedres ouades de jaspi.
Ítem, quatre parells de plomes de scriure.
Ítem, una ploma de escriure de llautó.
Ítem, un sagell de ferro, ab les armes de dit diffunt.
Ítem, una cabseta, dins la qual se ha trobat lo següent:
Ítem, una pedra de toch.
Ítem, un cortabó xiquet.
Ítem, un rosset petit.
Ítem, un sagell de llautó, ab les armes del cardenal Dessa.
Ítem, una gornisió de banya de búffalo per a guarnir relíquies.
Ítem, un reloge de os, blanch.
Ítem, tres compasos de llautó.
Ítem, pedres blaves de lapislàsuli, guarnides de búfalo.
Ítem, un tallant plomes, guarnit de banya de búffalo.
Ítem, un regle de llautó.
Ítem, una cabsa de fusta quadrada dins dit bahul, dins la qual se ha
trobat lo següent:
Ítem, un tinter y polsera de banya de búffalo.
Ítem, un strolabi de cartró.
Ítem, una figura de coure, xiqueta.
Ítem, un sagell de plata, ab lo mànech de banya de búfalo.
Ítem, un instrument de bronse y en mitx d’ell un relotge de sol.
Ítem, un ànulo astronòmic de bronso.
Ítem, un sagell rodó.
Ítem, un sagell petit ovat de plata, ab mànech de búffalo.
Ítem, un màneh de sagell de búffalo.
Ítem, un cabronet de bronso.
Ítem, un gosset del mateix.
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Ítem, un minyonet del mateix.
Ítem, un sagell del cardenal, ovat.
Ítem, altre gosset de bronso.
Ítem, dos Agnus Dei ouats, ab ses gornitions pintades y plateades.
Ítem, tres anelles de llautó per a penjar los strolabis.
Ítem, una cabseta dins la qual hi a moltes relíquies.
Ítem, una Nostra Senyora de marbre, ab son peu del mateix.
Ítem, un peu de búffalo tornajat.
Ítem, dos planxes de aram, la una ab una Nostra Senyora, l’altra
ab un Jesús.
Ítem, quatre traces de la capella funeral del cardenal Dessa, tres
de paper y una de taffatà groch.
Ítem, una planxa de bronso, ab relotges a cada part.
Ítem, tres parells de hulleres, de vidre de color.
En un altre bahul del mateix que lo primer, se ha trobat lo següent:
Ítem, dues canes de bri de lli, poc més o manco.
Ítem, quatre mocadós nous de lli de Nàpols.
Ítem, nou parells de peals de llens.
Ítem, dos parells de calcetes de llens.
Ítem, lo caputxó, ab los arminis y ab capa de cor.
Ítem, un parell de calçetes de camusa.
Ítem, un altre bahull del mateix que los de dalt, dins lo qual hi ha:
Primo, un aruelo de sageta de Milà.
Ítem, una lloba de contray y casi nova.
Ítem, un gipó de cuyro morat.
Ítem, una pell de llebre blanca de Flandres.
Ítem, una cota de anar per casa de xamellot, ab passamans.
Ítem, una sotana de xamellot, ja husada.
Ítem, una sotanilla de estamenya de Milà.
Ítem, un parell de colces de camissa.
Un un (sic) arruelo de estamenya de Milà.
Ítem, una sotana del mateix, ja molt husada.
Ítem, un manteu del mateix, ja molt husat.
Ítem, dues sintes de seda.
Ítem, un llibre intitulat Liber creditorum et debitorum Gabriellis Salt.
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Ítem, un gos y un gat y una mona de cartró.
Ítem, los quadros següents:
Ítem, un quadro de tela, gornit de fusta, en lo qual hi ha pintada
una Santa Magdalena.
Ítem, altre de Sant Hierònim a la nit, pintat tot a l’oli.
Ítem, una testa de Pio Quint.
Ítem, una testa de sant Cosme.
Ítem, una Varònica.
Ítem, un Cristo petit, ab Nostra Senyora, sant Joan y la Magdalena.
Ítem, un papa Clement.
Ítem, una testa de Transilvano.
Ítem, una Nostra Senyora y Jesuset y sant Joan.
Ítem, un Jesuset en lo pesebre.
Ítem, una testa de sant Damià.
Ítem, la Anunciatió de Nostra Senyora.
Ítem, una santa Catharina de Cena.
Ítem, una santa Cicília.
Ítem, una santa Úrsula.
Ítem, una santa Lúcia.
Ítem, una muntanya de Nostra Senyora de Monserrat.
Ítem, un portacreu.
Ítem, una Soledat.
Ítem, una santa Tecla.
Ítem, una Nostra Senyora del Populo.
Ítem, un llaüt ancordat.
Ítem, una spineta, ab sa caxa.
Ítem, dos Agnus Dei, pintats de diverses colós, ab sos peus.
Ítem, un Agnus Dei, ab lo peu triangulat, gornit de èvano.
Ítem, set boles de jaspis rodones.
Ítem, tres stàtues de pedra mabre fins als pits, de pedra mabre
a sos peus.
Ítem, un Cristo, Nostra Senyora y sant Joan.
Ítem, una testa de sant Sebastià.
Die iovis, XIIII februarii, predicto anno, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
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Primo, dos taulells, ab sos capitells y parastatges, per tenir llibres,
los quals se trobaren los llibres següents:
Primo, dos tomos de Corneli Gensani De concordantiis, in 4º.
Ítem, un Rethorica ecclesiastica de fra Lluís de Granada, in 4º.
Ítem, un Sinodus Bituntina de Cornelio Musa, in folio.
Ítem, un Sunyga in Jop, in 4º.
Ítem, un Hortensius Baptista De rerum universitate, in 4º.
Ítem, un Decissiones aurie de Graffis, in 4º.
Ítem, dos tomos de Consells de Navarro, in 4º.
Ítem, dos tomos de Obres de sant Bernat, in 4º.
Ítem, un Collectanea de Senedo, in 4º.
Ítem, una Instituta Lanseloti, in 4º.
Ítem, un Navaro de Jubileo, in 4º.
Ítem, Hosorius In cantica, in 4º.
Ítem, unes obres de sant Agustí, in 4º, són onse tomos.
Ítem, un llibre De consideratione ad Eugenium, in 4º.
Ítem, un Antonius de Gislendis, in 4º.
Ítem, tomos de Surio quatre tomos, en 8.
Ítem, Suma de Victoria, in octavo.
Ítem, Divi Augustini frammenta, en 8º.
Ítem, Compendium Theologie varitatis, in 8º.
Ítem, Scutum fidei, in 8º.
Ítem, Scrutinium sacerdotale, in 8º.
Ítem, Responsiones casuum conscentie, in 8º.
Ítem, Lensio de purgatorio, in 8º.
Ítem, Speculum peregrinarum questionum, in 8º.
Ítem, Lindanus de tranquilitate, in 8º.
Ítem, Seremoniale romanorum, in octavo.
Ítem, Crasus de serimoniis cardinalium et episcoporum, in 8º.
Ítem, Antonius Nebrissensis super humanos.
Ítem, Attende tibi in 8º de Laurentio de Brochis.
Ítem, Preparationes diurne, in 8º.
Ítem, Dionisii Areopagite, in 16, De ecclesie Ihierarchia.
Ítem, Pharatra divini amoris, in 16.
Ítem, sant Joan Climaco, in 16.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

Suma doctrine Christiana, in 16.
Suma virtutum et vitiorum, in 8º.
Heremi descriptio, en 16.
Suma consiliorum, en 16.
Vocabulista ecclesiastico, en 16.
De signis crucis de Alfonso Chacón, en 16.
Epístoles de sant Hieroni, en 16.
De Stella contra vanitates, en 16.
Flores Augustini, en 16.
Methodus confessionis, 16.
Epithome sacramentorum Petri de Colonia, in 16.
Pastoralia divi Gregorii, en 16.
Parafrasis in salmos Rayneri, en 16.
Meditationes sancti Bernardi et sancti Augustini, in 16.
Lactantius Firmianus.
Ioannes Iarson, en 16.
Sumulla Gaetani, en 16.
Instituta Lanseloti, en 16.
Flores biblie, en 16.
Sumula Gaetan, in 16.
Officii hemdomodo sancte, 24.
Sant Bernardus de consideration, 20º.
Manipulus curatorum, en 20.
Officium sancte Marie, en 20.
Prone de cultu imagine, en 20.
Vincentii Lirinentiis, en 24.
Epithome operum divi Augusti, in octavo.
Les parts de sant Tomàs, en 8º, quatre tomos.
Suplementum octavam partem divi Thome.
Index operum divi Tome, in 8º.
Suma divi Tome contra gentiles, in 8º.
Pererius In Danyelem, in 8º.
Ginebrardus in psalmos.
Thesaurus vibliorum (sic).
Viblia (sic) sacra, in 8º.
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Ítem, Titelmanus in evangelia en tres tomos, in 8º.
Ítem, Sant Petrus Grisologus, in 8º.
Ítem, Opera sancti Sipriani, en 8º, un tomo.
Ítem, Puntualium morale, 2 tomos, Staplatoni.
Ítem, Cardinalis Osius contra Brensium, in 8º.
Ítem, Duransi De Rittibus ecclesie, in 8º.
Ítem, Opera divi Leonis, in 8º.
Carrera o Ítem, Ordo baptitsandi.
Ítem, Puntualium catholicum, un tomo, in 8º.
Ítem, Gallerius in evangelia, in 8º.
Ítem, Summa predicantium de Días, dos tomos, en 8º.
Ítem, Gayetanus in evangelia.
Ítem, Magister sententiarum, in 8º.
Ítem, Ioanes Ganyeus in epistolas Paulii, in 8º.
Ítem, Psalterium vaticanium, en 8º.
Ítem, Divus Bonaventura.
D’Oms. Ítem, Iustus Lepsius de cruce.
Ítem, Concilium tridentinum, en 8º.
Ítem, Lexicon theologicum, in 4º.
Ítem, Vita duodecim virginum Paulii Humini (sic), en 8º.
Ítem, Rationale decem omnia officiorum, in 4º.
Ítem, Responsiones ad mille quesita Iacobi Tripeschi, in 4º.
Ítem, Martirologium romanum cum annotationibus, in 4º.
Ítem, Concordantie bibliorum, in 4º.
Ítem, De quinque martiribus Francisci Bensii.
Gabriel o Ítem, Actus sancti Raymundi de Penyafort in 4º.
Ítem, Sermones beati Effren, in 4º.
Ítem, Ioannes Vigecerius.
Ítem, Dictionarium historicum geographicum et poeticum.
Ítem, Index librorum prohibitorum, in 4º.
Ítem, Cosmographia Tolomei, in 4º.
Ítem, Cosmographia Apiani, in 4º.
Ítem, Historia Platina, in 4º.
Ítem, Strologia Clavii, in 4º.
Ítem, Sphera Clavii.

447

448

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Ítem, Prespectiva episcopi.
Ítem, Abbatis Mauronicii opuscula, in 4.
Ítem, Fabrica instrumenti orologici Christophori Clavii, in 4.
Ítem, Edagia Pauli Manucii, in 4º.
Ítem, De quadrante geometrico, n (sic) 4º.
Ítem, Officina Textoris, in 4º.
Ítem, Epitheta Textoris, in 4º.
Ítem, Capelucorum carmina, in 4º.
Gendre. Ítem, Formularium instrumentorum, in 4º.
Ítem, Predicas de Parmarola, in 4º.
Ítem, la Hierusalem liberata de Torquato Tasso, in 4º.
Ítem, Compendio universale de tute le cose nobile del mondo, in 4º.
Ítem, Del uso y fábrica del strolabi, in 4º.
Ítem, Diálogo di li orologii.
Ítem, Discriptione et uso del olometro, in 4º.
Ítem, Nove inventioni de Camillo Agripa de navegar, in 4.
Ítem, Del modo di mesurar la distantia di Cosimo Bartolio, in 4.
Ítem, Cetere vulgari de Aldo Manusio, en 4º.
Ítem, Paradoxe et Sententie, in 4º.
Grau. Ítem, Inconologia de la imatge de Cesare el Rico.
Ítem, Opera de Oronsio Fineo, in 4º.
Ítem, Protheo military, in 4º.
Ítem, Iuretali de Herone Alexandrino, in 4º.
Ítem, Tratado de la verdadera y falsa professió, in 4º.
Ítem, Arimetica de Juani Sfortunati, in 4º.
Ítem, Pauli Horosii, in 4.
Ítem, Pauli Horosii historie, in 4º.
Inedictum regine anglie responsio, in 4º.
Ítem, Dictionariorum trilingue, in 4.
Ítem, De bello gallico Caii Iulii Cessarii, in 8º.
Ítem, Nicolaus Cenderus de origine cismatis, in 8º.
Ítem, Heronimus Osorius de iustitia, in 8º.
Ítem, Historia tripartite, in 8º.
Ítem, Epithome philosophie naturalis, in 8º, per Georgium Liablerum, in 8º.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

449

Ítem, Historia Criste per Iacobum Tiendolium, in 8º.
Ítem, Compendium temporum et historiarum ecclesiasticarum.
Ítem, Sinonima Ciceronis, in 8º.
Ítem, Orationes Marci Tulli, in 8º, tres tomos.
Ítem, Compendium philosophie naturalis, in 8º.
Ítem, Ordo recitandi officium perpetuus cum sanctis Ispanie, in 8º.
Ítem, Ioannis Fernelii andiandi de abditis rerum causis.
Ítem, Sintaxis artis merabilis in libro septem digeste a Petro Gregorio Tolosano, in 8.
Ítem, Dexerum inventoribus Polidorii Virgilius, in 8º.
Ítem, Bellum gramaticale, in 4º.
Ítem, Poligraphia Ioannis Titemni abbatis, in 8º.
Ítem, Introductio in dialecticcam Aristotelis cardinalis Toleti, in 8º.
Ítem, Benedictus Pererius adversus fallaces, in 8º.
Ítem, Il Petrarcha, in 16.
Ítem, Compendiolum de brevibus et longis sillabis, in 8.
Ítem, Rethorica Siprianii Soarii, 8.
Ítem, Exempla literarum missarum e Germanica, en 8º.
Ítem, Antonius Possevinus, in 8º.
Ítem, De epistolis conscribendis, in 8º.
Ítem, Iusti Lipsii epistole, in 8º.
Ítem, Opera Scolatarii (sic), in 8º.
Ítem, Elucidarium poeticum, in 8º.
Ítem, Dialetica Titellmani, in 8º.
Ítem, Euclides 2 tomos, 8º.
Ítem, Algebra duorum autorum, in 8º.
Ítem, Arimetica Clavii et Phrigei, in 8º.
Ítem, Sphera Ioannis de Sacro Boscho, in 8º.
Ítem, Teorice et planetarum, in 8º.
Ítem, Elucidacio fabrice ususque strolabiii Ioannis Scoplerini, in 8º.
Ítem, Albertus Magnus de secretis mulierum, en 16.
Ítem, Iuvenalis et Alipertii satire, en 8º.
Ítem, Flores poetarum, en 16.
Ítem, De remediis utriusque fortune vel Petrarche, 16.
Ítem, Enchiridion adversus Lutherum, in 8º.
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Ítem, Dicta notabilia Aristotelis, en 16.
Ítem, Compendiose Epithome comentariorum Francisci Patrici, en

16.
Ítem, Problemata Aristotelis, en 16.
Ítem, Tiologia ephembrilis, 16.
Ítem, Prodigiorum liber Iulii obsequentis, 16.
Ítem, Flores Senece, 16.
Ítem, Ovidius fact et cetera, 16.
Ítem, Epithome Edagiorum, en 16.
Ítem, Chatechismus concilii tridentini, en 4.
Ítem, Phisica Aristotelis, en 16.
Ítem, Aristotelis de anima, en 16.
Ítem, Pauli Manutii apostemmata, en 16.
Ítem, Silva comitatis et urbanitatis, 16.
Ítem, Magia naturalis Ioannis Baptiste Porte, 16.
Ítem, Anaforismus Archanorum memorabilium utilium ac iucundorum autore Antonio Nisaldo, 16.
Ítem, Prima parte de Secreti del reverendisimo don Alexi Piomontese.
Ítem, La suma del pare Sa, 16.
Ítem, Problemata Aristotelis, 16.
Ítem, Historia Herodiani, 16.
Ítem, Aphorisma Hipocratis, en 16.
Ítem, Les obres de Virgili, en 16.
Ítem, Tesor de virtut, en 16.
Ítem, Marco Aurelio, en francès, 16.
Ítem, La sagrada filosophia, en francès, 16.
Ítem, Le hore di recreatione 16 de micer Ludovico Cotxardini.
Ítem, Joan Jarson de imitatione, 16.
Ítem, Manuale quarumdam declarationum strolabii, 16.
Ítem, La división del mundo, en francès, 16.
Ítem, Sermó de avisos, 16.
Ítem, Doctrina spiritual de fra Lluís de Granada, 16.
Ítem, Pratique de la oration mentale, 16.
Ítem, L’Amorossa fiametta de micer Ioanni Bacatxo, 16.
Ítem, Arcarie de Salasano, 16.
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Ítem, Diálago de mestre de casa, 16.
Ítem, Arimethica prática de Clavio, 8.
Ítem, Teatro de vari et diversi mundanii, in 8º.
Grau Ítem, Il libro intitulato dil perquè, 8.
Ítem, Tragicomedie pastorale 8º.
Ítem, Il libro del secretario 8.
Ítem, Letra de micer Cesare Rao, 8.
Ítem, Liberintho de amore, 8º.
Ítem, Hiero de consolacione.
Ítem, Prima et secunda partes de micer Bernardo Tasso, dos pesses, 8º.
Ítem, Secreti di medicina et sirurgia, 8.
Ítem, Tratado del sibi et iberi, 8º.
Ítem, La triumphant Scililia, 16.
Ítem, Discorsi predicabili dil documenti cristiani, 8º.
Ítem, Suma de mediana Italia, 8º.
Ítem, Discurso predicabili de Cabetsano, 8º.
Ítem, Chento casu de conscientia Italia, 8º.
Ítem, Misteriose significate di le parole, gesti et cetera di Crimesso, 16.
Ítem, Catherina mertirisata vers 8º.
Ítem, Epithome edigiorum trilingüe, 8º.
Ítem, Viatge de la terra santa, 8.
Ítem, Mirabilia Rome, 8.
Ítem, Opera divi Ludovici Blosii, in folio.
Ítem, Calepinus septem linguarum.
Ítem, Epithome edagiorum, 16.
Ítem, Pandectarum szive maiorum institutionum, in folio.
Ítem, Catenea aurea divi Tome, in folio.
Ítem, Polianthea ex diversis, en fòlio.
Ítem, Divus Hesidorus libri XX de antiquitate, in folio.
Ítem, Sicagogia Ludovici Blosii, en 16.
Ítem, Teatrum artis, cubertes de cartó, en fòlio.
Ítem, Philipi Mosenissi poncerales in istitutioes, in folio.
Ítem, vint y sinch plechs de llibres de cant.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
en italià.
Ítem,
Ítem,

un llibre in folio51 pautat.
altre plec de diversos quaderns de cant de música.
molts altres plecs de llibres de cant per al llaüt y spineta.
altre llibre dels officis de chor.
Cansons del Torquato Tasso en alabances de Nostra Senyora,

un plec de llibres de comèdies.
un relotge de llautó per portar en si.
En la cunya:
Primo, tres scambells.
Ítem, un ferro de tres peus.
Una pala de ferro per al foc.
Un ast.
Uns molls.
En una cambra:
Primo, un llit de posts y banchs, nou.
Ítem, una taula de tisora, vella.
Ítem, un banch de pi.
Ítem, dos candeleros de llautó.
Ítem, sexanta pells de herminis.
Ítem, un ruquet de ornalda.
Die veneris, decima quinta februarii.
Encantus factus de bonis quondam domni Gabriellis Salt, canonici
Sedis Tarracone, ad instantiam dominorum manumissorum.
Curritores: Ioannes Vinyes, Franciscus Salvany, Maginus Gisquerol.
Primo, dos quadros de sant Cosme y sant Damià al doctor Ferrer,
per sinch lliures V ll.
Ítem, lo quadro de sant Bernat al senyor abbat de Poblet, per
set lliures VII ll.
Ítem, lo quadro de sancta Catharina de Cena a mossèn Joan
Folch, per desset lliures, deu sous XVII ll., X s.
Die sabbati, decima sexta mensis et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:

51. Ratllat, registrat.
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Primo, sexanta pells de herminis al senyor cabiscol Enveja, per
denou lliures XVIIII ll.
48·10.
Ítem, un quadro de Nostra Senyora, lo Hejús (sic) y sant Juan52
al reverendíssim senyor bisba de Leyda, per vint y dues lliures, onse
sous XXII ll., XI s.
Ítem, lo gat, mona y gos de paper al reverendíssim senyor bisba
de Barcelona, per sinquanta-un sou II ll., XI s.
Ítem, uns Agnus Dei ovat, guarnit de plata, al senyor Rafel Monter, per sinch lliures V ll.
Ítem, tres figures de màrmor al reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, per deu lliures X ll.
Ítem, uns Agnus Dei rodons, guarnits de plata, a mossèn Bernat
Llagostera, per sis lliures, deu sous VI ll., X s.
Ítem, lo quadro de sant Hierònym a mossèn Hierònym Coli, per
trenta lliures XXX ll.
Die mercurii, vigesima mensis et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un quadro de sant Francesch a don Christòfol de Queralt,
per sis lliures y un sou VI ll., I s.
Ítem, dos quadros de Christo y Nostra Senyora a mossèn Rafel
Monter, per vuyt lliures y denou sous VIII ll., XVIIIIº s.
Ítem, dos quadros de aram, ab las figures del Jesús y Nostra
Senyora al senyor Joseph Escarello, per deu lliures, sis sous X ll., VI s.
Ítem, un quadro del Jesuset al senyor canonge Palmerola, per sis
lliures y deu sous VI ll., X s.
108·8
Ítem, un quadro de la Varònica a l’abbad de Sant Feliu de Guíxols,
per dues lliures, deu sous II ll., X s.
Die iovis, XXI predictorum mensis et anni, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un tros de drap de lli tira dues canes, tres pams, a rahó
vuyt sous y un diner, a n’en Monserrat Vilanova, val vint sous I ll.
Ítem, un arruelo de sayeta de Milà al comensal Cabrer, per vuyt
lliures VIII ll.

52. Ratllat, senyor canonge Frex.
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Ítem, un quadro de Christo, Nostra Senyora, sant Juan y santa
Magdalena a mossèn Francesch Cisterer, per sinch lliures y dos sous
V ll., II s.
Ítem, una roba de xamellot a mossèn Aloy Verdú, per sis lliures,
desset sous VI ll., XVII s.
Ítem, una flassada blancha al rector del Codony, per tres lliures
y quinse sous III ll., XV s.
Ítem, altra flassada blancha al dit rector, per tres lliures, divuyt
sous III ll., XVIII s.
Ítem, una sinta de seda negre al senyor canonge Palmerola, per
quoranta-set sous II ll., VII s.
Ítem, altra sinta de seda negre al doctor Rochamora, per trentaquatre sous I ll., XIIII s.
Ítem, un feltre blau, ab falelons, a mestre Francesch Reverter,
per tres lliures III ll.
Ítem, un quadro de sant Sabastià a mestre Joseph Escarello, per
sinch lliures, divuyt sous V ll., XVIII s.
Ítem, la maleta de cuyro a Gabriel Salt, per quoranta-sinch sous
II ll., V s.
46·6.
Ítem, un quadro del Transilvano a micer Bertran, per sinquantatres sous II ll., XIII s.
Ítem, un quadro de Papa Clement a mossèn Magí Tost, per tres
lliures, setse sous III ll., XVI s.
Ítem, un quadro de papa Pio al dit, per quoranta sous II ll.
Ítem, un quadro de Nostra Senyora de Monserrat al don Christòfol
de Queralt, per sinquanta-sinch lliures LV ll.
Ítem, una roba de chor de scot y ab alamares y capús, ab los
hermonis, al senyor cabiscol Enveja, per vint y sis lliures XXVI ll.
Ítem, dos quadros de Christ portant la creu y de la Soledat a
mossèn Bernat Llagostera, per desset lliures XVII ll.
Die veneris, XXII predictorum mensis et anni, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, dos candeleros de llautó al senyor degà Codina, per vint
sous I ll.
Ítem, uns Agnus Dei, ab peanya, a mossèn Luis Andreu, per trentasinch sous y sis dinés I ll., XII s., VI d.
Ítem, altre Agnus, ab peanya, a mossèn Alexandre Cendra, per
trenta-quatre sous y sis dinés I ll., XIIII s., VI d.
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Ítem, unes botes de cordovà a mossèn Sitges, per deu sous X s.
Ítem, una sotana de xamellot vell a Salines, per dotse sous XII s.
Ítem, un ruquet de orlanda al senyor degà Codina, per tres lliures,
onse sous III ll., XI s.
Ítem, uns Agnus, ab peanya, a Bernat Gendre, per trenta-sinch
sous y sis dinés I ll., XV s., VI d.

119
Ítem, una sotana de xamellot a mossèn Agulló, per set lliures VII ll.
Ítem, lo llehut al senyor prior Tarragó,53 per quatre lliures y un
sou IIII ll., I s.
Ítem, un coxinet de cuyro, ab sos estreps, al senyor cabiscol Enveja,
per quatre lliures, un sous IIII ll., I s.
Ítem, unes mitges de camús a mossèn Pau Tost, per quinze sous
XV s.
Ítem, un tros de guadamacil a mestre Saura, per onse sous XI s.
Die sabbati, XXIII mensis et anni predictorum, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un xipó de camusa morada a Juan Rollan, per vint sous I ll.
Ítem, una esfera de paper al doctor Robira, per dotse sous y sis
dinés XII s., VI d.
Ítem, un parell de calsetes de camusa a n’en Escardó per sinch
sous V s.
Ítem, uns peüchs de llana a Bernat Brell, per tres sous y dos III s.,
II d.
Ítem, un estrolabi de fusta al doctor Tolrrà, per dotse sous XII s.
Ítem, una sotana de escot a Gaspar Salines, per vint y un sou y
sis dinés I ll., I s., VI d.
4 ll. Ítem, un bahull a mossèn Luis Andreu, per tres lliures, dotse
sous III ll., XII s.
Ítem, un bahull al senyor prior Tarragó, per quatre lliures, deu
sous IIII ll., X s.
Ítem, un Christo de marfil al senyor degà, per dotse lliures XII ll.
Ítem, un bahull a mossèn Luis Andreu, per quatre lliures, vuyt
sous IIII ll., VIII s.

53. Ratllat, a mossèn Gabriel Salvador.
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44·12·2
Ítem, dos boles de pedra, ab sos peus, al senyor don Christòfol
de Queralt, per quinze sous XV s.
Ítem, dos pedres de tenir sobre lo paper al dit, per onse sous XI s.
Ítem, una màrfega a mossèn Perot Rosich, per quatorse sous XIIII s.
Ítem, altre màrfega a Pere Busquets, per quatorse sous XIIII s.
Ítem, un tinter y un arener de búffalo a mossèn Rafel Monter,
per desset sous XVII s.
Ítem, la espineta a mossèn Bernat Frexa, per vuyt lliures y dos
sous VIII ll., II s.
Ítem, un arruelo de sayeta de Milà a Pere Blanch, per quoranta
sous II ll.
Ítem, una bola y una pedra per tenir demunt lo paper a don
Christòfol de Queralt, per divuyt sous XVIII s.
Ítem, un peu de búffalo de Agnus Dei al comensal Cabrer, per
sis sous VI s.
Ítem, quatre boles negres a mossèn Joseph Escarello, per vint y
vuyt sous I ll., VIII s.
Ítem, nou parell de peüchs y dos de calsetes a mossèn Francesch
Balle, per vint sous y sis dinés I ll., VI d.
Ítem, una bola y una pedra a mossèn Tost, per quatorse sous
XIIII s.
Ítem, un reliquiari de búffalo al senyor Peres, per deu sous y sis
dinés X s., VI d.
Ítem, una lloba de contray a mossèn Domingo de Las Foyas, per
sis lliures, dotse sous VI ll., XII s.
Ítem, tres pells per als pits al senyor don Christòfol de Queralt,
per vint y un sou I ll., I s.
26. 3
Ítem, quatre mocadós al senyor canonge Grau, per setse sous XVI s.
Ítem, uns Agnus Dei, ab la peanya de èvano, ouada, al senyor
don Christòfol, per vuyt lliures, dos sous VIII ll., II s.
Ítem, un retgle y dos compassos de llautó al senyor don Christòfol
de Queralt, per trenta-sis sous I ll., XVI s.
Ítem, una figura de Nostra Senyora de marbre al dit, per vint y
sis sous I ll., VI s.
Ítem, un mànech de segell de búfalo a mossèn Perot Rosich, per
dos sous II s.
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Ítem, un barret de capellà al comensal Cabrer, per divuyt dinés
I s., VI d.
Die martis, XXVI mensis et anni predictorum, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un relotge de llautó a mossèn Aloy Verdú, per denou lliures XVIIIIº ll.
Ítem, dos carratells a n’en Pere Besora, per trenta-un sou I ll., XI s.
Ítem, sinch llibres de cant a mossèn Domingo, per onse sous XI s.
Ítem, sinch libres de cant al dit, per deu sous X s.
Ítem, un libre de cant a mossèn Pelegrí, per sis dinés VI d.
Ítem, quatre llibres de cant al dit, per sis sous y un diner VI s., I d.
Ítem, sinch libres de cant a mossèn Joan Bassó, studiant, per
vuyt sous y mig VIII s., VI d.
Ítem, dos taules de sant Thomàs a mossèn Magrinyà, per un
sous I s.
Ítem, dos libres de cant al senyor prior, per dos sous y un diner
II s., I d.
34·13·8
Ítem, un paper de medecina al senyor prior, per sis sous VI s.
Ítem, dos libres de cant a mossèn Domigo, per dos sous II s.
Ítem, un libre Compendium iuris canonici a mossèn Pérez, per
tres sous III s.
Die iovis, XXVIIIº mensis et anni predictorum, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, divuyt libres de cant al senyor don Joan Aymerich, per
vint y tres sous I ll., III s.
Ítem, tres libres de cant a Francesch Pellicer, per dos sous II s.
Ítem, sinch llibres d’estampa a micer Miquel, per trenta sous I ll.,
X s.
Ítem, dos libres de stampa a mossèn Cendra, per dotse sous XII s.
Ítem, sinch quadros de les verges santa Tecla, santa Úrsula, santa
Cicília, santa Lúcia y santa Catherina a micer Constantí, per Monsenyor
de Barselona, per sexanta-vuyt lliures LXVIII ll.
Ítem, un libre de stampa a micer Miquel, per dos sous II s.
Ítem, tres libres de cant a Francesco, per tres sous III s.
Ítem, un libre de stampa al comensal Cabrer, per tres sous III s.
Ítem, quatre papés de les parts del món al senyor Montargull,
per vint sous I ll.
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Ítem, un libre de stampa a mossèn Rull, per set sous VII s.
Ítem, los papés de mappamundi a micer Bertran, per quorantados sous II ll., II s.
Ítem, un libre de stampa a mossèn Armengol, per vuyt sous VIII s.
Ítem, un paper de la descriptió de Espanya al senyor Montargul,
per vuyt sous VIII s.
76·11
Ítem, un paper de Alger al fill de mossèn Rull, per tres sous III s.
Ítem, un libre d’estampa a micer Miquel, per quatre sous IIII s.
Ítem, un paper de Hierusalem a mestre Castells, per tres sous y
tres III s., IIII d.
Ítem, un paper de Venècia a mossèn Fort, per quatre sous y mig
IIII s., VI d.
Ítem, un paper de la mappa mundi a mossèn Francesch Calbet,
per set sous VII s.
Ítem, quatre libres de cant a Onofre Scolà, per sinch sous V s.
Ítem, altres tres libres de cant a mossèn Pelegrí, per sinch sous V s.
Ítem, un libre de stampa a Bernat Sagí, per divuyt dinés I s., VI d.
Ítem, un libre de stampa a mossèn Farran, per sis sous VI s.
Ítem, un libre de stampa a Anglès, per dos sous II s.
Ítem, tres libres de cant a don Cristòfol de Queralt, per tres sous
III s.
Ítem, tretse libres de stampa al senyor canonge Grau, per tres
lliures, un sou III ll., I s.
Ítem, dos papés de Alger y Constantinopla a mossèn Castells, per
sis sous VI s.
Ítem, un libre de stampa a mossèn Farran, per sis sous VI s.
Ítem, dos quadrans y un ànulo esfèrich de llautó a don Christòfol
de Queralt, per quatre lliures, deu sous IIII ll., X s.
Ítem, un manteu de scot a Gabriel Salt, per sinquanta sous II ll.,
X s.
Ítem, sombrero, ab son cordó, al dit, per quatre sous IIII s.
13·1·3
Die veneris, prima mensis marcii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, dos papés mappa mundi al senyor Montargull, per nou
sous VIIII s.
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Ítem, sinch libres de stampa al senyor doctor Ferran, per vint y
un sou I ll., I s.
Ítem, dos papés de mappa mundi al doctor Bertran, per quatre
sous IIII s.
Ítem, altres dos matexos al dit, per quatre sous IIII s.
Ítem, uns papés de globos al senyor micer Miquel, per vuyt sous
VIII s.
Ítem, un paper de Florensa al senyor ardiacha d’Oms, per un
real II s.
Ítem, un libre d’estampa al doctor Ferran, per tres sous III s.
Ítem, tres papés de ciutats de Gènova, Nàpoli y Milan a mossèn
Castells, per nou sous VIIII s.
Ítem, tres papés de les set yglésies de Roma, Nàpols y Milà al
senyor Ferrer, per nou sous VIIIIº s.
Ítem, dos libres de stampa a micer Miquel, per vuyt sous VIII s.
3·17 Die martis, V mensis marcii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, dos escambells a Luis Vila, per vuyt sous VIII s.
Ítem, lo quadro de Nostra Senyora del Populo a la senyora Enveja,
viuda, per divuyt lliures XVIII ll.
Ítem, un quadro de la Anunciatió al senyor canonge Frexa per
quinze lliures, deu sous XV ll., X s.
Ítem, sis llibres de cant a mossèn Pelegrí, per vuyt sous VIII s.
38·3
Die mercurii, VI mensis marcii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una taula de pi al senyor canonge Verdú, per deu reals I ll.
Ítem, los dos parestatges, ab ses taules, de noguer, al senyor degà,
per quatre lliures IIII ll.
Ítem, les sinch figures de metal al senyor don Christòfol, per
vint reals II ll.
Ítem, dos libres de stampa a Bernat Gendre, per vuyt sous VIII s.
7·8.
Ítem, quoranta-vuyt libres de stampa al senyor don Christòfol de
Queralt, per set lliures VII ll.
Ítem, dos libres de stampa al senyor canonge Grau, per sis sous
VI s.
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Ítem, dos libres de stampa y lo mirall al senyor ardiaca d’Oms,
per dotse sous XII s.
15·6.
Ítem, lo quadro de santa Magdalena a n’en Vinyes, per quinze
lliures XV ll.
Inventarium bonorum domini Gabrielis Salt, canonici Sedis Tarracone et encantus factus de dictis bonis.
M.D.CII.

22
1602, març, 7. Tarragona
Inventari dels béns de la vídua Dominga Pujola —hi consten els curadors Salvador Perdiguer i Gabriel Rovira, ambdós sastres.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 386r389v.

Die iovis, septima mensis martii, anno a Nativitate Domini MDCII
Tarracone.
Inventarium factum de bonis Dominice Pujola, ad instantiam Salvatoris Perdeguer, sartoris, et Gabrielis Rovira, sartoris, civium Tarracone, tutorum et curatorum assignatorum per dictam Dominicam
Pujola, ultimo illius testamento, quod est in posse mei, notarii, VI
februarii MDCII.
Testes et cetera Antonius Boter, revenditor et Petrus Foch, scrivent.
En la cambra qui puge dalt, a mitja escala:
Primo, un quofre de fusta, ab son pany y clau, dins lo qual se ha
trobat lo següent:
Primo, unes faldetes de fraresch.
Ítem, una gonella del mateix.
Ítem, una jaqueta de fraresch.
Ítem, unes faldetes de color de amella tendra.
Ítem, una gonella de mitja llana.
Ítem, uns calsots de bri.
Ítem, un cos de burell y mànegues, ja husat.
Ítem, un mantell de estamenya.
Ítem, unes faldetes de mitja llana.
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Ítem, sis cabdells de llana blancha.
Ítem, unes mànegues de cuyro.
Ítem, denou rams de estopa.
Ítem, un sac de cuyro, ab scriptures.
Ítem, un mirall.
Ítem, uns calcots y un gipó de lli.
Ítem, un gipó de lli, sense mànegues.
Ítem, un cos de lli, sensillo.
Ítem, una xarpa.
Ítem, un llit ab pots y banchs y una màrfega dolenta.
Ítem, un barrillet.
Ítem, una ballesta.
Ítem, unes gaffes.
Ítem, dos draps de pastà de mitja lana.
Ítem, una caxa bona de pi, ab son pany y clau, dins la qual se ha
trobat lo següent:
Primo, unes stovalles escacades.
Ítem, un mocador gran, gornit.
Ítem, un manil, viat de blau.
Ítem, altre manil, viat de blau.
Ítem, altre manil, del mateix.
Ítem, altre manil, del mateix.
Ítem, un davantllit.
Ítem, dos torquaboques.
Ítem, sis llansols de tres teles.
Ítem, un torquaboqua.
Ítem, una flassada blanca.
Ítem, altra flassada vermella.
Ítem, una pasadora y un porgador.
Ítem, una altra caxa xiqueta, ab son pany y clau, dins la qual se
ha trobat una roba de cànem, poc més o manco.
Ítem, una caxeta vella petiteta, ab pany, dins la qual se ha trobat
un cortà de guixes, poc més o manco.
Ítem, un ganxo de carnicer.
Ítem, una albúrnia de aram.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,

una cistelleta, ab ambarassets.
un cànter trancat, ab una poca de sal.
tres o quatre papés de lío.
una cabseta de cuyro, rodona.
En la sala de dita casa:
Primo, una taula de fusta llarga, ab dos petges.
Ítem, una caldera de aram, ab una ansa de ferro.
Ítem, tres banchs de taula.
Ítem, tres escambells.
Ítem, dos altres banchs, xiquets.
Ítem, tres bastons, lo hu ab pua de ferro.
Ítem, dos asts.
Ítem, un llumaner.
Ítem, una paella.
Ítem, una llanterna.
Ítem, vint pesses de terra, entre escudelles, olles, ribelles y cànter.
Ítem, un morter de pedra.
Ítem, dues cassoles de terra.
Ítem, un plat d’estany.
Ítem, un flascó.
Ítem, un punyal de ferro.
Ítem, un peu de debanadores.
Ítem, una sanallota, plena de molts ambarassos.
Ítem, uns ferros de foc, de tres peus.
Ítem, un cavaguet.
Ítem, un axartell.
Ítem, baix en l’estable:
Primo, dos barrilets vells.
Ítem, una corda de cànem a la sisterna.
Ítem, una granera.
Inventarium bonorum Dominice Pujola, vidue Tarraconensis.
MDCII.
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23
1602, octubre, 4-novembre, 6. Tarragona
Inventari dels béns mobles de l’Hospital Nou de Santa Tecla.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 184r192v (núm. 13).

13
Inventarium bonorum Hospitalis Sancte Tecle Tarracone.
IIII octobris MDCII.
Die lune, quarta mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo.
Inventarium bonorum et rerum mobilium Hospitalis Sancte Tecle
civitatis Tarracone factum.
En la iglésia:
Primo, dins lo sacrari, una custòdia de plata, ab sa creueta al
cap, ab camiseta de taffatà blanch.
Ítem, una caxeta de plata per a tenir los olis, ab una creueta al cap.
Ítem, dos tovalles en lo altar, ab son cobrealtar de cuyro.
Ítem, un davant altar de guadamacil y ab la imatge de sancta
Tecla en lo mitx.
Ítem, una sacra.
Ítem, un missal y un faristol.
Ítem, quatre candeleros de llautó.
Ítem, una llàntia, ab sa bassina de llautó, devant lo altar.
Ítem, una campaneta de tocar a sanctus.
Ítem, una tauleta, ab sa tovalleta, per tenir les canadelles.
A la sacristia:
Ítem, una taula ab son calaix, dins ella és lo següent:
Ítem, un davant altar de domàs groch, ab un nom de Jhesús, ab
flocadura verda y vermella.
Ítem, altre palis blanch de cotonina, ab faxes de taffatà vermell.
Ítem, una casulla de cotonina blanca, ab fresa de setí falç vermell,
ab flocadura verda y groga, ab stola y maniple.
Ítem, altra casulla de cotonina vergada, ab fresa de cotonina blava
y taffatà vermell, ab estola y maniple.
Ítem, altra casulla de taffatà vermell, ab fresa de taffatà groc y
stola y maniple.
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Ítem, una capa de domàs carmesí, ab sa estola de combregar.
Ítem, una estola de cotonina vergada blanca.
Ítem, altra estola y maniple de domàs groc.
Ítem, vuyt amits.
Ítem, quatre camis, tres de drap de lli y hu de calicuch.
Ítem, dues tovalles per a l’altar.
Ítem, dos ruquets, lo hu de tela, l’altre de drap de lli.
Ítem, sis sinyells de filera blanca.
Ítem, sis eixugamans.
Ítem, dos càlsers de plata, ab ses patenes, lo hu decorat que here
del sacristà Biure, l’altre tot blanc.
Ítem, tres cobricàlsels, lo hu de taffatà vermell, l’altre de taffatà
groch, l’altre de calicuch.
Ítem, dos corporals, ab ses fioles.
Ítem, uns corporals, ab sa bosa de brocadello.
Ítem, una bena de franja vermella a la morisca.
Ítem, una caldereta nova de aram per a l’aygua beneyta.
Ítem, una llanterna.
Ítem, una creu de llautó, ab sa asta, per al suterrar.
Ítem, un altaret demunt la taula, ab sos banquets al costat.
Ítem, una stora xica, davant la taula.
Ítem, una catiffa.
Ítem, una caxa, ab pany y clau, dins la qual està dita roba:
Ítem, huna cassulla, estola y maniple negre de fustani, ab fresa
de vetes groges a·l’a feta lo senyor don Martín, per als morts.
Ítem, un banch.
Ítem, un escambell.
Ítem, un mirall.
Ítem, una cabseta per a tenir òsties.
En la iglésia:
Ítem, desset banchs, entre de respallés y plans.
Ítem, un confessionari.
Ítem, tres estores grans.
En lo pati de la casa:
Ítem, una grua y corriola de ferro, ab sa corda de espart y cadena de ferro.
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Ítem, dos estrades, ab sos traspontins, en la claustra.
Ítem, un llit de morts, ab un drap negre de tripa vell.
En lo primer aposento del majordom:
Primo, un buffet de noguer.
Ítem, una catiffa.
Ítem, deu cadires, una bona y nou dolentes.
Ítem, una caxa de pi, ab son pany y clau, dins la qual ha sinch
vànoves.
Ítem, altra caxa de pi, ab son pany y clau, dins la qual hi ha nou
cortines de tela y la una d’elles és blanca, les demés negres.
Ítem, una caxa, ab son pany y clau, buyda.
Ítem, un pagès per tenir lo llumener.
Ítem, una caxa buyda, ab son pany y clau.
Ítem, un banquet alt.
En la segona instàntia, aont està lo armari de les escriptures:
Ítem, tres alambins.
Ítem, dos calderons de aram, ab ses cadenes de ferro.
Ítem, dos cavalls de ferro per al foch.
Ítem, un faristol.
Ítem, un banquet.
Ítem, sinch axetes de coure, entre grans y xiques.
Ítem, quatre plats de estany.
Ítem, unes balansetes.
Ítem, panys y feros vells.
Ítem, un scalfador de aram de barber, per escalfar aygua.
Ítem, dues romanes, ab sos pilons, la un gran, l’altra xica.
Ítem, moltes ampolles de vidre, per tenir aygua.
Ítem, lo armari gran, ab sos actes y escriptures.
En lo aposiento més adintre:
Ítem, una arquimesa ficada en la paret.
Ítem, una catiffa.
Ítem, una campana trencada.
Ítem, dos ventalles per la finestra.
Ítem, una cadira de mitja volta.
Vené·l mossèn Sana, per 30 s. Ítem, un canó de escopeta, era de
l’agujero.
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Ítem, una jerra.
Ítem, una caxeta per a tenir sèmola, farro y amidó.
Ítem, un setial de bassí.
Ítem, dos mortés, ab ses mans de coure.
Ítem, un llit ras de àlber, ab mitx pilars al cap.
Ítem, tres matalaffs.
Ítem, tres flassades blanques.
Ítem, un coxí de fluxell, ab sa coxinera.
Ítem, un armari, ab quatre gerretes per a mel, les tres plenes y
la una buyda.
Ítem, dos cabses de carabassat.
Ítem, un troç de sucre.
Ítem, una xiringa de llautó, ab vuyt canons.
Ítem, mitx coffre de àlber, ab pany sens clau.
Ítem, un pavalló de alquiser vermell, ab flocadura de filadís de dit
color, ab son cordó vermell de filadís, ab sa camiseta y davant de llit.
Ítem, altra caxa, dins la qual se trobà lo següent:
Ítem, un llit de drap, ab benes sobreposat, hera de l’agujero y
són sis pesses.
Ítem, tres estovalles noves.
Ítem, dos estovalles ja usades.
Ítem, unes estovalle de de (sic) ginesta.
Ítem, un manil.
Ítem, una cortina morisca, escacada de blau.
Ítem, una cortineta de paret, de retaule.
Ítem, un mitx coffre, ab pany sens clau, dins lo qual se trobà lo
següent:
Ítem, setse coxineres, entre bones y dolentes y les dues ab benes
brodades, de seda negra.
Ítem, desset davant llits de fil ab pua.
Ítem, un pavalló de fila ab pua, sens camiseta, era de l’agujero.
Ítem, un feix de serros de cànem, seran quatre lliures, poc més
o manco.
Ítem, quatorse torquaboques dolents.
Ítem, una camissota de coxí, dolenta.
Ítem, un pom de pavalló.
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Ítem, una mitja bassina.
Ítem, un plataret de aram.
Ítem, dos candeleros dolents, lo hu sens peu.
Ítem, una caxa de tall monja de noguer; és de la naboda de mosèn Alies quòndam.
En la cambrada gran de baix, ahont estan los homes malats:
Primo, deu llits de àlber, en lloch de nous, los set ab dos mitxs
pilars, cada hu y en los tres quatre mitxs pilars.
Ítem, quatre llits de camp, ab ses barres de fusta y poms.
Ítem, en los sobre dits llits, quatorse màrfegues.
Ítem, quatorse travesés.
Ítem, set matalaffs.
Ítem, vint y quatre llansols de tres teles.
Ítem, vint y una flassadas blanques, entre bones y dolentes, les
deu en lloc de noves.
Ítem, la altra part de la cambrada, vint llits nous petits, ab quatre
mitxs pilars cada hun.
Ítem, vint màrfegues.
Ítem, trenta-un llansol, de dos teles.
Ítem, vint coxins, ab ses coxineres.
Ítem, vint flassades petites, entre elles deu de color, sinch de
vermelles y sinch de grogues.
Ítem, quatre flassades grans, ja usades.
Ítem, vint y sinch tauletes per a menjar los malalts.
Ítem, set cotes per als malats, de burellet setsè, per quant se
lleve los malalts.
Ítem, un altar de fusta, ab un davant altar de guadamacil a·y un
retaule de Nostra Senyora, ab un Jesuset y sant Joan.
Ítem, dues veròniques.
Ítem, desset quadros dels apòstols y Nostre Senyor y altres sants,
de tela, sens gornir de fusta.
Ítem, dotse barres de ferro, ficades a la paret.
Ítem, una llàntia, ab sa basina.
Ítem, una astrada, ab dos calaxos, ab pany y clau.
Ítem, sinc caxetes per a posar servetials.
Dos papers solts, entre els f. 187 i 188.
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Paper 1
D mes 2
Camises demés 23
Llensols xichs nets 48
Llensols dolents 36
20 coxineres, ab 20 coxins.
A la cambrada de baix:
13 coxineres netes.
30 capellets.
A la cambra sacristà: 2 grans, 1 de xich.
A la del majordom: 2 llansols grans.
A la cambra sacristà: 3 flassades grans, blans.
9 flassades al guarda-roba.
Paper 1v
Són 20 de grans, 36 de xichs.
56 llansols de 3 teles.
41 flassadas grans.
24 flasades xiques.
Primo, de hores
Ítem, per lo gasto de la cuina
Paper 2
A la cambra del spitaler:54
5 matelaffs.
A la del sagristà: 4 metalafs.
A la cambra del spitaler:
16 llensols.
A la cambra de les dones:
2 matalafs.
Flasades 22.
Llansols xichs 12.
Llansols grans 4.

54. Ratllat, Falten 4 tovalles.

6 s., 6 d.
13 s., 10 d.
1 ll., 4 d.
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Cambra convalasens:
Matelafs 4
3 flassades grans.
2 llensols xichs.
16 camises noves.
2 llansols grans.
3 matelafs.
2 flassades grans.
Ítem, una basina de aram per a sagnar.
Die martis, quinta mensis novembris dicto anno, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la entrada de la cuyna:
Primo, un coffre pintat de vermell, ab les armes dels Sastres, ab son
pany y clau, dins lo qual se ha trobat lo següent:
Ítem, sinquanta-un llansol de dos teles.
Ítem, nou llansols de tres teles.
Ítem, un sendrer.
Ítem, desset coxineres.
Ítem, un drap blanch que serveix per al combregar, de cotonina.
Ítem, quatre teles de llansol.
Ítem, altre coffre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se ha
trobat lo següent:
Ítem, desset llansols de dos teles.
Ítem, altes desset llansols de tres teles.
Ítem, tres coxineres.
Ítem, una caxa de àlber, ab son pany y clau, dins la qual se a trobat
lo següent:
Ítem, quoranta-sinch camises, entre bones y dolentes.
Ítem, vint y sis capellets.
Ítem, una caxa xica, plena de draps per a naffrats.
Ítem, una tauleta de tres peus, ab un tinter per a receptar los
metges.
En la cuyna:
Primo, una estrada pintada.
Ítem, una ballesteta, ab buyrach y gaffes.
Ítem, uns sercapuals.
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Ítem, un ganxo per a tenir la carn.
Item, tres parols de aram.
Ítem, vuyt cobertores de aram, entre xiques y grans.
Ítem, vuyt asts de ferro. Són X.
Ítem, dues coladores, una de llautó, altra de aram, ab son mànech
de ferro.
Ítem, un cassó de aram.
Ítem, un pualet de aram.
Ítem, una maniella de aram.
Ítem, dues graelles de ferro.
Ítem, un cassó de aram gran, ab son mànech.
Ítem, un morter, ab sa mà de coure.
Ítem, una xiringa.
Ítem, dos setials de bassí.
Ítem, dos mortés de pedra.
Ítem, uns ferros de foc de tres peus.
Ítem, uns llévens.
Ítem, uns camàsclens y llévens, al mitx de la ximenea.
Ítem, set llumeners.
Ítem, tres paelles, dues bones y una dolenta.
Ítem, una giradora.
Ítem, una salera.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, una copa de aram petita, per a fer foch.
Ítem, uns molls de ferro.
Ítem, un menador de ast de ferro de tres peus.
Ítem, dos guantxets per a traure la carn de la olla.
Ítem, un ferro per a donar llart.
Ítem, sinch olles de aram, dues grans y tres xiques.
Ítem, una caldereta de aram, per a escalfar l’aygua de les escudelles.
Ítem, un cànter de aram.
Ítem, una ganiveta y unes forquetes.
Ítem, una salera y una boxera de fusta.
Són sinch. Ítem, dues pots per a portar lo menjar als pobres.
Ítem, tres bassines de llautó.

El
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
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quatre candeleros de llautó.
una llumenera de llautó.
tres bassins de llautó, lo hu fondo, los dos plans.
dues abèrnies de aram.
un calderó de aram.
una cassola de aram.
dos topins de aram, ab sos mànechs de ferro.
un scalfador de aram.
una cullera de llautó, ab lo mànech trancat.
una tauleta de tisora.
quatre escambells.
un buffet per a tallar la carn als pobres, ab son piló.
un banch.
una cadira comuna.
una tauleta de quatre peus.
un parpal de ferro.
un pagès.
dos draps de pastà, de mitja llana.
unes alforges per acaptar.
quatre tovalles.
un torcaboqua.
un exugamans.
una campaneta per acaptar.
En lo pastador:
Primo, una pastera tombada, ab dos escaletes, un tallant de ferro,
sinch pots de pastar, un fenyedor. Són 3.
Ítem, quatre sedassos.
Ítem, sinch draps de pastà de mitja llana y un banchal.
Ítem, set sachs, los tres plens de farina.
Ítem, una sanalla.
Ítem, tres peus de dabanadores.
Ítem, una farinera.
Ítem, dos cups per a tenir farina, ab sos panys y claus.
Ítem, un banch per a tenir los sachs.
Ítem, una massa per esclar.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

dues banquetes.
un banquet.
un petge.
una olla de aram, per a escalfar aygua.
una axeta està a la cisterna de la cuyna.
En la botiga de l’olli:
Ítem, set gerres buydes, quatre del coll estret.
Ítem, un trahedó de llauna.
Ítem, tres cànters oliers.
En lo seller:
Ara són sis bótes, perquè se desferen les dos de cadireta. Ítem,
set bótes, quatre de cadireta, de les altres tres la més xica ab vinagre,
ab sa axeta de caure (sic), les altres de cadireta, la una plena de vi y
l’altra ab un poc de vinades, ab sa axeta de caure.
Ítem, una axeta de coure al cup.
Ítem, una axeta a la sisterna del pati.
En lo stable:
Ítem, un matxo, ab sa albarda.
Ítem, unes angarilles.
Ítem, uns argadells, per a portar los borts a Barcelona.
En la cunya de baix:
Ítem, tres calderes de aram y dues grans y una petita, les dos
grans ab anses y la xica ab ansa de ferro.
Ítem, una cassa de aram, ab son mànech de ferro.
Ítem, un manador de ast de tres peus, de ferro.
Ítem, uns ferros de tres peus petits.
Ítem, dos cosis grans, són ficats.
Ítem, dos cosis xichs, ficats a la paret.
Ítem, quatre portadores, ab sèrcols de ferro.
Die mercurii, VI mensis novembres, dicto anno MDCII, dictum
inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En lo apujant dalt lo primer aposento, a mà esquerra,
a mitja escala:
Primo, una caxa de noguer, ab pany y clau, sense frontisses, dins la
qual se ha trobat lo següent:
Ítem, un tros de pavalló, ab benes de ret sobreposat.
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Ítem, una caxeta de fusta, per a posar lo servicial.
Ítem, un banch llarch de pi.
Ítem, sinch pesses de llit de camp, comprès lo davant llit de cotonina blaveta, gornida de flocadura de filadís blau, donà·l lo quòndam
Damià Tolrrà.
En lo aposento més a dins:
Primo, un llit de camp, ab sos pilars y barres de ferro y fusta,
lo qual donà dit Tolrà quòndam.
Ítem, quatre matalaffs.
Ítem, quatre matalaffs.
Ítem, dos llansols de tres teles.
Ítem, una flassada blanca.
Ítem, dos coxins, ab ses coxineres blanques.
Ítem, una cadira.
Pujant en lo aposento, pujant a mà esquerra:
Primo, un llit de àlber, ab quatre mitx pilars.
Ítem, un braser gran, ab sa bassina de aram.
Ítem, la caxeta del Santíssim Sagrament per al Dijous Sant.
Ítem, un cadira dolenta.
Ítem, un pagès.
Ítem, una caxeta, a modo de estrada.
Ítem, una botella, ab sa axeta de coure, tanque ab clau.
Ítem, tres cortines, la una d’elles blaves.
Ítem, un drap de ras molt dolent.
Ítem, un Christo.
En lo aposento del senyor sacristà Biure:
Primo, dos llits de camp, ab mitxs pilars.
Ítem, dos màrfegues.
Ítem, quatre matalaffs.
Ítem, dos llansols.
Ítem, tres flassades, una vermella y dos blanques.
Ítem, dos travesés.
Ítem, un banquet de quatre peus.
Ítem, un banch llarch.
Ítem, un banch de llit.
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En la algorfa de dalt:
Primo, dues brandoneres per a tenir siris.
Ítem, dotse siris de fusta per a cremar oli.
Ítem, dos colgues.
Ítem, un llit, ab pots y banchs.
Ítem, tres petges de banch.
Ítem, dos barres llargues com a antenes.
Ítem, quatorse flassades.
Ítem, sis llansols, tres grans y tres xichs.
En la cambrada de l’espitaler:
Primo, un llit de camp ab mitxs pilars, ab una màrfaga, dos
matalaffs, dos llansols, dos flassades blanques, tres coxins.
Ítem, una cadira de cuyro.
Ítem, un coffre de àlber, ab son pany y clau.
Ítem, quatorse llansols de tres teles.
Ítem, onse tovalles, entre bones y dolentes, per servey dels de casa.
Ítem, nou coxineres.
Ítem, quinse torquaboques.
Ítem, dos draps de paret.
Ítem, sis exugamans.
Ítem, un tauló de Nostra Senyora.
En lo aposenta (sic) de més adintre:
Ítem, una caxa de noguer a tall de monja, buyda.
Ítem, un llit de pots y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Dos flassades, una blanca y altra vermella.
Dos matalaffs.
Ítem, dos coxins viats de blau.
Ítem, un coffre, ab pany y clau, a·y guixes dintre.
Ítem, altre coffre per a tenir la roba bruta.
Ítem, un capot de burell setzè.
Ítem, quatre cortines de la cambrada de les dones, de cotó blau,
ab flocadura.
Ítem, una cortina de tela negra.
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Ítem, una barra de ferro llarga, de dites cortines.
Ítem, dos panerets y una sanalla.
En la istàntia damunt la cunya, que trau finestra al fossar:
Primo, una caxa ferrada, ab pany sense clau, buyda.
Ítem, una caxa dolenta, buyda.
Ítem, una caxeta xica, a tall de mitx coffre.
Ítem, una altra caxeta, buyda.
Ítem, dos barres de ferro.
Ítem, una taula, a modo de buffet.
En la cambrada de les dones:
Primo, tretse llits de pots y banchs.
Ítem, tretse màrfegues.
Ítem, sis matalaffs.
Ítem, devuyt flassades.
Ítem, dotse travesés.
Ítem, vuyt tauletes.
Ítem, una estrada, ab dos calaxos y panys y claus.
Ítem, un sant Pons y un Cristo.
En la cambrada dels convalecents:
Primo, set llits de pots y banchs.
Ítem, set màrfegues.
Ítem, tres màrfegues.
Ítem, tres matalaffs.
Ítem, set flassades.
Ítem, un travessé.
Ítem, una llitotja per a portar los pobres a la Torra.
En la cambrada dels naffrats:
Primo, un llit, ab dos pilars.
Ítem, una màrfega.
Ítem, dos matalaffs.
Ítem, una flassada.
Ítem, un travessé.
Ítem, un banch.
Ítem, fas memòria de hun lansol donaren de caritat en la Quaresma, randat al cap, molt bo.
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Ítem, deset camisses noves en lo aposento del maiordom, les quals
féu fer mossèn Colom a na Ugeta y a na Miquelona, quant adobaren
los lansols y camises dels pobres.
Fil de la aplega de la Coresma. Ítem, en la acapta del fil qui·s
féu per ciutat, vui, dilluns, a 17 de fabrer 1603, se aplegaren fil fillat
4 ll., dich huna rova y catorse liures y io, Rafel Sana, la rebí de mans
dels administradós.
An·se’n fet sis lansols grans y solen ésser. Ítem, dit dia y ani rebí
de la matexa aplega io, sobre dit Sana, rebí de cànem sens fillar huna
rova, huna liura y mija, dich I r., I ll., ½.
An·se’n fets lansols, tres de dit drap en continent y los a fet na
Micalona, viuda, com consta ab lo libre de dades y preses. Ítem, vui,
a 10 de mars 1603, aportà de caritat la patrona Rovellada, muler del
patró Andreu Rovellat, tres pesses de drap de li, les quals són de largària totas tres quinse canes, manco hun palm, lo qual dit Rovellat
donà de almoina a dit spital y lo tinch rebut vui dia y ani sobre dit.
Ítem, huna conca de aram, la qual he feta per a rentar les escudelles,
perquè trancaven tants ribels. Vide en lo Libre maior dels gastos de
l’ani 1603.

24
1603, març, 16. Tarragona
Inventari dels béns del guanter Joan Carreres, del carrer Major, entre les
cases del cònsol i sastre Lluís Vidal, del mercader Pau Bover i del
cavaller [Simó-Lluís] de Valls [i Cardona], a més d’una vinya al
Llorito i d’una adoberia i un corral al Port.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 194r198v (núm. 14).

14
Inventarium bonorum Ioannis Carreres, guanterii.
XVI marcii MDCIIIº.
Inventarium de bonis Ioannis Carrares, guanterii.
Die dominica, decima sexta mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo tercio Tarracone.
Die (espai en blanc).
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Testes et cetera mestre Pere Navés, caputxer, y Pau Argilès, sastre.
Primo, una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en lo carrer
Major, affronte de un costat ab casa de mossèn Lluís Vidal, cònsol,
sastre, de altre costat, ab casa de mossèn Pau Bover, mercader, a part
derrere, ab casa de mossèn (espai en blanc) Valls, cavaller.
Ítem, una vinya de tinguda de vint y vuyt homes de cavadura
en lo terme de la present ciutat, a la partida dita de Llorito, affronte, de sol ixent, ab vinya de (espai en blanc) Rosales, a mitjorn, ab
vinya de mestre Fontanet, sastre, a ponent, ab vinya de mestre Viola
y, a tramuntana, ab vinya de micer Sitges y part ab vinya de Socies.
Ítem, un adobaria y corral en lo port de la present ciutat, affronte,
de un costat, ab adobaria de Gisquerol, a part darrere, ab lo Molí de
baix, de altre costat, ab hort de mosèn Giminells.
En la dita casa se ha trobat lo següent:
Primo, en la entrada, se ha trobat un armari gran de obra, dins
lo qual està la obra.
Ítem, un banc.
Ítem, un banc xic de tallar cap de tiretes.
Ítem, una salera de fusta.
Ítem, dues bótes de sis càrregues cada una, buydes.
Ítem, una de quatre càrregues.
Ítem, una de dues càrregues.
Ítem, una de una càrrega y mitja.
Dos carretellets, tot buyt.
Ítem, dues portes de fusta.
Ítem, una tauleta, ab un calaxó.
Ítem, quatre gerres de oli grans, buydes.
En una cambra qui puje a mitja escala:
Primo, una caxa de àlber.
Ítem, altra caxa de pi, ab tres caxons.
Ítem, altra caxa de àlber.
A la sala:
Primo, un mitx coffre de àlber.
Ítem, dues cadires de costelles, de fusta.
Ítem, un buffet, ab sos ferros, de àlber y noguer.
Ítem, quatre cadires, comunes.
Ítem, una de repòs.
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Ítem, un escambellet de fusta.
Ítem, una copa per a tenir foc, de aram.
Ítem, una llumenera de llautó, per a oli.
Ítem, una caldera de aram, ab sa ansa de ferro.
Ítem, uns ferros de tres peus, per a dita caldera.
Ítem, una paella.
Ítem, un ast.
Ítem, unes beasses de cordovà, ab son pany y clau.
Inventarium bonorum Ioannis Carreres, guanterii, civis Tarracone.
MDCIII.

25
1603, juny, 27, desembre, 6. Tarragona
Inventari i encant (repetits) dels béns del prevere beneficiat de la Seu
Antoni Carrover —hi consten els seus hereus universals, el degà
Francesc Codina i el comensal Gabriel Forner—, del carrer de
Puig d’en Pallars, davant el carrer de l’Estudi Vell —abans de les
Escoles—, amb materials de construcció a les cases de la senyora
Font i del degà esmentat.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 200r214r i 390r-411v (núm. 15).

15
Inventarium et encantus bonorum venerabilis Antonii Carrover,
beneficiati Sedis Tarracone.
XXVII iunii MDC III.
Inventarium et encantus bonorum venerabilis Antonii Carrover,
beneficiati Sedis Tarracone.
MDCIII.
Die veneris, XXVII mensis iunii, anno a Nativitate Domini MDCIII,
Tarracone.
Inventarium factum de bonis que fuerunt reverendi domini Antonii Carrover, presbiteri beneficiati Sedis Tarracone, ad instanciam
dominorum Francisci Codina, decani, Gabrielis Forner, comensalis
Sedis Tarracone, heredum eiusdem, cum protestatione et cetera, non
intendunt teneri ultra vires hereditarias, presentibus pro testibus An-
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tonio Berga, caligario, cive Tarracone et Antico Pibernat, gerundense
diocesis, familiare dicti domini Francisci Codina.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
omnemque fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit
a iure indultum, hinc est quod nos, Franciscus Codina, decanus et
Gabriel Forner, comensales sancte Sedis Tarracone, heredes universales reverendi quondam Antonii Carrover, presbiteri beneficiati dicte
Sedis, per eum instituti illius ultimo testamento, quod fecit, ordinavit
et firmavit, in posse me, Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone
infrascripti, die decima quarta mensis currentis iunii et anii infrascriptorum, volentes gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et omnes penas contra non conficientes inventarium cominatas
evitare et cum protestatione quod non teneamur nec teneri volumus,
ultra vires hereditarias et ne bona et iura eiusdem reverendi Antonii
Carrover quondam ocultari valeant quomodolibet seu perire premesso
hoc venerando sancte cru+cis signo de bonis et hereditate eiusdem
Antonii Carrover inventarium facere procuravimus, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario publico Tarracone infrascripto et pro testibus
Petro Berga, caligario, cive Tarracone et Antico Pibernat, gerundensis
diocesis, familiare dicti reverendi Francisci Codina, decani, quod cepit
exordium die vigesima septima mensis iunii anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo tercio.
Primo, una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en lo
carrer de Puig de Pallàs, davant lo carrer del Studi vell, antigament de
les Scoles, la qual affronte, de un costat, ab casa dels hereus de micer
Bernat Cardona, a part derrera, ab casa de la senyora viuda Biure, que
abans here de mossèn Francesch Monserrat, son pare, de l’altre costat,
ab casa dels hereus y successors de Pere Bòries, mestre de cases, y, de
part devant, ab dit carrer, en lo qual trau lo portal.
Dicta die, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona
sequentia:
En la entrada:
Primo, una sisterna, ab sa porta de fusta, ab son pany y forrallat.
Ítem, una corda de spart, ab sa cadena de ferro de tres pallms.
Ítem, un torn de fusta, per a traure la aygua.
Ítem, deu cayrats de pi de devuytens.
Ítem, un troc de coster de àlber.
Ítem, un ambut de carabasa.
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En lo seller:
Ítem, quatre carretells de tres botelles, poch més ho manco cada
hu, lo hu ple de vin blanch y los tres de vermell y samat.
Ítem, altre carretell de mitja càrrega, ab sa exeta de coure, trause’n vin blanch.
Ítem, altre carretell de tres botelles, poc més ho manco, ab una
exeta de coure, trauen-ne vin blanch.
Ítem, altre carretell de una càrrega, poch més o manco, ab sa
exeta de coure, trau-se’n vi vermell.
En lo stable:
Ítem, tres portadores de fusta de pi, velles.
Ítem, dos banchs de llit, vells.
Ítem, dues pots de fusta, velles.
Ítem, sinch o sis carretades de llenya de alsina, poc més o manco.
A una cambra, pujant a mà dreta, de mitja escala:
Ítem, un carretell buyt de mitja càrrega, ab sa axeta de coure,
per a tenir vinagre.
Ítem, una càntera envernissada, per a tenir olives.
Ítem, sinch taleques o saques, la una plena de arròs, que serà
una quortera poc més o manco.
Ítem, dos sachs grans.
Ítem, dues senalles grans.
Ítem, una senalla xica.
Diu-se no·s sab de qui és. Ítem, una caxa de pi, ab pany y clau,
tancada.
Ítem, dues caxes de albe, ab sos panys y claus, a la una és la
roba de na Belarda.
Ítem, dins la una caxa se ha trobat un gavà pebret, forrat de
vayeta, usat, que solie portar mosèn Carrover.
Ítem, una catiffa ja usada, vella.
Ítem, unes sinch o sis madexes de fil.
Ítem, una pastera de àlber, casi nova, ab quatre peus, escaletes
y tres sedassos.
Ítem, una pastereta xica.
Ítem, un barril per a tenir segon.
Ítem, una quarta de mesurar segon.
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Ítem, mitja cortera de guixes, poc més o manco.
Ítem, un llit ras de àlber, ab quatre caragoles.
Ítem, una màrfega.
Ítem, dos matalaffs de llana.
Ítem, dos llansols de estopa, ja usats.
Ítem, una flassada vermella, ja usada.
Ítem, altra flassada blancha, també usada.
Ítem, unes estovalles de pastar.
Ítem, un drap de mitja llana de pastar.
Ítem, una capsa de fogó, de fusta, guarnit de llauna blanca, ab
sos balustes, ab sa bassina de aram, ab anses de coure.
A la cunya:
Ítem, un scalfador de aram, ab son mànech de ferro, usat.
Ítem, una cassa gran dolenta, ab son mànech de ferro.
Ítem, unes graelles desgornides, ab son mànech de ferro desgornit.
Ítem, una bosa de camí de cuyro, dolenta.
Ítem, una romaneta xica, ab son piló de ferro.
Ítem, una destraleta xica, dolenta.
Ítem, tres asts, hu gran, hu mitjanser y hu xic.
Ítem, tres llumenés de fferro.
Ítem, una xiringua de estany, ab son broch, sense gornisió.
Ítem, un morter de pedra.
Ítem, tres mans de fusta per al morter.
Ítem, entre plats y escudelles y altres pesses de terra de Reus,
tres dotsenes, pochs més o manco.
Ítem, quatre plats de pisa.
Ítem, dues ribelletes de pisa.
Ítem, tres cassoles llargues, de terra de la Selva.
Ítem, quatre cassoles de dita terra, rodones.
Ítem, quatre olles grans, de terra de la Selva.
Ítem, quatre olles mitjanseres, de dita terra.
Ítem, un ribell mitjanser.
Ítem, una coladora, sens mànech, dolenta, de aram.
Ítem, dues calderes, huna gran y una xica, ab ses anses de ferro.
Ítem, dos cavalls de ferro xichs, per al foch.
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Ítem, un sitial per a la caldera gran, de bova.
Ítem, una astora, plegada ab una corda.
Ítem, una paella gran de ferro, ab son mànech.
Ítem, altra paella xica, ab son mànech de ferro.
Ítem, un llit de fusta cirer los pilàs y los blanquals de arbe (sic),
desplegat, ab quatre pilàs, ab totes ses banquades y postetes y vuyt
caragols de ferro y quatre barretes de fusta y quatre de ferro y ab tres
poms per al cap.
Ítem, dos escambells per a seure.
Ítem, una taula ab tisora de àlber, usada.
Ítem, una tauleta xica, a manera de buffet, ab quatre peus de
àlber, casi nova.
Ítem, unes lleves de ferro.
Ítem, un brocal de vidre.
Ítem, una ganiveta rovellada.
Ítem, unes stisores llargues de ferro.
Ítem, una cantereta de terra.
En la cambra de devant la cunya, ahont morí dit diffunt:
Ítem, quatre cadires de noguer rases, molt husades.
Ítem, un buffet de noguer, ab quatre peus, ab ses branques de
ferro, ja molt husat.
Ítem, sobre dit buffet, un parastatge de fusta de pi, fet en creu ab
los llibres següents, vells:
Ítem, una Suma angelica.
Ítem, Compendi de Navarro.
Ítem, Humilia in epistolis et evangeliis ferialium.
Ítem, los Sermons de Iacobo Bonagene ordinis Predicatorum.
Ítem, Humilia in evangelia dominice totius anni.
Ítem, Dominice totius anni, dolent, sens principi.
Ítem, Confessionale Antonii Javell, ab cubertes de fusta, ab un
gaffet de llautó.
Ítem, Navarro de Jubileo.
Ítem, Canones Concilii tridentini.
Ítem, un llibre blanch, intitulat De la administratió de la almoyna.
Ítem, Flores virtutum, ab cubertes de cartró.
Ítem, Lega sanctorum, cubert de fusta, ab dos gaffets.
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Ítem, la segona part de les Epístoles de don Antonio de Gavarra.
Ítem, un llibre vell, ab cubertes de fusta, vell, Manipulus curatorum, ab un gaffet.
Ítem, Rationale divinorum officiorum vell, ab cubertes fusta, ab
dos guanxets.
Ítem, un Testament nou, a tall de diürnal.
Ítem, un Vocabularium iuris.
Ítem, Libellus de esfera, dolent.
Ítem, Processionarum, cubert de cartró, ab dos gaffets.
Ítem, Constitutionum provincialium tarraconensium.
Ítem, Erudición cristiana de fra Luquian.
Ítem, Spilqueta.
Ítem, Sermonum sancti Vincentii, husat.
Ítem, Humilia in omnes epistolas dominicales.
Ítem, tres tomos, primer, segon y tercer Cannonum totius anni.
Ítem, Cathechismus.
Ítem, Sermones stivales.
Ítem, Aurea rosa super evangelia.
Ítem, Receptio echumenici generalis concilii tridentini.
Ítem, Breviare, ab cubertes de cartró, sense gaffets.
Ítem, Summe virtutum ac viciorum.
Ítem, un Diürnal, molt dolent.
Ítem, Summula Cayetani.
Ítem, Flores biblie.
Ítem, Summa consiliorum et pontificorum.
Ítem, Biblia sacra.
Ítem, Flos sanctorum Navarri.
Ítem, Cahechismus de fra Lluís de Granada.
Ítem, Historia pontifical.
Ítem, Iacobi Paretii de Valencia.
Ítem, tres tomos de Josepho De bello judayco.
Ítem, Brevare (sic) vell de Urgell.
Ítem, un llibret de memòries.
Ítem, dos banchs de fusta, mitjansers.
Ítem, en la paret, una creueta xica de èvano.
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Ítem, altra creu mitjansera, ab una figura de Cristo crucificat.
Ítem, una arquimesa xica y vella de albe, ab fullatges de boix, ab
deu caxons, dins la qual se ha trobat lo següent:
Ítem, una cabsa de tenir confitura, sens cobertor, a·y dintre
lo següent:
Ítem, tres respadós de cap, són de raells.
Ítem, un poch de cotó fluix.
Ítem, dins un caxó xich, dins lo qual hi havie pilotes de plom de
arcabusos, tatxes, fil de ampalomar y altres borbolleries.
Ítem, dins altre calaix, ab un coxinet xic de taffatà vermell, ab
molts paperots.
Ítem, altre caxó, ab diversos papers.
Ítem, dins altre caxó, dos barrets de capellà, lo hu nou, l’altre
rentat.
Ítem, un amit.
Ítem, dins altre caxó, una creu negra molt llarga, ab relíquies y
a·y molts papers.
Ítem, dins altre caxó, quatre culleres de plata ordinàries.
Ítem, una cullera y forqueta xica, per a ous.
Ítem, dins altre caxó, sinch parells de hulleres.
Ítem, ab altre caxó, molts ferrets.
Ítem, un tinter y arener de coure caragoçans, ab son tap al tinter.
Ítem, un martell.
Ítem, un sagell de coure.
Ítem, demunt dita arquimesa, ab la pastera, ab los actes següents:
Ítem, un acte de la venda, firmada per Joan Rival.
Ítem, un acte de Joan Baella y Salvador, son fill.
Ítem, lo acte de la casa de mosèn Francesch Virgili.
Ítem, la lució del censal de la marmesoria de mossèn Virgili.
Ítem, la lució del metge Bertran, feta a mosèn Francesch Virgili,
del censal de preu de cent lliures y pensió cent sous.
Ítem, dins un saquet de aluda, se a trobat un anell de or, ab una
pedra verda.
Ítem, altre anell de or, ab una pedra vermella.
Ítem, altre anell de plata, trencat, ab una pedra blava.
Ítem, un anell pla de plata, trencat.
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Ítem, una pataca, pareix napolitana.
Ítem, quatre peses de dos.
Ítem, deu reals sensillos.
Ítem, quatre ventalles per los finestrons y finestra, gornides de tela.
Ítem, onse cabesos de tela.
Ítem, tres toquilles.
Ítem, un llibre blanch llarch, ab cubertes de pergamí, que està
intitulat.
Die sabbati, XXVIII iunii dicto anno, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En lo rabost, a mitja escala:
Primo, un quarter de cansalada, ja ensetat.
Ítem, altre troç de cansalada del quarter de davant.
Ítem, amelles, una quartera, poc més o manco.
Ítem, una llumenera de llautó per oli.
Ítem, dos candeleros de llautó, ab lo coll alt.
Ítem, dos candeleros de llautó, a tall de argent.
Ítem, altre candelero de llautó, casi del mateix modo.
Ítem, altre candelero de llautó, a tall de argent fet, romput ab
dos trossos.
Ítem, dos cabses de suro de reffrescadós.
Ítem, un cànter de terra, en lo qual hi ha tres cortans, poc més
o manco.
Ítem, dos altres cànters oliers, buyts.
Ítem, un ambut y un trahedoret per a l’oli.
Ítem, ganxo de ferro, ab dos branques per a penjar carn, ja vell.
Ítem, quatre pots de vidre.
Ítem, deu o dotse pesses de vidre.
En la sala se trobà lo següent:
Primo, dos buffets grans de noguer, ab quatre peus vincladissos,
ab sos ferros, mitjansers.
Ítem, sis cadires de repòs.
Ítem, dos ferros de tres peus, per a tenir les olles al foch.
Ítem, una pala.
Ítem, uns molls.
Ítem, unes manxetes per a buffar al foch.
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Ítem, una copeta de ferro, ab son mànech de fusta.
Ítem, un astador per a menar l’ast.
Ítem, un calderó de aram.
Ítem, un armari ficat a la paret, dins lo qual se ha trobat lo següent:
Primo, tres plats de pisa.
Ítem, devuyt pesses de vidre.
Ítem, una caldereta de aram per a traure aygua de la cisterna
per a glopejar.
Ítem, quinse escudelles de Reus y blanques.
Ítem, deu plats blanchs.
Ítem, un culler de fusta.
Ítem, dos ribells.
En la cambra de la sala, que trau finestra al cel hubert, se ha trobat
lo següent:
Primo, set tovalles de fill, dauades.
Ítem, una pessa de torquaboques de fil, nova.
Ítem, altra pessa de torquaboques de fil y cotó, nova.
Ítem, quatre cadires rases, velles.
Ítem, una caxa de noguer casi nova, ab son pany y clau, molt bo,
tanque ab colp y volta, dins la qual se ha trobat lo següent:
Primo, quatre pesses de estopa.
Ítem, una pessa de bri.
Ítem, deu camisses netes, entre bones y dolentes.
Ítem, dos jaquetes de llens, ja usades.
Ítem, un davant llit de ret, sense gornisió.
Ítem, nou torquaboques nous de fil.
Ítem, una coxinera de cànem, ab randa, dins la qual se ha trobat
lo següent:
Primo, un brial de cotonina blanca.
Ítem, vuyt torquaboques, vells.
Ítem, un drap de pastà, viat de blau.
Ítem, dos exugamans.
Ítem, una altra coxinera, sens gornició.
Ítem, dos tavalloles, la una ab randa als caps y l’atra una flocadureta.
Ítem, una cota de monaquí, ja husada, per anar per casa.
Ítem, un gipó de llens.
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Ítem, una altra caxa de noguer, ab lo peu espallat, sens pany ni
clau, dins la qual se ha trobat lo següent:
Primo, un arruelo de contray negre, mitjanser.
Ítem, altre arruelo de monaquí, mitjanser.
Ítem, un manteu, casi nou, de raxa.
Ítem, alte manteu de estamenya, usat.
Ítem, una sotana de estamenya, usada.
Ítem, una cuera de cordovà, escotada.
Ítem, una sotana de contray, mitjansera.
Ítem, altra sotana de raxa, mitjansària.
Ítem, un gipó negre, molt dolent.
Ítem, altre gipó de drap de casa, dolent.
Ítem, altre gippó de llens, dolent.
Ítem (espai en blanc).
Ítem, sinch pesses de filempua blanca, gornisions de un llit de
camp.
Ítem, una pessa de cànem per a sobresel, grossera.
Ítem, un roquet, ja molt vell, dolent.
Ítem, una asta de fusta, ab un ferro de llansa al cap.
Ítem, un feltre de sombrero, molt dolent.
Ítem, un pagès de fusta.
Ítem, una flassada blava, mitjana.
Ítem, altra flassada vermella, ja dolenta.
Ítem, un cobrellit o vànova de cotonina, a la una part blava y a
l’altra part blancha y vermella, a la morisca.
Ítem, dos flassades blanques, bones.
Ítem, tres flassades blanques, dolentes.
Ítem, altra flassada blanqua, vella.
Ítem, uns saragüells de blanquet, ja usats.
Ítem, set pesses del llit designat a la cuyna, són de drap blau
ja usat, ab flocadura de filadís blau, ab alemares, co és, sis pesses de
l’entorn y sobrecel.
Ítem, un llit de camp, ço és, pilars y poms de noguer y ab caragols
y demés ornaments.
Ítem, vuyt pesses de cotonina blava, ab gornisió de filadís groc,
co és sobrecel, costats y davant llit, ja usat.
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Ítem. Ítem, sis matalaffs de llana, sufficients.
Ítem. Ítem, una màrffega.
Ítem, dos coxins de llana.
Ítem, una taula de fusta quadrada, ab un peu de fusta plegadís.
Ítem, una basina de llautó.
Ítem, una figura de Nostra Senyora, ab una tella, guarnida.
Ítem, altra figura de sant Antoni de Pàdua, ab paper, guarnida
de fusta.
Ítem, una tela, ab una figura de sant Antoni.
Ítem, un feltre de sombrero no gayre bo, ab un cordó de vel.
Ítem, un barret de capellà, vell.
Ítem, una montera, dolenta.
Ítem, dos llansols, vells.
Ítem, una vànova blanca de llens, dolenta.
Ítem, un porgador.
Ítem, una alabarda, ab son ferro y guarnició de Gènova, bona.
Ítem, un arcabús, ab son metxer.
Ítem, altra caxa de àlber, ab pany y clau, dins la qual se ha trobat
lo següent:
Primo, vint y dos torquaboques, entre bons y dolents.
Ítem, vuyt tovalles, entre bones y dolentes.
Ítem, nou llansols, entre bons y dolents.
Ítem, nou coxineres llises de drap de casa, comunes, entre bones
y dolentes.
Ítem, vuyt exugamans.
Ítem, tres llansols bruts de drap de casa, husats.
Ítem, tres tovalles brutes, ja usades.
Ítem, dues camises de drap de casa, usades.
Ítem, dues coxineres de tetela (sic), dolentes.
Ítem, dos torquaboques.
Ítem, una tovallola de drap de casa.
Ítem, una capellina.
Ítem, un parell de calsilles de drap de casa.
Ítem, davant casa de dit difunt, hi ha un munt de cals amerada,
ab argamasa, que seran, poc més o manco, (espai en blanc) corteres.
Ítem, en casa de la senyora Font, prop casa dit difunt, de fusta
de branca de noguer, ço és, pots y costés.
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Ítem, en casa del senyor degà, sis fulles de noguer, de devuyt
palms de llarch y tres y mitx de ample.
Ítem, una biga de albe, de amplària de un palm quadrada y de
llargària de devuyt palms.
Ítem, altra biga de albe, de amplària de un palm, quadrada, de
llargària de devuyt palms.
Inventarium bonorum que fuerunt reverendi domini Antonii Carrover, presbiteri beneficiati Sedis Tarracone, factum ad instanciam.
Die vigessima mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo tertio.
Receptorum (sic) pecuniarum dictus dominus Franciscus Codina,
decanus.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo tercio, die vero sabbati vigesima mensis septembris intitulata, in presencia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica et
regia per totam terram auctoritatibus aede Collegio notariorum dicte
civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam illustris et admodum
reverendorum dominorum Francisci Codina, decani et Gabrielis Forner,
comensalis sancte Sedis Tarracone, heredum universalium bonorum
que fuerunt reverendi quondam Antonii55 Carrover, presbiteri beneficiati dicte Sedis per eum institutorum illius ultimo testamento, quod
fecit, ordinavit et firmavit, in posse mei, dicti et infrascripti notarii,
die decima quarta mensis iunii proxime preteriti, in platea dicte Sedis Tarracone, de bonis hereditatis dicti Antonii Carrover fuit factus
encantus, interessentibus et presentibus Ioanne Vinyes et Magino Gisquerol ac Francisco Salvany, curritoribus collis publicis et iuratis dicte
civitatis, per quos personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis
infrascriptis, fuerunt vendita bona sequentia, cuius encantus pecunias
recepit dictus dominus Franciscus Codina, decanus.
Primo, una chatifa a reverent Hierònim Trilla, succentor de la
Seu, per sinquanta-sis sous y mix 2 ll., 16 s., 6 d.
Més, un braser, ab caxa, a mossèn Pere Balle, per tres liures y
onse dinés 3 ll., 11 d.
Més, unes molles de foch a mestre Garsia, caputxer, per dos sous
2 s.
Més, un parel de cavals de ferro per al foch a mossèn Costa,
notari, pe setse sous 16 s.
55. Al marge esquerre, receptarum pecuniarum dictus dominus Franciscus Codina, decanus.
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Més,
Més,
Més,
Més,

un strigol y culera de ferro a n’an Baya, per tres sous 3 s.
una copeta de ferro a mossèn Senromà, per set sous 7 s.
tres lumanés a Ramon Carbó, per dotse sous 12 s.
una pala de ferro Joan Verget, per dos sous 2 s.
una paella a Antoni Baseda, per quatre sous y vuit 4 s., 8 d.
8·4·1
Més, una destraleta y una coladora a n’Anton Figeres, per dos
sous 2 s.
Més, unes graelles a mossèn Falconer, per tres sous 3 s.
Més, un feros per al foch a Agustí Oliver, per sis sous 6 s.
Més, una paella a n’an Mora, per quatre sous 4 s.
Més, un manador de ferro a mossèn Rochaspana, per dos sous
y dos 2 s., II d.
Més, una paelleta a na Caldes, per dos sous y dos dinés 2 s., II d.
Més, molts feros vels a mestre Mesat, fuster, per dotse sous 12 s.
Més, una flasada blancha, vella, a mossèn Meler, per trenta-un
sou 1 ll., 11 s.
Més, una flasada vermella, vella, al senyor canonge Font, per
quaranta sous 2 ll.
Més, una flasada blancha a n’an Vidal, lo asaunador, per vint y
quatre sous I ll., 4 s.
Més, altra flasada blancha a mestre Alies, per trenta sous I ll., X s.
Més, una vànova mostragada de vermel a mossèn Balle, notari,
per quaranta-dos sous 2 ll., II s.
Més, una caxa de noger, sense pany, a na Morages, per trenta-vuyt
sous y sis dinés I ll., 18 s., 6 d.
Més, 4 valtales a mossèn Martorel, per deu sous X s.
Més un parel de cadires velles a mossèn Palladella, per vint sous
I ll.
Més, un parel de cadires velles a mestre Ameller,56 per denou
sous 19 s.
Més, un parel de cadires velles a mossèn Meler, per deset sous 17 s.
Més, altre parel de cadires velles a mossèn Joan Albares, per vint
y dos sous 1 ll., 2 s.

56. Ratllat, Oliver.
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Més, altra cadira vella, sensa cuyro, a mestre Gisquerol, per quatre
sous y un 4 s., 1 d.
16·8·11
Més, una màrfaga a Pere Soler, per dotse sous y sis 12 s., 6 d.
Més, una pastera a mossèn Joan Meler, per vint y sinch sous
1 ll., 5 s.
Més, una màrfaga vella a Jaume Gombau, per deu sous y sis
X s., 6 d.
Més, dos banchets a mosèn Rafel Florax (sic), per vyt sous 8 s.
Més, un carratel xich a mestre Vidal, lo seler, per vyt sous 8 s.
Més, un altre carretel a Bartomeu Vilanova, dos sous y sis dinés
2 s., 6 d.
Més, una caxa ab dos mixes de pi y ab pany a Pere Magrinyà,
per vint y vyt sous y sis dinés I ll., 8 ll. (sic), 6 d.
Més, un ralotxe de sol a mossèn Joan Fluviana, per sic sous 5 s.
Més, una vànova blancha, ruïna, a mestre Mesat, per vyt sous 8 s.
Més, un canalobre de lautó a mossèn Joan Carnicer, per set sous
y onse dinés 7 s., XI d.
Més, un parel de candaleros al comensal Cabrer, per vyt sous 8 s.
Més, respals per al capt (sic), per dos sous 2 s.
Més, una basina de lautó al senyor comensal Celma, per quatorse
sous 14 s.
Més, quatre candeleros trosegats a mestre Giol, caputxer, per onse
sous 11 s.
Més, unes ventales, ab guarnitions, al comensal Cabrer, per vint
y sis sous 1 ll., 6 s.
Més, una axaringa a mossèn Luis Busquets, per quatorse sous 14 s.
9·10·11
Més, dos sombreros a n’Armengol, per sinc sous 5 s.
Més, un xipó vel a Joan Morages, per quatre sous 4 s.
Die lune XXII mensis septembris et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un libre intitulat Testament nou a mossèn Reverter, notari,
per vyt sous 8 s.
Més, altre libre aintitulat Navarro a mossèn Aguló, per tres reals
VI s.
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Més, un parel de uleres a mossèn Fuster, per un sou I s.
Més, altre libre Sumari de confesores a mosèn Ignasi Vidal, per
sis sous VI s.
Més, un gipó blanch de lens a Gilem Michel, per deset sous XVII s.
Més, un barret de capelà a mosèn Gerau, parrochial, per deu
sous X s.
Més, un lansol a n’an Gisquerol, per deset sous 17 s.
Més, una sotana de contray a miser Tensa, per tres lliures y
quatre sous 3 ll., IIII s.
Més, un altre libre, la segona part Antoni Gavarra a miser Bertran, dos sous II s.
Més, un lansol a na Boneta, per dotse sous y u XII s., I d.
Més, un lansol dolent, a na Salvadora, per set sous y sis VII s.,
VI d.
Més, un lansol a Bartomeu Mas, per onse sous XI s.
Més, altre llansol al senyor miser Mascaró per quatorse sous y
sis XIIII s., VI d.
9· 5·1
Més, un sandrer a Joan Duran, per sis sous VI s.
Més, altre lansol a na Labaria, per deu sous X s.
Més, una taula xica de pi a n’an Villa, taler, per vyt sous y set
VIII s., VII d.
Més, un parastatxe de fusta de pi al comensal Cabrer, per sis
sous VI s.
Més, un dap (sic) de pastà a Martí, per sinc sous y quatre V s.,
IIII d.
Més, una flasada vella blancha a Mateu Figueres, per vin y quatre
sous I ll., IIII s.
Més, una flasada vermela al comensal Cabrer, per sinquanta-tres
sous II ll., XIII s.
Més, una flasa (sic) blancha a na Parrila, per trenta-quatra sous
y mix I ll., XIIII s., VI d.
Més, una taula dolenta al senyor comensal Cabrer, per sis sous VI s.
Més, un lansol a na Gran, per sis sous y tres VI s., III d.
Més, una casa a n’an Rovira, per vyt sous VIII s.
Més, un sacot per dos sous y dos a na Boneta II s., II d.
Més, un torcaboca a n’an Canyeles, per dos sous y dos II s., II d.
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Més, un parel de coxineres a mossèn Mirales, per dotse sous XII s.
Més, un lansol a Franches Plasa, per vint y un sous XXI s.
Més, un libre intitulat Fra Luquian a mossèn Benet Febrer, per
sis sis (sic) sous VI s.
Més, un lansol a na Briansona, per quatorse sous y u XIIII s., I d.
11·5·9
Més, dos libres a mossèn Vidal, lo argenter, per vint y vyt sous
I ll., 8 s.
Més, una archimesa a mossèn Benet Febrer, per sinc liures y dos
sous V ll., II s.
Més, un tinter y un arener a mossèn Folch, per setse sous XVI s.
Més, un lit de fusta ras al senyor comensal Cabrer, per vint y
sinc sous I ll., V s.
Més, unes taules, per sis sous VI s.
Die sabbati, IIII mensis octobris dicti anni, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una flasada blancha a n’an March, del Codoy, per tres
lures (sic) y un sou y dos 3 ll., I s., II d.
Més, una flasada blancha a Garau Alabau, per quatre liures y
dos sous IIII ll., II s.
Més, un sadàs a n’an Villa, per tres sous III s.
Més, un sadàs a na Muntera, per dos sous y sis II s., VI d.
Més, un sadàs al comensal Cabrer, per quinse dinés I s., III d.
Més, un calderó de traure augua (sic) a n’an Duran, sastre, per
vint sous I ll.
Més, una pastareta, per un sou a n’an Tarhó.
Més, una quera de cordovà a Nofre Prim, per quatorse sous y
sis XIIII s., VI d.
Més, una estora a mossèn Falconer, per II s.
18·5·5
Més, un matalàs al comensal Rabuster, per quatre liures y tres
sous IIII ll., III s.
Més, una roba de llevantar a Josep Paralló, per tres liures y dos
sous III ll., II s.
Més, quatre ganivets, per quatre sous IIII s.
Més, un matalàs a n’an Baseda, per tres liures, set sous III ll., VII s.
Més, un altra matalàs a na Aleua, per sinquanta-sis sous II ll.,
XVI s.
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Més, un martel a n’an Carnicer, per tres sous III s.
Més, un matalàs, per sinquanta-nou sous a mossèn Rull II ll.,
XVIIII s.
Més, una taula de tisora, pe vit (sic) sous y sis a Pere Alies 8 s.,
VI d.
Més, taladós, boxos, per dos sous y sis, al comensal Cabrer
II s., VI d.
Més, una alabarda a Pere Joan Sirvent, per setse sous XVI s.
Més, un arruelo de monaquí a Lluys Vila, per sinch lliures y
mitja V ll., X s.
Die sabbati, XI dicti mensis octobris et anno predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una bosa a mossèn Pere Juan Sirvent II s.
23· 3
Més, una palla al senyor prior, per deu sous X s.
Més, duas tellas de llansol a miser Miquel, per onse sous XI s.
Més, un llansol pe (sic) vint-i-dos sous a miser Miquel I ll., II s.
Més, un llansol a Antich, per quinse sous y mix XV s., VI d.
Més, una caldera, per tres liures y dos sous a Cristòfol Sosias
III ll., II s.
Més, un pagès, per sis dinés VI d.
Més, un llansol a mestre Duran, sastre, per vint y tres sous y
onse dinés I ll., III s., XI d.
Més, una camisa a mossèn Palagrí, per quinse sous y mix XV s.,
VI d.
Més, una botella per vit (sic) sous y sis al prior 8 s., VI d.
Més, una jaqueta a n’an Roig, per set sous y nou 7 s., VIIII d.
Més, una camissa a Joan Roig, per quinse sous y sis XV s., VI d.
Més, una coxinera a Gillem Miquel, per sinc sous V s.
Més, altra camisa a fra Joan Marco, per set sous y sis VII s., VI d.
Més, al dit un eixugamans, per sinch sous y sis V s., VI d.
Més, dos cyxins (sic) a Guillem Miquel, per nou sous y sis VIIII s.,
VI d.
10· 9·8
Ítem, dos llansolets y un bavosall, per dos sous y set 2 s., VII d.
Ítem, una coxinera a na Queralta, per sis sous y un diner VI s., I d.
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Ítem, una camisa neta per a Llorens Armada, de Valls, per quatre
sous y un diner IIII s., I d.
Ítem, altra camisa a Lluís Vila, per deu sous X s.
Ítem, altra camisa al dit, per onse sous y quatre dinés XI s., IIII d.
Ítem, altra camisa a Joan Sedó, per deu sous X s.
Ítem, una camisa a Llorens Armada, per sinch sous V s.
Ítem, una camisola a Rafel Monter, per vuyt sous y dos VIII s., II d.
Ítem, una coxinera a na Bonanada, per tres sous y onse dinés
III s., XI d.
Ítem, una coxinera vella a Lluís Vila, per tres sous III s.
Ítem, un ruquet a Llorens Armada, de Valls, per sis sous y onse
dinés VI s., XI d.
Ítem, dos toquados a Lluís Vila, per set sous y un diner VII s., I d.
Ítem, tres torquaboques a Toni Montagut, per sinch sous y mitx
V s., VI d.
Ítem, un llit de camp, ab cortines blaves, al senyor comensal
Garau, per set lliures y mitja VII ll., X s.
Ítem, tres torquaboques a Llorens Armada, per quatre sous IIII s.
Ítem, unes stovalles a na Salasara, per tres sous y tres dinés
III s., III d.
Ítem, una coxinera a na Martina, per quatre sous IIII s.
12· 4· 11
Ítem, altra coxinera a Lluís Vila, per quatre sous IIII s.
Ítem, unes calsetes al baró Gatell, per vint dinés I s., VIII d.
Ítem, una coxinera a na Martina, per devuyt dinés I s., VI d.
Ítem, tres torquaboques a na Queralta, per dos sous y sis II s., VI d.
Ítem, un manil a Masachs, fuster, per quatre sous y sis IIII s., VI d.
Ítem, unes tovalles velles a mossèn Pelegrí, per set sous y sis
VII s., VI d.
Ítem, una caxa a Pere Joan Sirvent, per vint sous y mitx I ll., VI d.
Die sabbati, XXII mensis novembris dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una cadira de repòs a mossèn Guerau, rector de la Canonja, per quoranta sous II ll.
Ítem, un (sic) porgadora micer Batie, per dos sous y dos dinés
II s., II d.
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Die sabbati, XXVIIII novembris dicto anno MDCIII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un llansol a n’en Baldirà, per I ll., V s.
Més, un buffet de noguer al senyor rector de la Canonja, per III ll.,
VIII s.
Més, un llansol a mosèn Joan Olives, per una lliura, quatre sous
y mitx I ll., IIII s., VI d.
Més, una camisa a Pere Joan Sirvent, per decet sous y sis XVII s.,
VI d.
Més, una camisa a mosèn Joan Olives, per decet sous y sis XVII s.,
VI d.
Més, dues camises a Pere Joan Sirvent, per una lliura, quinse
sous I ll., XV s.
Més, dos coxins, lo hu de fluxell, l’altre de llana, a Francesch
Prunera, per tretse sous y sis dinés XIII s., VI d.
14· 6· 4
Més, unes estovalles a mosèn Joan Olives, per quinse sous y sis
dinés XV s., VI d.
Més, un exugamans a Pere Pallarès, per tres sous y dos III s., II d.
Més, un exugamans a na Pagueroles, per dos sous y dos II s., II d.
Més unes estovalles a na Durana, per devuit sous XVIII s.
Més, unes estovalles a l’Arnau Llosa, del Pla, per setse sous y sis
XVI s., VI d.
Més, unes estovalles a Rafel Llopis, per vint y set sous I ll., VII s.
Més, unes estovalles a Pere Pallarès, per vint y set sous I ll., VII s.
Més, unes estovalles a Magí Gisquerol, per vint sous I ll.
Més, unes estovalles a Pere Pallarès, per sinc sous V s.
Més, unes estovalles de ginesta al senyor Rafel Monter, per coranta sous II ll.
Més, dues cadires de repòs al rector de la Canonya, per tres liures,
setse sous III ll., XVI s.
Die sabbati, VI mensis decembris, dicto anno a Nativitate Domini
MDCIII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una pessa de drap de cànem, la qual tire sinch canes, un
palm, a raó de vuyt sous cana, venut a mestre Vilanova, caputxer, val
dues liures, un sou II ll., I s.
Més, un troc de filenpua a na Rosica, per quatre sous IIII s.
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Més, dues pesses de drap de estopa a mestre Vilanova, tiren 9
canes manco un palm, a raó VI s. cana, valen dues liures, tretse sous
y quatre II ll., XIII s., IIII d.
Més, per una pessa de filenpua a na Rosica IIII s.
17 12 8
14 6 4
12 4 11
10 9 8
23 3
18 5 5
11 5 9
9 5 1
9 10 11
16 8 11
8 4 1
150 · 16 · 9
Noverint universis quod, cum propter doli maculam evitandam
omnemque fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit a
iure indultum, hinc est quod nos, Franciscus Codina, decanus et Gabriel
Forner, comensalis sancte Sedis tarracone, heredes universalis reverendi
quondam Antonii Carrover, presbiteri beneficiati dicte Sedis per eum
instituti illius ultimo testamento, quod fecit, ordinavit et firmavit in
posse me, Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti die
decima quarta mensis currentis iunii et anni infrascriptorum, volentes
gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et omnes penas
contra non conficientes inventarium cominatas evitare et cum protestatione quod non teneamur nec teri volumus, ultra vices hereditarias
et ne bona et iura eiusdem reverendi Antonii Carrover quod ocultari
valeant quomodolibet seu parere premisso hec venerando sancte cru+cis
signo de bonis et hereditate eiusdem Antonii Carrover inventarium
facere procuravimus, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario publico
Tarracone infrascripto et pro testibus Petro Berga, caligario, cive Tarracone et Antico Pibernat, gerundensis diocesis, familiare dicti domini
Francisci Codina, decani, quod cepit exordium die vigesima septima
mensis iunii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo tertio.
Primo, una casa situada en la present ciutat de Tarragona, en lo
carrer dit de Puig de Pallàs, (espai en blanc) lo carrer dit del Studi Vell,
antigament de les Scoles, la qual affronte de un costat ab casa dels
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hereus de micer Bernat Cardona, a part derera ab casa de la senyora
viuda Biure, que abans here de mossèn Francesch Monserrat, son pare,
de l’altre costat ab casa dels hereus y successors de Pere Bòries, mestre de cases, y de part devant ab dit carrer, en lo qual trau lo portal.
Dicta die, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona
sequentia:
En la entrada:
Primo, una sisterna, ab sa porta de fusta, ab son pany y forrallat.
Ítem, una corda de spart, ab sa cadena de ferro de tres pallms.
Ítem, un torn de fusta per a traure la aygua.
Ítem, deu cayrats de pi de vuytens.
Ítem, un tro de coster de àlber.
Ítem, un anbut de carabasa.
En lo seller:
Ítem, quatre carretells de tres botelles, poch més ho manco, cada
hu, lo hu ple de vin blanch y los tres de vermell y (espai en blanc).
Ítem, altre carretell de mitja càrrega, ab sa exeta de coure, trause’n vin blanc.
Ítem, altre carretell de tres botelles, poc més ho manco, ab una
exeta de coure, trauen-ne vin blanc.
Ítem, altre carretell de una càrrega, poch més o manco, ab sa
exeta de coure, trau-se’n vi vermell.
En lo stable:
Ítem, tres portadores de fusta de pi velles.
Ítem, dos banchs de llit, vells.
Ítem, dues pots de fusta, velles.
Ítem, sinch o sis carretades de llenya de alsina, poc més o manco.
A una cambra, pujant a mà dreta, de mitja escala:
Ítem, un carretell buyt de mitja càrrega, ab sa axeta de coure,
per a tenir vinagre.
Ítem, una càntera envernissada, per a tenir olives.
Ítem, sinc taleques o saques, la una plena de arròs, que serà una
quortera, poc més o manco.
Ítem, dos sachs grans.
Ítem, dues senalles grans.
Ítem, una senalla xica.
Ítem, una caxa de pi, ab pany y clau, tancada.
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Ítem, dues caxes de albe, ab sos panys y claus, a la una és la
roba de na Belarda.
Ítem, dins la una caxa se ha trobat un gavan pebret, forrat de
vayeta, usat, que solie portar dit mosèn Carrover.
Ítem, una catiffa ja usada, vella.
Ítem, unes sinch o sis madexes de fil.
Ítem, una pastera de àlber casi nova, ab quatre peus, escaletes
y tres sedassos.
Ítem, una pastereta xica.
Ítem, un barril per a tenir segon.
Ítem, una quarta de mesurar segon.
Ítem, mitja cortera de guixes, poc més o manco.
Ítem, un llit ras de àlber, ab quatre caragoles.
Ítem, una màrfega.
Ítem, dos matalaffs de llana.
Ítem, dos llansols de stopa, ja usats.
Ítem, una flassada vermella, ja usada.
Ítem, altra flassada blancha, també usada.
Ítem, unes estovalles de pastar.
Ítem, un drap de mitja llana de pastar.
Ítem, una capsa de fogó de fusta, guarnit de llauna blanca, ab
sos balustres, ab sa bassina de aram, ab anses de coure.
A la cunya:
Ítem, un scalfador de aram, ab son mànech de ferro, usat.
Ítem, una cassa gran, dolenta, ab son mànech de ferro.
Ítem, unes graelles desgornides, ab son mànech de ferro desgornit.
Ítem, una bosa de camí de cuyro, dolenta.
Ítem, una romaneta xica, ab son piló de ferro.
Ítem, una bosa destraleta xica, dolenta.
Ítem, tres asts, hu gran, hu mitjanser y hu xic.
Ítem, tres llumenés de fferro.
Ítem, una xeringua de estany, ab son broch, sense gornisió.
Ítem, un morter de pedra.
Ítem, tres mans de fusta per al morter.
Ítem, entre plats y escudelles y altres pesses de terra de Reus,
tres dotsenes poch més o manco.
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Ítem, quatre plats de pisa.
Ítem, dues ribelletes de pisa.
Ítem, tres cassoles llargues de terra, de la Selva.
Ítem, quatre cassoles de dita terra, rodones.
Ítem, quatre olles grans de terra, de la Selva.
Ítem, quatre olles mitjanseres, de dita terra.
Ítem, un ribell mitjanser.
Ítem, una coladora, sens mànech, dolenta, de aram.
Ítem, dues calderes, huna gran y una xica, ab ses anses de ferro.
Ítem, dos cavalls de ferro xichs, per al foch.
Ítem, un sitial per a la caldera gran, de bova.
Ítem, una stora, plegada ab una corda.
Ítem, una paella gran de ferro, ab son mànech.
Ítem, altra paella xica, ab son mànech de ferro.
Ítem, un llit de fusta de cirer, los pilàs y los branquals de ar
(sic), desplegat, ab quatre pilàs, ab totes ses banquades y postetes y
vuyt caragols de ferro y quatre barretes de fusta y quatre de ferro y ab
tres poms per al cap.
Ítem, dos escambells per a seure.
Ítem, una taula, ab tisora, de àlber, usada.
Ítem, una tauleta xica, a manera de buffet, ab quatre peus de
àlber, casi nova.
Ítem, unes lleves de ferro.
Ítem, un brocal de vidre.
Ítem, una gavineta rovellada.
Ítem, unes stisores llargues, de ferro.
Ítem, una cantereta de terra.
En la cambra de devant la cunya, ahont morí dit diffunt:
Ítem, quatre cadires de noguer rases, molt husades.
Ítem, un buffet de noguer, ab quatre peus, ab ses blanque (sic)
de ferro, ja molt husat.
Ítem, sobre dit buffet, un parastatge de fusta de pi, fet en creu, ab
los llibres següents, vells:
Ítem, una Summa angelica.
Ítem, Compendi de Navarra.
Ítem, Humilia in epistolis et evangeliis feriar.
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Ítem, los Sermons de Iacobo Bonagene, ordinis predicatorum.
Ítem, Humilia in evangelia totius anni.
Ítem, Dominice totius anni, dolent, sens principi.
Ítem, Confessionale Antonii, ja vell, ab cubertes de fusta, bon
gaffet de llautó.
Ítem, Navarro de Jubileo.
Ítem, Canones Concii (sic) tridentini.
Ítem, un llibre blanch intitulat De la administratió de la almoya (sic).
Ítem, Flores virtutum, ab cubertes de cartró.
Ítem, Lega sanctorum, cubert de fusta, ab dos gaffets.
Ítem, la segona part de les Epístoles de don Antonio de Gavarra.
Ítem, un llibre vell, ab cubertes de fusta, vell, Manipulus curatorum, ab un gaffet.
Ítem, Rationale divinorum officiorum, vell, ab cubertes fusta, ab
dos guanxets.
Ítem, un Testament nou, a tall de diürnal.
Ítem, un Vocabularium iuris.
Ítem, Libellus de esfera, dolent.
Ítem, Processionarium, cubert de cartró, ab dos gaffets.
Ítem, Constitutionum provincialium tarraconensium.
Ítem, Erudición cristiana de fra Luquian.
Ítem, Spilqueta.
Ítem, Sermonum sancti Vincentii, husat.
Ítem, Humilia in omnes epistolas dominicales.
Ítem, tres tomos primer, segon y tercer Cancionum.
Ítem, Cathechismus.
Ítem, Sermones strivales.
Ítem, Aurea rosa super evangelia.
Ítem, Receptio echumenici generalis concilii tridentini.
Ítem, un breviari, ab cubertes de cartró, sens gaffets.
Ítem, Sume virtutum ac viciorum.
Ítem, un diürnal, molt dolent.
Ítem, Summa Cayetani.
Ítem, Flores biblie.
Ítem, Summa consiliorum et pontificum.
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Ítem, Biblia sacra.
Ítem, Flos sanctorum Navarri.
Ítem, Cathechismus de fra Lluís de Granada.
Ítem, Historia pontifical.
Ítem, Iacobi Pareni de Valencia.
Ítem, tres tomos de Josepho De bello judayco.
Ítem, breviari vell de Urgell.
Ítem, un llibret de memòries.
Ítem, dos banchs de fusta, mitjansers.
Ítem, en la paret, una creueta xica de (espai en blanc).
Ítem, altra creu mitjansera, ab una figura de Cristo crucificat.
Ítem, una arquimesa xica y vella de albe, ab fullatges de boix,
ab deu caxons, dins la qual se ha trobat lo següent:
Ítem, una cabsa de tenir confitura, sens cubertor, a·y dintre
lo següent:
Ítem, tres respadós de cap, són de raells.
Ítem, un poch de cotó fluix.
Ítem, dins un caxó xich, dins lo qual hi havie pilotes de plom de
arcabusos, tatxes, fil de ampalomar y altres borbolleries.
Ítem, dins altre calaix, ab un coxinet xic de taffatà vermell, ab
molts papers.
Ítem, altre caxó, ab diversos papers.
Ítem, dins altre caxó, dos barrets de capellà, lo hu nou, l’altre
rentat.
Ítem, un amit.
Ítem, dins altre caxa, una creu negra no molt llarga, ab relíquies,
y a·y molts papers.
Ítem, dins altre caxó, quatre culleres de plata, ordinàries.
Ítem, una cullera y forqueta xica per a ous.
Ítem, dins altre caxó, sinch parells de hulleres.
Ítem, ab altre caxó, molts ferrets.
Ítem, un tinter y arener de coure caragoçans, ab son tap al tinter.
Ítem, un martell.
Ítem, un sagell de coure.
Ítem, demunt dita arquimesa, ab la pastera, los actes següents:
Ítem, un acte de la venda firmada per Joan Rival.
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Ítem, un acte de Joan Baella y Salvador, son fill.
Ítem, lo acte de la casa de mosèn Francesch Virgili.
Ítem, la luïció del censal de la marmesoria de mossèn Virgili.
Ítem, la luïció del metge Bertran, feta a mosèn Francesch Virgili,
del censal de preu de cent lliures y pensió cent sous.
Ítem, dins un saquet de aluda, se a trobat un anell de or, ab una
pedra verda.
Ítem, altre anell de or, ab una pedra vermella.
Ítem, altre anell de plata, trencat, ab una pedra blava.
Ítem, un anell pla de plata, trencat.
Ítem, una pataca pareix napolitana.
Ítem, quatre peses de dos.
Ítem, deu reals sensillos.
Ítem, quatre ventalles per los finestrons y finestra, gornides de tela.
Ítem, onse cabesos de tela.
Ítem, tres toquilles.
Ítem, un llibre blanch llarch, ab cubertes de pergamí, que està
intitulat.
Die sabbati vicesima octava iunii dicto anno, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En lo rabost, a mitja escala:
Primo, un quarter de cansalada, ja ensetat.
Ítem, altre tros de cansalada, del quarter de davant.
Ítem, amelles, una quartera, poc més o manco.
Ítem, una llumenera de llautó per oli.
Ítem, dos candeleros de llautó, ab lo coll alt.
Ítem, dos candeleros de llautó, a tall de argent.
Ítem, altre candelero de llautó, casi del mateix modo.
Ítem, altre candelero de llautó, a tall de argent fet, romput ab
dos trossos.
Ítem, dos capses de suro, de reffrescadós.
Ítem, un cànter de terra, en lo qual hi ha tres cortans, poc més
o manco.
Ítem, dos altres cànters oliers, buyts.
Ítem, un ambut y un trahedoret per a l’oli.
Ítem, ganxo de ferro, ab dos branques, per a penjar carn, ja vell.
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Ítem, quatre pots de vidre.
Ítem, deu o dotse pesses de vidre.
En la sala se trobà lo següent:
Primo, dos buffets grans de noguer, ab quatre peus vincladissos,
ab sos ferros, mitjansers.
Ítem, sis cadires de repòs.
Ítem, dos ferros de tres peus, per a tenir les olles al foch.
Ítem, una pala.
Ítem, uns molls.
Ítem, unes manxetes per buffar al foch.
Ítem, una copeta de ferro, ab son mànech de fusta.
Ítem, un astador per a menar l’ast.
Ítem, un calderó de aram.
Ítem, un armari ficat a la paret, dins lo qual se ha trobat lo següent:
Primo, tres plats de pisa.
Ítem, devuyt pesses de vidre.
Ítem, una caldereta de aram, per a traure aygua de la cisterna,
per a glopeiar.
Ítem, quinse escudelles de ús y blanques.
Ítem, deu plats blanchs.
Ítem, un culler de fusta.
Ítem, dos ribells.
En la cambra de la sala, que trau finestra al cel hubert, se ha trobat
lo següent:
Primo, set tovalles de fill.
Ítem, una pessa de torquaboques de fil, nova.
Ítem, altra pessa de torquaboques de fil y cotó, nova.
Ítem, quatre cadires rases, velles.
Ítem, una caxa de noguer casi nova, ab son pany y clau, molt bo,
tanque ab colp y volta, dins la qual se ha trobat lo següent:
Primo, quatre pesses de stopa.
Ítem, una pessa de bri.
Ítem, deu camisses netes, entre bones y dolentes.
Ítem, dos jaquetes de llens, ja usades.
Ítem, un davantllit de ret, sense gornisió.
Ítem, nou torquaboques nous de fil.
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Ítem, una coxinera de cànem, ab randa, dins la qual se ha trobat lo
següent:
Primo, un brial de cotonina blanca.
Ítem, vuyt torquaboques, vells.
Ítem, un drap de pastà, viat de blau.
Ítem, dos exugamans.
Ítem, una altra coxinera, sens gornició.
Ítem, dos tovalloles, la una ab randa als caps y l’altra una flocadureta.
Ítem, una cota de monaquí, ja usada, per anar per casa.
Ítem, un gipó de llens.
Ítem, una altra caxa de noguer, ab lo peu espallat, sens pany ni
clau, dins la qual se ha trobat lo següent:
Prmo, un arruelo de monaquí, mitjanser.
Ítem, un manteu, casi nou, de raxa.
Ítem, altre manteu de estamenya, usat.
Ítem, una sotana de estamenya, usada.
Ítem, una cuera de cordovà, escotada.
Ítem, una sotana de contray, mitjansera.
Ítem, altra sotana de raxa, mitjansana.
Ítem, un gipó negre, molt dolent.
Ítem, altre gipó de drap de casa, dolent.
Ítem, altre gipó de llens, dolent.
Ítem, sinch pesses de filempua blanca, per gornisions de un llit
de camp.
Ítem, una pessa de cànem, per a sobresel, grossera.
Ítem, un ruquet ja molt vell, dolent.
Ítem, una asta de fusta, ab un ferro de llansa al cap.
Ítem, un feltre de sombrero, molt dolent.
Ítem, un pagès de fusta.
Ítem, una flassada blava, mitjana.
Ítem, altra flassada vermella, ja dolenta.
Ítem, un cobrellit o vànova de cotnina (sic), a la una part blava
y a l’altra part blancha y vermella, a la morisca.
Ítem, dos flassades blanques, bones.
Ítem, tres flassades blanques, dolentes.
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Ítem, altra flassada blanqua, vella.
Ítem, uns saragüells de blanquet, ja usats.
Ítem, set pesses del llit designat a la cuyna, són de drap blau
ja usat, ab flocadura de filadís blau, ab alemares, co és sis peses de
l’entorn y sobrecel.
Ítem, un llit de camp, ço és pilars y poms de noguer y ab caragols y demés ornaments.
Ítem, vuyt pesses de cotonina blava, ab gornisió de filadís groc,
co és sobrecel, costats y davantllit, ja usat.
Ítem, sis matalaffs de llana, sufficients.
Ítem, una màrffaga.
Ítem, dos coxins de ploma.
Ítem, dos coxins de llana.
Ítem, una taula de fusta quadrada, ab un peu de fusta, plegadís.
Ítem, una basina de llautó.
Ítem, una figura de Nostra Senyora, ab una tella guarnida.
Ítem, altra figura de sanct Antoni de Pàdua ab paper, guarnida
de fusta.
Ítem, una tela, ab una figura de sanct Antoni.
Ítem, un feltre de sombrero no gayre bo, ab un cordó de vel.
Ítem, un barret de capellà, vell.
Ítem, una montera, dolenta.
Ítem, dos llansols vells.
Ítem, una vànova blanca de llens, dolenta.
Ítem, un porgador.
Ítem, una alabarda, ab son ferro y guarnició, de Gènova, bona.
Ítem, un arcabús, ab son metxer.
Ítem, altra caxa de àlber, ab pany y clau, dins la qual se ha trobat
lo següent:
Primo, vint y dos torquaboques, entre bons y dolents.
Ítem, vuyt tovalles, entre bones y dolentes.
Ítem, nou llansols, entre bons y dolents.
Ítem, nou coxineres llises de drap de casa, comunes, entre bones
y dolentes.
Ítem, vuyt exugamans.
Ítem, tres llansols bruts de drap de casa, husats.
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Ítem, tres tovalles brutes, ja usades.
Ítem, dues camises de drap de casa, usades.
Ítem, dues coxineres de tela, dolentes.
Ítem, dos torquaboques.
Ítem, una tovallola de drap de casa.
Ítem, una capellina.
Ítem, un parell de calsilles, de drap de casa.
Ítem, davant casa de dit difunt, hi ha un munt de cals amerada,
ab argamasa que seran, poc més o manco (espai en blanc) corteres.
Ítem, en casa de la senyora Font, prop casa dit diffunt (espai en
blanc) de fusta de branca de noguer, ço és pots y costés.
Ítem, en casa del senyor degà, sis fulles de noguer de vuyt palms
de llarch y tres y mitx de ample.
Ítem, una biga de albe, de amplària de un palm, quadrada y de
llargària de devuyt palms.
Ítem, altra biga de àlber, de amplària de un palm, quadrada, de
llargària de vuyt palms.
Inventarium Antonii Carrover.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo tertio, die vero sabbati vigessima mensis septembris intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica et
regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte
civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam illustrium et admodum reverendorum dominorum Francisci Codina, decani et Gabrielis
Forner, comensalis sancte Sedis Tarracone, heredum universalium bonorum que fuerunt reverendi quondam Antonii Carrover, presbiteri
beneficiati dicte Sedis, per eum institutorum illius ultimo testamento,
quod fecit, ordinavit et firmavit in posse mei, dicti et infrascripti notarii, die decima quarta mensis iunii proxime preteriti, in platea dicte
Sedis Tarracone, de bonis hereditatis dicti Antonii Carrover fuit factus
encantus, interessentibus et presentibus Ioanne Vinyes et Magino Giscarol ac Francisco Salvany, curritoribus collis publicis et iuratis dicte
civitatis, per quos personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis
infrascriptis, fuerunt vendita bona sequentia, cuius encantus pecunias
recepit dictus dominus Franciscus Codina, decanus:
Primo, una catiffa a mossèn Hierònim Trilla, succentor de la Seu,
per sinquanta-sis sous y mig II ll., XVI s., VI d.
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Més, un braser ab cayxa, a mossèn Pere Balle, per tres liures y
onse dinés III ll., XI d.
Més, unes molles de foc a mestre Garcia, caputxer, per dos sous II s.
Més, un parell de cavalls de ferro per al foch a mossèn Costa,
notari, per setze sous XVI s.
Més, un stríjol y cullera de ferro a n’an Bayà, per tres sous III s.
Més, una copeta de ferro a mossèn Senromà, per set sous VII s.
Més, tres lumanés a Ramon Carbó, per dotse sous XII s.
Més, una pala de ferro a Joan Verget, per dos sous II s.
Més, una paella a Antoni Basseda, per quatre sous y vuit IIII s.,
VIII d.
Més, una destraleta y una coladora a mossèn Figueres, per dos
sous II s.
Més, unas graellas a mossèn Falconer, per tres sous III s.
Més, uns ferros per al foc a Agostí Oliver, per sis sous VI s.
Més, una paella a n’an Mora, per quatre sous IIII s.
Més, un manador de ferro a mossèn Rocaspana, per dos sous y
dos II s., II d.
Més, una paella a na Caldes, per dos sous y dos II s., II d.
Més, molts ferros vells a mestre Mesat, fuster, per dotze sous XII s.
Més, una flassada blanca vella a mossèn Meler, per trenta-un
sou I ll., XI s.
Més, una flassada vermella, ja vella, al senyor canonge Font, per
quoranta sous II ll.
Més, una flassada blancha a n’an Vidal, lo asaunador, per vint y
quatre sous I ll., IIII s.
Més, altra flassada blanca a mestre Alies, per trenta sous I ll., X s.
Més, una vànova mostrajada de vermell a mossèn Balle, notari,
per II ll., II s.
Més, una caixa de noguer a na Moragues, sense pany, per trentavuit sous, sis dinés I ll., XVIII s., VI d.
Més, quatre vantalles a mossèn Martorell, per deu sous X s.
Més, un parell de cadires velles a mossèn Paladella, per vint sous
I ll.
Més, un parell de cadires velles a mestre Ameller, per denou sous
XVIIII s.
Més, un parell de cadires velles a mossèn Meler, per deset sous
XVII s.
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Més, altre parell de cadires velles a mossèn Joan Álbares, per
vint y dos sous I ll., II s.
Més, altra cadira vella, sense cuyro, a mestre Gisquerol, per quatre
sous y hu IIII s., I d.
Més, una màrfega a Pere Soler, per dotze sous y sis XII s., VI d.
Més, una pastera a mestre Joan Maler, per vint y sinch sous
I ll., V s.
Més, una màrfega, vella, a Jaume Gombau, per deu sous y sis
X s., VI d.
Més, dos banquets a mossèn Rafel Florejachs, per vuit sous VIII s.
Més, un carratell, xich, a mestre Vidal, lo seller, per vuit sous VIII s.
Més, un altre carratell a Berthomeu Vilanova, per dos sous y sis
dinés II s., VI d.
Més, una caixa, ab dos mitjés de pi y ab pany, a Pere Magrinyà,
per vuit sous y sis dinés I ll., VIII s., VI d. (sic).
Més, un ralotje de sol a mossèn Joan Fluviana, per sis sinch (sic)
sous V s.
Més, una vànova blancha, ruïna, a mestre Messat, per vuit sous
VIII s.
Més, un canalobre de llautó a mossèn Joan Carnicer, per set sous
y onse dinés VII s., XI d.
Més, un parell de candaleros al comensal Cabrer, per vuit sous
y vuit VIII s. (sic).
Més, respalls per al cap, per dos sous II s.
Més, una basina de llautó al senyor comensal Selma, per catorse
sous XIIII s.
Més, quatre candeleros trosejats a mestre Giol, caputxer, per onse
sous XI s.
Més, unes vantalles, ab guarnicions, al comensal Cabrer, per vint
y sis sous I ll., VI s.
Més, una axaringa a mossèn Luis Busquets, per catorse sous XIIII s.
Més, dos sombreros a n’Armengol, per sinc sous V s.
Més, un gipó vell a Joan Moragues, per quatre sous IIII s.
Die lune, vicessima secunda mensis septembris et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un libre intitulat Testament nou a mossèn Reverter, notari,
per vuit sous VIII s.
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VI s.
Més, un parell de ulleres a mossèn Fuster, per un sou I s.
Més, altre libre Sumari de confesores a mossèn Ignaci Vidal, per
sis sous VI s.
Més, un gipó blanc de lens a Guillem Miquel, per decet sous XVII s.
Més, un barret de capellà a mossèn Garau, parroquial, per deu
sous X s.
Més, un llansol a n’an Giscarol, per decet sous XVII s.
Més, una sotana de contray a micer Tensa, per tres liures y quatre
sous III ll., IIII s.
Més, una stora a mossèn Falconer, per dos sous II s.
Més, un matalàs al comensal Robuster, per quatre liures y tres
sous IIII ll., III s.
Més, una roba de llevantar a Josep Parelló, per tres liures y dos
sous III ll., II s.
Més, quatre ganivets, per quatre sous IIII s.
Més, un matalàs a n’an Basseda, per tres liures, set sous III ll.,
VII s.
Més, un altre matalàs a na Aleua, per sinquanta-sis sous II ll.,
XVI s.
Més, un martell a n’en Carnicer, per tres sous III s.
Més, un matalàs, per sinquanta-nou sous, a mestre Rull II ll.,
XVIIII s.
Més, una taula de tisora, per vuit sous y sis, a Pere Alies VIII s.,
VI d.
Més, talladós boixos, per dos sous y sis, al comensal Fabrer II s.,
VI d.
Més, una alabarda a Pere Joan Sirvent, per setse sous XVI s.
Més, un arroelo de monaquí a Luis Vila, per sinh liures y mitja
a Luis Vil (sic) V ll., X s.
Die sabbati, undecima dicti mensis octobris et anno predicto,
dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo una bossa a mossèn Pere Joan Sirvent II s.
Més, una pala al senyor prior, per deu sous X s.
Més, duas telas de llansol a micer Miquel, per onse sous XI s.
Més, un llansol, per vint y dos sous a micer Miquel I ll., II s.
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Més, un lansol a Antich, per quinse sous y mig XV s., VI d.
Més, una caldera, per tres liures y dos sous, a Christòfol Sosias
III ll., II s.
Més, un pagès, per sis dinés VI d.
Més, un llansol a mestre Duran, sastre, per vint y tres sous y
onse dinés I ll., III s., XI d.
Més, una camisa a mossèn Palagrí, per quinse sous y mig XV s.,
VI d.
Més, una botella, per vuit sous y sis, al prior VIII s., VI d.
Més, una jaqueta a n’an Roig, per set sous y nou VII s., VIIII d.
Més, una camisa a Joan Roig, per quinse sous y sis XV s., VI d.
Més, una coixinera a Guillem Miquel, per sinc sous V s.
Més, una camisa a fra Joan Marco, per set sous y sis VII s., VI d.
Més, al dit un eixugamans, per sinc sous y sis V s., VI d.
Més, (espai en blanc) a Guillem Miquel, per nou sous y sis
VIIII s., VI d.
Ítem, dos llansolets y un bavosall, per dos sous y set II s., VII d.
Ítem, una coixinera a na Queralta, per sis sous y un diner VI s., I d.
Ítem, una camisa neta a Llorens Armada, de Valls, per quatre
sous y un diner IIII s., I d.
Ítem, altra camisa a Luis Vila, per deu sous X s.
Ítem, altra camisa al dit, per onse sous y quatre dinés XI s., IIII d.
Ítem, altra camisa a Joan Sedó, per deu sous X s.
Ítem, una camisa a Llorens Armada, per sinch sous V s.
Més, una camisa a Rafel Monter, per vuit sous y dos VIII s., II d.
Ítem, una camisa a na Bonanada, per tres sous y onse dinés
III s., XI d.
Ítem, una coixinera vella a Luis Vila, per tres sous III s.
Ítem, un ruquet a Llorens Armada, de Valls, per sis sous y onse
dinés VII s., XI d. (sic).
Ítem, dos tocados a Luis Vila, per set sous y un diner VII s., I d.
Ítem, tres torcaboques a Toni Montagut, per sinch sous y mig
V s., VI d.
Més, un altre libre, la segona part Antoni Gavarra a micer Bertran, dos sous II s.
Més, un llansol a na Boneta, per dotze sous y hu XII s., I d.
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Més, un llansol dolent a na Salvadora, per set sous y sis VII s.,

VI d.
Més, un llansol a Berthomeu Mas, per onse sous XI s.
Més, altre llansol al senyor micer Mascaró, per catorse sous y
sis XIIII s., 6 d.
Més, un sandrer a Joan Duran, per sis sous VI d.
Més, altre llansol a na Labaria, per deu sous X s.
Més, una taula xicha de pi a n’an Vila, taller, per vuit sous y set
VIII s., VII d.
Més, un parastatje de fusta de pi al comensal Cabrer, per sis
sous VI s.
Més, un drap de pastà a Martí, per sinch sous y quatre V s., IIII d.
Més, una flassada vella blanca a Mateu Figueres, per vint y quatre
sous I ll., IIII s.
Més, una flassada vermella al comensal Cabrer, per sinquanta-tres
sous II ll., XIII s.
Més, una flassada blanca a na Parrilla, per trenta-quatre sous y
mig I ll., XIIII s., VI d.
Més, una taula dolenta al senyor comensal Cabrer, per sis sous VI s.
Més, un llansol a na Gran, per sis sous y tres VI s., III d.
Més, una casa n’an Rovira, per vuit sous VIII s.
Més, un sacot, per dos sous y dos, a na Boneta II s., II d.
Més, dos torcaboques a n’an Canyelles, per dos sous y dos II s.,
II d.
Més, un parell de coixineres a mossèn Miralles, per dotse sous
XII s.
Més, un llansol a Francesch Plassa, per vint y hun sou I ll., I s.
Més, un llibre intitulat Fra Luquian a mossèn Benet Febrer, per
sis sous VI s.
Més, un llansol a na Briansona, per catorse sous y sinch XIIII s.,
I d. (sic).
Més, dos libres a mossèn Vidal, lo argenter, per vint y vuit sous
I ll., VIII s.
Més, una archimesa a mossèn Benet Febrer, per sinch liures y
dos sous V ll., II s.
Més, un tinter y un arener a mossèn Folch, per setse sous XVI s.
Més, un lit de fusta ras al senyor comensal Cabrer, per vint y
sinc sous I ll., V s.
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Més, unes taules, per sis sous VI s.
Die sabbati, quarta mensis octobris dicti anni, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una flassada blanca a n’an March, del Codony, per tres
liures y un sou y dos III ll., I s., II d.
Més, una flassada blanca a Garau Alabau, per quatre liures y dos
sous IIII ll., II s.
Més, un sadàs a n’an Vila, per tres sous III s.
Més, un sadàs a na Muntera, per dos sous y sis II s., VI d.
Més, un sadàs al comensal Cabrer per quinse dinés I s., III d.
Ítem, un calderó de traure aigua a n’an Duran, sastre, per vint
sous I ll.
Ítem, una pastereta, per un sou, a n’an Targó I s.
Ítem, una quera de Cordovà a Nofre Prim, per catorse sous y sis
XIIII s., VI d.
Ítem, un lit de camp, ab cortines blaves, al senyor comensal Garau,
per set liures y mitja VII ll., X s.
Ítem, tres torcaboques a Lorens Armada, per quatre sous IIII s.
Ítem, unes stovalles a na Salesara, per tres sous y tres dinés
III s., III d.
Ítem, una coixinera a na Martina, per quatre sous IIII s.
Ítem, altra coixinera a Luis Vila, per quatre sous IIII s.
Ítem, unes calsetes al baró Gatell, per vint dinés I s., VIII d.
Ítem, una coixinera a na Martina, per devuit dinés I s., VI d.
Ítem, tres torcaboques a na Queralta, per dos sous y sis II s., VI d.
Ítem, un manil a Masuchs, fuster, per quatre sous y sis IIII s., VI d.
Ítem, unes tovalles velles a mossèn Pelegrí, per set sous y sis
VII s., VI d.
Ítem, una caixa a Pere Joan Sirvent, per vint sous y mig I ll., VI d.
Die sabbati, vigessima secunda mensis novembris dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una cadira de repòs a mossèn Guerau, rector de la Canonja, per coranta sous II ll.
Ítem, un porgador a micer (espai en blanc), per dos sous y dos
dinés II s., II d.
Die sabbati vicessima nona novembris dicto anno millesimo sexcentessimo tertio, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona
sequentia:
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Primo, un llansol a n’en Baldirà, per I ll., V s.
Més, un bufet de noguer al senyor rector de la Canonja, per III ll.,
VIII s.
Més, un llansol a mossèn Joan Olives, per una liura, quatre sous
y mig I ll., IIII s., VI d.
Més, una camisa a Pere Joan Sirvent, per deset sous y sis XVII s.,
VI d.
Més, una camisa a mossèn Joan Olives, per deset sous y sis XVII s.,
VI d.
Més, dues camises a Pere Joan Sirvent, per una liura, quinse
sous I ll., VI s.
Més, dos coixins, lo hu de fluxell, l’altre de llana, a Franchesch
Prunera, per tretse sous, sis dinés XIII s., VI d.
Més, unes stovalles a mossèn Joan Olives, per quinse sous y sis
dinés XV s., VI d.
Més, un aixugamans a Pere Pallarès, per tres sous y dos III s., II d.
Més, un aixugamans a na Pagaroles, per dos sous y dos II s., II d.
Més, unes stovalles a na Durana, per devuit sous XVIII s.
Més, unes stovalles a Arnau Llosa, del Pla, per setse sous y sis
XVI s. (sic).
Més, unes stovalles a Rafel Llopis, per vint y set sous I ll., VII s.
Més, unes stovalles a Pere Pallarès, per vint y set sous I ll., VII s.
Més, unes stovalles a Magí Giscarol, per vint sous I ll.
Més, unes stovalles de ginesta al senyor Rafel Monter, per coranta
sous II ll.
Més, dues cadires de repòs al rector de la Canonja, per tres liures,
setse sous III ll., XVI s.
Die sabbati, sexta mensis desembris, dicto anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo tertio, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una pessa de drap de cànem, la qual tire sinch canes,
un palm, a rahó de vuuit (sic) sous cana, venut a mestre Vilanova,
caputxer, val dues lliures, un sou II ll., I s.
Més, un tros de filampua a na Rosica, per quatre sous IIII s.
Més, dues pesses de drap d’estopa a mestre Vilanova, tiren nou
canes manco un palm, a rahó sis sous cana, valen dues liures, tretse
sous y quatre II ll., XIII s., IIII d.
Més, per una (espai en blanc).
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26
1605, setembre, 16 i desembre, 6. Tarragona
Relació de roba rebuda pel rector del Seminari Bartomeu Miralles.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 446r.

A 16 de setembre 1605, rebí jo, Bartomeu Miralles, rector del
Seminari de Tarragona, catorse camises grans per los col·legials.
Més, rebí lo matex dia denou torcaboques nous.
Més, a 18, doní en compte a na Rocha 19 torcaboques.
Més, a 6 de desembre, rebí dos flassades noves, una per a Berga
y altra per a Pasqual.

27
1605, octubre, 3. Tarragona
Inventari dels béns del rector de Torredembarra Llorenç Girona, encarregat per la seva mare, de l’Hospital Nou de Santa Tecla.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 218r220v (núm. 16).

16
Inventarium bonorum domini Laurentii Girona, rectoris ecclesie
oppidi de la Torra d’en Barra.
III octobris MDCV
Die tertia mensis octobris 1605.
Inventarium bonorum que fuerunt quondam domini domni Laurentii Girona, presbiteri et rectoris parrochialis ecclesie ville de la Torra
d’en Barra, ad instantiam matris et heredis sue.
Primo, un retrato de Nostra Senyora, husat.
Ítem, altre retrato de santa Magdalena.
Ítem, altre retrato de santa Cicília.
Ítem, un mapamundi.
Ítem, un retrato de sant Diego.
Ítem, dos retratos, la hu del rey y l’altre de la reyna.
Ítem, un retrato de un papa.
Ítem, un tauló de sant Francesch.
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Ítem, nou taules de sant Thomàs.
Ítem, tres taulonets.
Ítem, tres taulonets inluminats.
miga. Ítem, quatorse dotzenes y miga de libres, de diversos títols.
Ítem, una boteta daurada.
Ítem, un feltre blanc, husat.
Ítem, una torradora de camí.
Ítem, faristol y una lenterna grega.
Ítem, tres llits de posts y banchs, ab sas màrfagas.
Ítem, tres vantall (sic), ab sos vidres.
Ítem, una panistra de pissa blava.
Ítem, una panistra de vidra, ab moltes pesses.
Ítem, una espassa vella.
Ítem, mitja dotzena de llansols, husats.
Ítem, duas flassades.
Ítem, dos panés y dos cistelles.
Ítem, dos botiges de stany y un gerro.
Ítem, un cannalobra de lautó.
Ítem, unes balanses de pessar or y altres ballanses.
Ítem, tres carretades de llenya que estava en l’abadia.
Ítem, un barril d’enxoves.
Ítem, una caixa, ab un caleixet, ab pany, sens clau.
Ítem, una capelleta, ab sos pilarets.
Ítem, un ganxo per tenir la carn.
Ítem, dos cups, per tenir farina.
Ítem, dos banquets.
Ítem, una tauleta, de quatra peus.
Ítem, una olla de aram, gran.
Ítem, una pastera, ab sinc sadassos y dos escalletes.
Ítem, una sagonera.
Ítem, sinc posts y tres fanyadós.
Ítem, tres telles de pastà.
Ítem, set draps de lana de pastà.
Ítem, una axeta gran, ficada en la paret.
Ítem, sinch sachs ferrinés, la hu d’ells dolent.
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Ítem, dos peus de debanadores.
Ítem, vuyt geres per tenir oli, en la huna d’elas y ha oli.
En l’astable de dit espital:
Primo, un matxo.
Ítem, uns argadells.
Ítem, una albarda.
Ítem, quatra portadores.
En la cuyna de les bogades:
Primo, dos argadells per a portar los borts y unes angarilles.
Ítem, tres calderes, dues grans y una miggensara.
Ítem, una cassa de aram.
Ítem, una caxota per tenir la sendra.
Ítem, una taulla, ab dos pejets.
Ítem, tres caxetes per tenir los bassins.
En lo corral de les gallines:
Inventarium bonorum domini Laurentii Girona, rectoris ecclesie
oppidi de la Torradenbarra.
MDCV.

28
1605, novembre, 5-12. Tarragona
Encant dels béns del rector de Torredembarra Llorenç Girona.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 363r365r.

Die sabbati, V mensis novembris anno a Nativitate Domini MDCV.
Encantus factus de bonis que fuerunt reverendi domini Laurentii
Girona, rectoris eclesie oppidi de la Torradenbarra.
Primo, se a venut al padre fray Hierònim Cabanyes una flasada
blancha, usada, per quoranta-dos sous y mig II ll., II s., 6 d.
Més, se a venut un llansol aldà a mossèn Magí Soler, per deset
sous XVII s.
Més, se a liurat dos lansolls a mestre Martí, boter, menor de dines
(sic), per trenta-sinch sous I ll., XV s.
Més, se a liurat un paner de obra de pisa a mossèn Francesch
Reverter, notari, per vint sous y sis dinés I ll., 6 d.
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Die martis, VIII mensis noembris, dicto anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo quinto, dictum encantum continuando, fuerunt
vendita bona sequentia:
Primo, se a liurat un libre iulià a mossèn Miquel Saura, per nou
sous VIIII s.
Més, dos tomos nomenats Les Concordànties all mossèn Miquel
Saura, per tres lliures y dotze sous III ll., XII s.
VIIII ll., XVI s.
Més, Casis reservats a mossèn Pau Bonet, per quatra sous IIII s.
Més, quatre tomos de Sant Bonaventura al senyor doctor Ferran,
per quoranta-quatra sous, dic II ll., IIII s.
Més, la Bília (sic) sacra a mossèn Miquel Saura, per dotze sos
(sic), dic XII s.
Més, un libre nomenat Stephani Duranti per a mossèn Josep Blanc,
prevere, per quinze sous, dic XV s.
Més, un Breviari romà Joan Batista, criat de monsenyor archebisbe, per nou sous, dic VIIII s.
Més, un llibre nomenat Universum sacra sante Thelogie a mossèn
Junent, estudiant, per deu sou, dic X s.
Més, un libre Episcopi Lauretani et Recatenensis al senyor micer
Hierònim Miquel, per dotze sou y sis dinés, dic XII s., 6 d.
Més, un libri de Privile doctorum a micer Miquel, per sinc sous,
dic V s.
Més, Las Constitucions sinodals al senyor Jaume Grimau, per set
sou, dic VII s.
Més, Virgili de los inventores a mossèn Cassalls, notari, per dotze
sous, dic XII s.
Més Les Guerres civils de Roma a mossèn Francesch Balle, per
set sous y vuyt dinés, dic VII s., VIII d.
Més (espai en blanc).
Die mercurii, nona mensis novembris, dicto anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinto, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un breviari reverent fra Nofre Lorac, de Sanctana, per
dotze reals, dic I ll., IIII s.
Més, un missal ha fra Hierònim Cabanyes, per vint reals, dic II ll.
Més, Operis Ioveli Bajes De iustitia, et iure, De consacrationis
episcopis, Casos de consiensia, per quatra lliures y miga, dic ha micer
Miquel, doctor en drets, IIII ll., X s.
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Més, Osorio sinc tomos y caldari Carbó, sastra, per sinquanta-sis
suous (sic), dic II ll., XV s.
Més, sinc tomos de Antonino y un De Jubileo al pare mestre
Torens, per quatre lliures y dos sous, dic IIII ll., II s.
Més, Les parts de Sanct Thomàs al senyor don Martín, per tres
lliures y quatre sous, dic III ll., IIII s.
Més, Explicatió de la bulla al senyor canonje Reix per sinc sou,
dic V s.
Més, Torras de Trinitate ha Gaspar Urgel, col·legià, per dotze sous
y mig, dic XII s., 6 d.
Més, nou taules al senyor Miquel Saura, per vint y dos sous, dic
I ll., II s.
Die iovis, decima mensis novembris, dicto anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinto, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, Ribera al habreo al senyor canonje Garau, per dotze sous,
dic XII s.
Més, quatra tomos Desvares fra Rafel Nadal, de l’orde de Predicadors de Tarragona, per sinc lliures y set sous V ll., VII s.
Més, Las maravelles de Roma al senyor canonje Torrent, per dos
sous, dic II s.
Més, Pereri y la Gramaticha abrayca Patriciis al senyor micer Lorens Miquel, per una lliura y dos sous, dic I ll., II s.
Més, un Vacabulari italiano al senyor don Martín, per sinc sous,
dic V s.
Més, un llibre nomenat Godoy y altre libre del Sermó del rey en
Jaume al pare Mestre Torens, per dotze sous, dic XII s.
Més, un Vacabulari eglesiàstic a mossèn Pau Ravescal, beneficiat,
per tretze sous y sis, dic XIII s., 6 d.
Més, Silva algurianum al pare mestre Torrens, per vint sos (sic),
dic I ll.
Més, Consilio de Trenta al senyor Joan Caldes, organista, per quatra
sous y mig, dic IIII s., 6 d.
Més, La vida de los dotze sésares a mossèn Rafel Reverter, per
quatra sous, dic IIII s.
XVIIIIº ll., VII s., VI d.
Més, Institusions a mestre Gabriel Oller, beneficiat de la Seu, per
nou sous, dic VIIII s.
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Més, Vitas Patrum a mossèn Francesch Ribes, estudiant, per quatre sous, dic IIII s.
Die veneris, XI mensis novembris, anno predicto millesimo sexcentesimo quinto, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, Tratado del pulgatorio al senyor Joseph Casadel, per set
sous, dic VII s.
Més, Don Antonio de Gavarra, ab Los sésares al dit senyor Casadel,
per deu sous, dic X s.
Més, Estilus capibreviandi, per tres sous y sis dinés, dic al dit
Casadel III s., 6 d.
Més, Les festes de sant Remon al dit Casadel, per sinc sous, dic V s.
Més, la Doctrina de fra Nadal al dit senyor Casadel, per dos sous,
dic II s., 6 d.
Més, Opuscula Iuli Rugeri pro regula Societatis Iesu vetecinia sive
profecti exercici espiritualia salmi Davidis regis, són sinc tomos a Tomàs
Nadal Genís, per dues liures y quinze sous, dic II ll., XV s.
Més, una flassada groga a mestre Giol, caputxer, per setze sous,
dic XVI s.
Més, Toleto De anima Iambrico al senyor micer Lorens Miquel,
per nou sous, dic VIIII s.
Més, Suetonio al senyor don Martín, per set sous, dic VII s.
Més, Flores theologarum al senyor canonje Reig, per sis sous, dic
VI s.
Més, Mataficica Antonii Andre al pare guardià Pere Jover, per
tres sous, dic III s.
VIIIIº ll., XVIII s.
Més, La regla de Sant Francesch Dionisius aurà pessa al pare
guardià de Sant Francesch, per quinze sous, dic XV s.
Die sabbati, XII mensis novembris, anno predicto millesimo sexcentesimo quinto, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, Francisco Arias al senyor Joan Hagulló, beneficat de la
Seu, per vuyt sous, dic VIII s.
Més, Enquiridion e Manual sacerdoctum Raynerius al senyor Anton
Canpany, per set sou, dic VII s.
Més, Sphera de Sacrobosco al senyor micer Oriol, per quatra sous,
dic IIII s.
Més, Victoria, Relectione Scot, Ale[xi] Piamon[tese], Joan Hofmeisteri Esidoro al senyor canonje Pere Màrtir Pla, per decet reals, dic
I ll., XIIII s.
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Lo senyor Casadell fins vuy sols me ha de donar quinze sous, per
los dos primers partits de vuy y jo he de cobrar 12 s. de don Martín,
ab dos partits y 4 s. de mestre Oriol.
		 3 8
		 9 18
19 7 6
17 7 2
		 9 16
59 16 8

29
1606, setembre, 25. Castell del Catllar
Inventari dels béns del comte de Santa Coloma, Pere de Queralt, espòs
de Maria de Codina i de Cardona, del castell del Catllar.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 224r226v (núm. 17).

17
Inventarium bonorum comitis de Sancta Coloma, nobilis Petri
de Queralt.
XXV septembris MDCVI.
Die lune, XXV mensis septembris, anno a Nativitate Domini MDCVI,
in castro ville de Callar.
Onofre Seix, maior domus et Joan Oliver, mestre de sala.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam et
omnem fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit a iure
indultum, hinc est quod nos, domna Maria de Queralt de Codina et
de Cardona, committissa ville Sancte Columbe de Queralt et domine
baronie del Callar, consors relicta multum illustris nobilis et egregii
domini domni Petri de Queralt, ordinis et militie sancti Iacobi, quondam comitis dicte ville Sancte Columbe de Queralt et domini baronie
del Callar, uti tenentis et possidentis et tenere et possidere debentes
et censentas et universalem hereditatem et omnia bona dicti quondam
egregii comitis domni Petri de Queralt, viri vestri, pro dote, sponsalitio
et aliis iuribus nostris, que habemus et habere debemus desuper eisdem
hereditate et bonis, iuxta antiquem scriptam et laudabilem consuetu-
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dinem Barchinone ac constitutionem generalem Cathalonie, Perpiniani
editam, incipientem “Hac nostra et cetera”, volentes laudare privilegiis
conficientibus inventarium concessis et dicte constitutioni satisfacere
et omnes penas contra in dictis constitutionibus contra non conficientibus inventarium cominatas evitare premisso hoc venerando cru+cis
signo ne bona et iure dicti quondam egregii comitis domini, Petri de
Queralt, viri nostri, ocultare valeant quomodolibet seu perire de bonis hereditatis eiusdem inventarium facere procuravimus, vocatis me,
Bernardo Gendre, cive Tarracone, apostolica et regia per totam terram
auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte civitatis notario publico
et presentibus pro testibus Onofrio Seix et Ioanne Oliver, familiaribus
nostris, in modum sequentem, quod cepit exordium in castro ville del
Callar, diocesis Tarracone, die lune vigesima quinta mensis septembris,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto.
Primo, lo castell de la vila del Callar, en lo qual morí lo dit
egregi senyor compte don Pedro de Queralt, foren trobades les
coses següents:
En la entrada de dit castell, entrant per la porta dita del Coll, a mà
esquerra, davant la retxat de fusta:
Primo, una sitga diu y ha blat y no és plena; quant se traurà se
mesurarà y se assentarà en lo dit inventari.
Ítem, un cotxo, dallà dit retxat, ab lo sobrecell de vellut carmesí,
mostrejat ab la fusta de color carmesina, ab sa cuberta de enserats
forrats de vayeta vermella, ab les portaleres de vaqueta, ab quatre rodes.
Ítem, un sep, ab son pany y clau.
Ítem, dos barreres de carro.
Ítem, una biga de pi.
En la instància de la presó:
Ítem, dos meges rodes de carro rompudes, sens lo guarniment
de ferro.
Entrant a mà dreta de dit pòrtic:
Ítem, dos sitges, en la una y ha ordi y en l’altra civada; diu no
són plenes, quant se trauran se mesuraran y se assentarà en lo present
inventari.
Ítem, quatre cayrats de alsina havien de servir per a fer un pont
llevadís a dita porta.
En lo aposento dit de la torra, qu·és en dita entrada, que està lo
comptador:
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Ítem, un llit de posts y banchs, ab màrfaga, matalaff, dos llansols,
dos flasades, la una blancha, l’altre negra, ab son trevesser.
En dita entrada, sota la volta, entrant al pati del castell:
Ítem, nou posts de pi per a fer síndries.
Ítem, la escala de la llitera.
Fins est Ítem, et cetera he tret. Ítem, una estora de porgar blat.
Que predicta sumpsi et extraxi ab oreque noni principii inventarii hereditate predicti egregii comitis dictum penes in posse mei, sub
calendario predicte recepti et testificati et cum.
En la entrada del seller:
Ítem, la llitera dorada, cuberta de enserats, afforats de domàs
vert, ab son matalaff de bocaram.
En la cavallerisa dels cavalls:
Ítem, tres cavalls, ço és un frisó pèl castany y l’altre negre dit
Longorio, l’altre un quartà vel, ab sos frens y selles y mantes.
Ítem, una gaveta, ab dos estrígols y aparells mula.
En lo aposento de la civaderia:
Ítem, seran vuyt quarteras de civada, ab son garbell, cortà y mig
cortà.
En l’altra establa:
Ítem, un matxo pèl negre, ab son albarda y bast.
Ítem, un rucardo pèl ros, ab son albarda.
Ítem, dos sàrries.
Ítem, dos sarrions per portar neu.
Ítem, uns argadells de fusta per a portar aygua, ab ses cadenes
de ferro.
En la stable més a dintre:
Ítem, dos mules jóvens pèl castany, servexen per al carro y llitera,
ab sos albardons y un bast, ab sos bridons, ab ses xapes de llautó, ab
sos frens y sellons, per a portar la llitera.
Ítem, lo lit del mulater, de posts y banchs, màrfega y matalaff,
dos llansols y dos flasades negres.
Inventari dels béns del comte de Santa Coloma.
25 septembris 1606.
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1606, setembre, 26-1612, febrer, 8. Tarragona
Inventari i encant al Pla de la Seu —a càrrec dels corredors de coll públics i jurats Joan Vinyes, Magí Gisquerol i Joan Botet— dels béns
del canonge de la Seu Joan Freixa —hi consten l’ardiaca major
Joan Lluís d’Oms i el canonge Andreu Reig, comissionats pel Capítol, el seu successor, en haver refusat l’herència el mercader Pau
Colom—, a la casa d’Antoni de Ferrer [i de Terré], del carrer de la
Nau —abans del donzell Aleix de Ferrer.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 458r470r.

In Dei nomine. Noverint universi quod nos, Ioannes Ludovicus
d’Oms, archidiaconus maior et Andreas Reig, canonici sancte Sedis
Tarracone, ad infrascripta et alia plenam et expressam comissionem et
potestatem habentes admodum reverendis dominis canonicis et Capitulo
dicte Sedis, uti legittime succedentibus in omnibus bonis que fuerunt
reverendi domini Ioannis Freixa, canonici dicte Sedis, tanquam ab
intestato decessi, propter repudiationem illius hereditatis quam eius
heres institutus fecit, iuxta constitutiones et ordinationes dicte Sedis
et consuetudinem immemoriales hactenus inconcusse observatum esse
non est hactenus derogatum nam licet fecerit et ordinavit suum ultimum testamentum, in posse discreti Marci Rull, notarii publici, civis
Tarracone, die presentis et currentis mensis septembris et in eo heredem
suum universalem instituerit magnificum dominum Paulum Colom,
mercatorem, civem Tarracone, attamen quia dictus Paulus Colom, heres
prefatus, cum instrumento, in posse dicti Marci Rull, notario, accepto
et testificato die etiam predictis mensis et causis sibi benevisis heres
non esse velle declararavit et hereditatem dicti quondam Ioannis Frexa, canonici adhire et acceptare recusavet imo illam repudiavit suique
dicto Ioanni Frexa, canonico, tamquam ab intestato decesso dictum
reverendum Capitulum successit, iuxta constitutiones, ordinationes et
consuetudinem prefatas, prout de dicta nostra commissione et potestate constat per determinationem per dictum reverendum Capitulum
die preterita factam volentes dicto nomine bona res et iura universa
que fuerunt dicti quondam domini Ioannis Frexa, canonici consulto adire cognoscere, acceptare et apprehendere et in eis nos, dicto
nomine, inmiscere cum beneficio legis et inventarii et uti beneficiis
a lege indultis conficientibus inventarium et ne ultra vires bonorum
rerum et iurium predictorum dicti revererendi domini canonici et ac
in principales nostri conveniri possint servantur sponte et ex nostra
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certa scientia omnibus iure, via, modo et forma quibus et pro ut melius et validius ac utilius possimus dicto nomine et potest et fieri et
esse ac prodesse possit salvus tamen predictis et infrascriptis dicta
bona, res et iura que fuerunt dicti quondam domini Ioannis Frexa,
canonici, apprehendiemus et adimus dicto nomine ac acceptamus et
in eisdem nos inmiscimus cum beneficio legis et inventarii et volentes
inventarium seu reportorium de bonis, rebus et iuribus dicti quondam
Ioannis Frexa, canonici, facere ne bona, res et iura eiusdem ocultari
valeant quomodolibet seu perire et propter doli maculam evitandam
et omnem fraudis suspitionem tollendam premisso hoc venerando
cru+cis signo confitermur et protestamur nos invenisse et intellexisse
esse in bonis, rebus et iuribus predictis hec infrascripta bona, iura et
actiones de quibus presens inventarium facere procuravimus, vocatis
me, Bernardo Gendre, cive Tarracone, apostolica et regia per totam
terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte civitatis notario
publico, secretario et scriba dicti reverendi Capituli et presentibus pro
testibus venerabile Iacobo Poy, clerico et Francisco Barberà, causidico,
cive Tarracone, in modum sequentem, quod cepit exordium die mensis
vigesima sexta mensis septembris anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo sexto.
Primo, en la casa del senyor Antoni Ferrer, situada en lo carrer
de la Nau de dita ciutat de Tarragona, en la qual habitava y morí
dit quòndam senyor Joan Frexa, canonge, foren trobades les
coses següents:
En la sala gran de dita casa:
Primo, dos buffets de noguer, ab sos entorns de morera y en lo
mig de cada hu d’ells un escut de plata, ab les armes del defunct.
Ítem, sis cadires de cuyro de mija volta, obradas de tercia.
Ítem, dos banquets, de fusta de pi.
Ítem, un banch llarch, de fusta de pi.
Ítem, un coltell de carnicer.
Ítem, un ganivet y una llanterna.
Ítem, trenta pesses de vidre, entre brocals, tasses y gots.
Ítem, un saler de terra de pisa, blanch.
Ítem, dues dotsenes de pesses de terra, entre olles, cassoles, plats,
talladós y escudelles.
Ítem, tres matalassos, los dos grans y l’altra petit, de llana grossera.
En la cambra hont morí dit deffunct:
Primo, quatre matalassos, bons.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

una cinta de cuyro.
un flascó de archabús.
quatre banquets de fusta de pi.
un muntant.
En la quadra del carrer:
Primo, dos llits de camp, ab sos pilàs de noguer y poms, los uns
daurats, lo hu ab ascaleta y l’altra ab una post al capsal.
Ítem, un traspontí, de tela vermella.
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, una taula de pi, ab ses barres y peus, a modo de buffet.
Ítem, dos garrofons, ab tres brocals.
Ítem, un garroffó de camí, ab sa empolla de vidre.
Ítem, una caxa ferrada plana, ab son pany y clau, buyda.
Ítem, una caxa plana, de tall de monja, de alba, ab son pany y clau,
dins la qual s’és trobat lo següent:
Primo, una camisa de tela dolenta.
Ítem, onse llanssols nous de stopa y de para y mare.
Ítem, altre caxa, de tall de monja, de alba, ab son pany y clau,
dins la qual s’és trobat lo següent:
Primo, dotse estovalles de cotó escacades, noves.
Ítem, sis estovalles de ginesta.
Ítem, quatre camises de tela noves de dit diffunct.
Ítem, tretse tocabocas (sic) de ginesta, nous.
Ítem, onse torcabocas, molt usats.
Ítem, sis cabessos, ab ses polanyes de tela, nous.
Ítem, tres manills, viats de blau.
Ítem, quatre tovalloles, bones y dolentes, les tres de drap de casa
y l’altra de tela.
Ítem, dos coxineres, la una de tela y l’altra de drap de casa, ab
randes de fusell.
Ítem, uns ferros de trespeus.
Ítem, un coffre de àlbar, ab pany y clau, per a tenir ferina.
Ítem, altra caxa de fusta de alba, ab un mija enmig per a tenir
lo pa, dins de ella dos torcabocas.
Ítem, dues destrals y un cantaret per a tenir mel.
Ítem, un escambell de fusta.
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Die mercurii, XXVII mensis septembris et anni predictorum, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En dita quadra del carrer:
Ítem, una caxa de àlber, de tall de monja, ab son pany y clau, dins
lo qual se trobà lo següent:
Ítem, un manteu de contray, bo.
Ítem, un cobritaula de drap blau vint-y-dosè, ab sa flocadura y
flochs de sede del mateix color.
Ítem, dos cobritaules de drap vert, ab flocadura y flochs de filadís
del matex color.
Ítem, uns cortinatges de llits de camps (sic) de fil y cotó o llana
de color verde (sic) y naranjat, ab flocadura de lana y alamars dels
matexos colós, ab son davant llit y cobrilit y sobrecel.
Ítem, un balons de taffetà naranjat, ab tres gorbions de plata,
forrats de bocaram grog.
Ítem, un coxinet de galta de bocaram.
Ítem, dos coxineretes de galta de tela, guarnit de randes.
En la cambra del carrer:
Ítem, un llit de camp, de mig pilars de noguer tornejats, ab una
post al capsal.
Ítem, dos matalaffs.
Ítem, tres flassades blanques, dolents.
Ítem, dos cobrilits de pèl de boch blanchs, nous.
Ítem, altre cobrilit negre, molt dolent.
Ítem, dos guitarres de onse, ab ses caxes.
Ítem, altra guitarra.
Ítem, un guitarró.
Ítem, dos sachs de tres quarteras.
Ítem, dos saques, la una bona y l’altre dolenta.
Ítem, quatre banquets, nous.
Ítem, quatre coxins.
Ítem, sis sanalles, ab unes cordes llamperes.
Ítem, una canasta gran de canya, plena de llana blanca.
Ítem, un gipó dolent de telilla groga.
Ítem, altre gipó de telilla de plata.
Ítem, uns balons de bocaram morat.
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Ítem, altres balons de drap verdós.
Ítem, un montera de taffetà.
Ítem, una rodella.
Ítem, una espasa llarga.
Ítem, una alabarda.
Ítem, una balesta, ab son buyrach, ab dardells y gafes.
Ítem, una sotanilla de estamenya, dolenta.
Ítem, un arch ab una corda de viola, ab son tocador per afinar.
Ítem, quatre peses de guadamacils vermells.
Ítem, sinch dotsenes de coets voladós.
En la cambra del fadrí, que trau finestra a la sala:
Ítem, un llit de posts y banchs, ab sa màrfega.
Ítem, un parasol.
Ítem, unes alforges.
Ítem, un coxí, a la una banda cuyro, a l’altra setí grog fals.
Ítem, una sanalla, ab tots los instruments per a fer coets y un
sedàs.
Ítem, tres forchs de alls.
Ítem, una serra.
Ítem, vuyt cabassets nous, de comprar.
En la altra cambra que trau finestra al cell obert y al carrer:
Ítem, una caldera de aram.
Ítem, un ganxo.
Ítem, uns alambins de aram.
Ítem, un càvech, ab son mànech.
Ítem, dos canastes y dos cistelles.
Ítem, sis rodelles.
Ítem, un garbell.
Ítem, sinch malls.
Ítem, devuyt peses de topins, olles y copetes de terra.
En lo rebostet de la sala:
Ítem, dos candaleros de lautó, ab un estalvi.
Ítem, una llumanera de llauró.
Ítem, tres llumaners.
Ítem, una pinta de plom.
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una llanterna vella.
un morter de pedra, ab sa mà de fusta.
un rall.
dos puals, lo hu gran, l’altre xich.
un ventall.
un setril de vidre, ab un poch de oli.
una capsa, ab son foguer y pedrenyeres.
dos escarpes.
un estrígol.
un pany vell.
un joch de billes, ab son truch.
En lo pastador de sota la sala:
Ítem, una pastera plana, ab pany, ab sa post.
Ítem, un banch vell.
Ítem, una taula de tisora.
Ítem, tres gerretes, per tenir mell.
Ítem, un sèrcol de ferro.
En lo seller:
Ítem, dos cadenats per a la porta.
Ítem, tres botetes de dos càrregues, buydes.
Ítem, quatre botelles, buydes.
Ítem, dos carretells, buyts.
Ítem, una bóta de càrrega, vinagrera.
Ítem, tres gerres noves, de la boca ampla.
Ítem, altra gerra, mig plantada, oliera, ab un poch de oli.
Ítem, un morter de pedra tosca per a colar aygua, ab son guarniment.
Ítem, dos ambuts de fusta.
Ítem, un ambut.
Ítem, una casseta de aram, per a traure aygua.
Ítem, una boteta de camí.
Ítem, tres exetes.
Ítem, dos cantes oliés.
Ítem, un ambut petit.
Ítem, un manacort, ab ses armes en lo cubertor, ha donat lo
senyor hospitaler Campana, dix ere del diffunct.
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Ítem, les garroffes de la vinya tenia arrendada la verema se n’aportà
lo senyor Miquel Frexa, son germà.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Ioannes Ludovicus d’Oms et
Andreas Reig, nominibus predictis, in hereditate et bonis dicti quondam
Ioannis Frexa nos invenisse et omnia de quibus notitiam habuimus de
ipsa hereditate in inventarium redigisse et redigi et scribi fecisse nech
secundum nostram conscientiam vel credere aliquid aliud fore in dictis
bonis et hereditate ultra predicta in dicto inventario seu reportorio descripta et continuata nec dolo, fraude aut aliqua malignitate utor fecisse
vel fecisse nec in posterum utemur quin ipsa omnia bona mobilia et
inmobilia et omnia res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario
ponantur et inserantur et si quid aliud ullo tempore invenerimus in
dictis bonis et hereditate illius quod citius fieri poterit in inventarium
redigi et scribi faciemus et ponemus, dicentes insuper et spectantes
quod, si aliqua posuimus non ponenda vel aliqua omisimus ponenda pro
non positis, volumus haberi posita et ponenda pro positis reputari adeo
quod semper uti valeamus veritate et sub dictis protestationibus et aliis
a iure concessis presens firmavimus, dictis nominibus, inventarium et
quequidem bona omnia penes nos, supradicto nomine sunt et exhistunt
ipsaque nos nomine predicto tenere et possidere confitemur et de eisdem
bonum et legale compotum reddere eaque restituere dicto admodum
reverendo Capitulo promitimus, sine aliqua dilatione et exceptione et
sine dampno et missionibus et cum obbligatione bonorum nostrorum
et renuntiationibus necessariis et spetialibus ac cum iuramento quod,
in animas meas, per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia,
manibus nostris corporaliter tacta, facimus et prestamus cum presenti.
Quod inventarium fuit actum et perfectum Tarracone anno, diebus et
mense quibus supra. Sig++na nostrum Ioannis Ludovici d’Oms et Andree Reig predictorum, qui, nominibus predictis, predicta concedimus,
laudamus et firmamus, presentibus supradictis Iacobo Pay, clerico et
Francisco Barberà, causidico, cive Tarracone, pro testibus ad supradicta
vocatis spetialiter et assumptis.
Encantus factus de bonis dicti domini Ioannis Frexa, canonici.
Curritores sunt Ioannes Vinyes, Maginus Giscarol et Ioannes Botet.
Die martis, X mensis octobris MDCVI.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto, die vero martis, decima mensis octobris intitulata, in
presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica et regia per
totam terram auctoritatibus et de Collegio notariorum dicte civitatis
notarii publici infrascripti, ad instantiam illustrissimi et admodum re-
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verendorum dominorum Ioannis Ludovici d’Oms, archidiaconi maioris et Andree Reig, canonicorum sancte Sedis Tarracone ad infrascripta
et alia plenam et expressam comissionem et potestatem habentes ab
admodum reverendis dominis canonicis et Capitulo dicte Sedis, uti
legitime succedentibus in omnibus bonis que fuerunt reverendi domini Ioannis Frexa, canonici dicte Sedis, tanquam ab intestato decessi,
propter repudiationem illius hereditatis quam eius heres institutus fecit, iuxta constitutiones et ordinationes dicte Sedis et consuetudinem
inmemorialem hactenus inconcusse observatam cui non est hactenus
derogatum. Nam licet fecerit et ordinaverit suum ultimum testamentum in posse discreti Marci Rull, notarii publici, civis Tarracone, die t.
mensis septembris proxime dimissi et ius eo heredem suum universalem
instituerit magnificum dominum Paulum Colom, mercatorem, civem
Tarracone. Attamen, quia dictus Paulus Colom, heres prefatus, cum
instrumento in posse dicti Marci Rull, notario, recepto et testificato
die t. dicti mensis septembris, ex causis sibi benevisis, heres non esse
velle declaravit et hereditatem dicti quondam Ioannis Frexa, canonici
ad hic et acceptare recusavit imo illam repudiavit suique dicto Ioanni Frexa, canonico, tanquam ab intestato decesso dictum reverendum
Capitulum successit, iuxta constitutiones et ordinationes et consuetudinem prefatas pro ut de dicta comissione et potestate constat per
determinationem per dictum reverendum Capitulum die quinta iam
dicti mensis septembris proxime dimissi factam in platea dicte Sedis
Tarracone, de bonis dicte hereditatis dictique Ioannis Frexa, canonici,
fuit factus encantus, interessentibus et presentibus Ioanne vinyes, Magino Giscarol et Ioanne Botet, curritoribus collis publicis et iuratis dicte
civitatis, per quos personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis
infrascriptis, fuerunt vendita bona sequentia, cuius encantus pecunias
recepi ego, dictus et inferus notarius:
Primo, dos matallaffs al senyor Joan Rovira, canonge, per vuyt
lliures, onse sous y sis dinés VIII ll., XI s., VI d.
Ítem, dos buffets, ab les armes de plata enmig, al senyor canonge
Marian, per set lliures y un sou VII ll., I s.
Ítem, dos matallaffs al senyor Joan Rovira, canonge, per nou
lliures y tres sous VIIII ll., III s.
Ítem, un llit de camp, ab sos pilars de noguer, a mossèn Rafel
Llorens, per quatre lliures y un sou IIII ll., I s.
Ítem, un coxí y dos coxineretes de galta al senyor canonge Grau,
per vint y sinch sous I ll., V s.
Ítem, un cobritaula de drap morat, ab la flocadura de seda, al
senyor canonge Rovira, per sinch lliures y sis sous V ll., VI s.
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Ítem, dos matallaffs al senyor canonge Rovira, per sis lliures,
onse sous VI ll., XI s.
41· 18· 6
Ítem, un llit de camp, ab sos migs pillars, a mossèn Joan Carniser,
per sinquanta-set sous II ll., XVII s.
Ítem, un cobritaula de drap vert, ab flocadura de filadís del matex color, al senyor canonge Marian, per sinquanta-un sou II ll., XI s.
Ítem, dos coxins al canonge Rovira, per vint-i-quatre sous II ll.,
IIII s.
Ítem, dos coixins a la viuda Terrassa, per dotse sous y mig XII s.,
VI d.
Die sabbati, XXI mensis octobris et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un fanyador a la Parrilia, per quatorze dinés I s., II d.
Ítem, dos gerres per a tenir aygua al senyor canongre Grau, per
trenta-vuyt sous I ll., XVIII s.
Ítem, unes alforges a Christòfol Febrer, per tres sous III s.
Ítem, una botelleta de fusta al pare comenador de Sant Antoni,
per dos sous II s.
Ítem, una gerra per aygua a mossèn Sanromà, per quatorze sous
XIIII s.
6 d. deu. Ítem, dos candaleros de lautó a mossèn Bernat Vergonyós,
per quatorze sous y sis dinés XIIII s., VI d.
Ítem, un muntant al senyor Augustí Bertomeu, per trenta sous
I ll., X s.
Ítem, una caxa de àlber, de tal de monja, al senyor canonge Rovira, per tres lliures, nou sous III ll., VIIII s.
Ítem, uns ferros de trespeus al senyor canonge Rovira, per vint
y dos sous I ll., II s.
Ítem, una caldera de aram al dit senyor canonge Rovira, per tres
lliures III ll.
Ítem, una caxa de àlber, de tal de monja, al dit senyor canonge
Rovira, per tres lliures, vuyt sous III ll., VIII s.
Ítem, una alabarda y sinch rodellas al senyor Simó Luis Valls,
per sinquanta sous II ll., X s.
25· 16
Ítem, un cobritaula de drap vert, ja usat, a mossèn Giner, per
vint y dos sous I ll., II s.
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Ítem, un llit de posts y banchs a n’en Ferrer, lo guanter, per
tretse sous XIII s.
Ítem, un paner, ab la llana y ere, a n’en Pere May, per vint sous
y sis dinés I ll., VI d.
Ítem, una cistella de canya a mossèn Bernat Vergonyós, per quinze
dinés I s., III d.
Ítem, una exada a Pau Domengo, de Reus, per sinch sous V s.
Ítem, vuyt cabassets a n’en Serra, per tretse dinés I s., I d.
Ítem, una llumenera de lleutó al senyor canonge Rovira, per tretse
sous y sis XIII s., VI d.
Ítem, un morter de pedra, ab la mà de fusta, a n’en Arbós, per
set sous y sis dinés VII s., VI d.
Ítem, tres llumaners a Joan Serra, per tres sous y un diner III s.,
I d.
Ítem, un vental a n’en Pedret, per sis dinés VI d.
Ítem, tres copetas y dos puals de terra a mossèn Sedó, per dos
sous II s.
Ítem, un flascó y flasquillo de terra a n’Albonà, per vint y dos
dinés I s., X d.
Ítem, lo alambí, ab son cobertor, al senyor degà, per setse sous
XVI s.
Ítem, un buffet de noguer al senyor canonge Rovira, per sinquantasinch sous y sis dinés II ll., XVI s., VI d.
Ítem, dos escambells a n’en Serra, per dos sous y sis dinés II s.,
VI d.
Ítem, una llanterna a mossèn Vergonyós, per dos sous y dos
dinés II s., II d.
Ítem, a mestre Vilamayor una llanterna, tretse diners I s., I d.
Ítem, un stalvi de llautó a mossèn Agulló, per quatorze dinés
I s., II d.
Ítem, un foguer, ab la capsa, al senyor Ferrer, per un sou I s.
7·8·8
Ítem, dos banquets a mossèn Rull, per set sous VII s.
Ítem, dos altres banquets a mossèn Mora, per set sous VII s.
Ítem, dos altres banquets a mossèn Francesch Guerau, per set
sous VII s.
Ítem, dos altres banquets a n’en Ansia, per set sous y quatre
dinés VII s., IIII d.
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Ítem, dos altres banquets a mossèn Álbares, per sis sous y sis
dinés VI s., VI d.
Ítem, dos llansols a mestre Pau Martí, boter, per sinquanta-dos
sous II ll., XII s.
Ítem, un garbell a n’en Botet, per dos sous II s.
Ítem, dos llansols al senyor canonge Rovira, per sinquanta-tres
sous II ll., XIII s.
Ítem, dos altres llansols a mestre Pau Martí, boter, per sinquantados sous II ll., XII s.
Ítem, lo estrígol y un ganivet a mossèn Artal, rector dels Garidells,
per dos sous y sis dinés II s., VI d.
Ítem, un llansol a n’en Giscarol, corredor, per vint y sinch sous
I ll., V s.
Ítem, sis sanelles a mossèn Salvat, per tres sous y sis III s., VI d.
Ítem, tres forchs de alls petits a n’en Jordi, per un sou I s.
Ítem, un garrafó de camí al senyor hospitaler, per sinch sous V s.
Die veneris, XXVII mensis octubris, dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una ballesta, ab ses gaffes y buyrach, al senyor prior Tarragó, per vint sous I ll.
Ítem, un sach y una saca a Miquel Sans, per quatorse sous XIIII s.
Ítem, uns balons de drap de color a mossèn Rubio, músich, per
trenta sous I ll., X s.
15·0·10
Ítem, un paner de canya, ab luquets, a na Trilles, per dos sous II s.
Ítem, un gipó de tellilla de plata a Jaume Mallafrè, per vint y
un sou I ll., I s.
Ítem, uns calsots de bocaram a n’en Noguer, per sis sous y un
diner VI s., I d.
Ítem, un sach a mossèn Mora, per vuyt sous y sis VIII s., VI d.
Ítem, una pastera a Jaume Veciana, músich, per vint sous I ll.
Ítem, la post de pastar al dit, per dos sous II s.
Ítem, un llansol de cotina (sic) a mossèn Rubio, músich, per
trenta-un sou I ll., XI s.
Ítem, una camissa dolenta a Bernat Mulner, per dos sous y sis
dinés II s., VI d.
Ítem, una flassada blancha dolenta a na Gueraua, per onse sous
y dos dinés XI s., II d.
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Ítem, un manteu de contray a mossèn Joan Carnicer, beneficiat,
per set lliures y un sou VII ll., I s.
Ítem, un morter de colar aygua, ab son bastiment de fusta, al
doctor Ortoneda, beneficiat, per vint sous I ll.
Ítem, una flassada blancha dolenta a na Gueraua, per vuyt sous
y vuyt VIII s., VIII d.
Ítem, un manacort a mossèn Joan Vidal, studiant de micer Siges,
per trenta sous I ll., X s.
Ítem, una flasada blancha a Christòfol Febrer, per quinze sous
XV s.
Ítem, una flassada negra, tota foradada, a na Dalmaua, per vint
dinés I s., VIII d.
Ítem, un flascó, pitral y corretga a Christòfol Febrer, per sinch
sous V s.
Ítem, un llansol al senyor canonge Rovira, per vint y quatre sous
y sis dinés I ll., IIII s., VI d.
Ítem, un cobrillit a n’en Gil, per sis sous y sis dinés VI s., VI d.
Ítem, altre cobrilit a n’en Sales, fonter, per sis sous y sis dinés
VI s., VI d.
18·3·1
Ítem, una viola a n’en Oliver, per sinch sous V s.
Ítem, una destral al senyor canonge Rovira, per quatre sous IIII s.
Ítem, una serra a n’en Basseda, per tres sous y vuyt dinés III s.,
VIII d.
Ítem, un cofre a n’en Christòfol Febrer, per vint y set sous I ll.,
VII s.
Ítem, una viola, ab sa capsa, a mossèn Steve, per vint y quatre
sous I ll., IIII s.
Die sabbati, IIII mensis novembris anno predicto, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, uns balons de taffetà naranjat y negre a mossèn Pau Ravescal,
per vint y nou sous I ll., VIIIIº s.
Ítem, una montera de taffetà a Francesch Vilamajor, per divuyt
dinés I s., VI d.
Ítem, una sotana de escot molt dolenta a Rafel Vernisa, per sinch
sous y un diner V s., I d.
4·19·3 Ítem, al senyor canonge Joan Rovira lo llit de camp, ab
los cortinatges de fill y cotó vert y fill naranjat, per desset lliures y
deu sous XVII ll., X s.
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Ítem, al majordom del Seminari sinch cortans de oli, a rahó vuyt
sous lo cortà, per quoranta sous II ll.
26·16·6.
Ítem, al dit una càrrega y nou cortés de vinagre, a rahó trenta-sis
sous la càrrega, per dues lliures, set sous y tres dinés II ll., VII s., III d.
2 s. bastaxos. Die sabbati, XXXI martii MDCVII, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, un parasol de cuyro negre al senyor comensal Mensa per
nou sous VIIII s.
Ítem, un garrafó de suro, ab son brocal de vidre, a mossèn Corda,
per sinch sous y mitg V s., VI d.
27·11
27·11
Ítem, sinch paramalls a n’en Basseda, per un real II s.
Ítem, una viola de onse, ab sa cayxa, al senyor comensal Gondalbeu, per setse sous y mitg XVI s., VI d.
Ítem, un paner, ab un poch de vidre, a n’en Vinyes, per vuyt
sous VIII s.
Ítem, un llansol de cotonina a n’en Guardiola, per trenta-un sou
I ll., XI s.
Ítem, un lansol a n’en Andreu, de la Selva, per vint sous I ll.
2 s. bastaxos. Die mercurii, IIII mensis aprilis, anno predicto MDCVII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona
sequentia:57
Ítem, un matalaff, molt dolent, a mestre Matheu, calsater, per
devuyt sous XVIII s.
Die sabbati, VII aprilis MDCVII, dictum encantum continuando,
fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, un punyal gran, dolent, per a carn a n’en Dionís Mora, per
un sou I s.
Ítem, un parell de cadires redones al senyor Luis Valls, per vint
y tres sous y mitg I ll., III s., VI d.
Ítem, una cayxa bayxa a n’en Pere Serdà, per vint sous y sis
diners I ll., VI d.
Ítem, un ganxo a na Alies, per deu dinés X d.

57. Ratllat, Ítem, un servetial usat a mossèn Pons, botiguer, per dos sous II s.
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7·1·4
He pagat als bastaxos 4 s. y als corredors 1 s. Die sabbati XXII
septembris dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita
bona sequentia:
Primo, una caxa ferrada dolenta a na Gran, per vuyt sous VIII s.
Ítem, un cofre a mossèn Çirera, apothecari, per vuyt sous VIII s.
Ítem, dos botelles a Joan Gomar, per vuyt sous VIII s.
Ítem, altres dos botelles a mossèn Salvat, per deu sous X s.
Ítem, dos bótes a mossèn Antoni Castells, menor, per trenta sous
I ll., X s.
Ítem, una caxa, a modo de litotxo, al senyor canonge Tormé, per
vint sous I ll.
Ítem, dos bótes a n’en Rocha, per vint sous I ll.
Ítem, los palangres a n’en Guerau, per quatre sous IIII s.
Ítem, un ambut a n’en Alseria, per sis dinés VI d.
5·10. Ítem, al dit dos cantes oliés, per divuyt dinés I s., VI d.
Ítem, a mestre Antoni Rosich trenta roves de garroffes, venudes
a quatorze dinés la rova, valen trenta-sinch sous I ll., XV s.
Ítem, un carratell al dit mossèn Rosich, ab una exeta, per sis
sous VI s.
7· 11
7·1·4
27·11
18·3·1
15· 10
7· 8·8
26· 18
41· 18·6
150·17·5
Die sabbati, VIII mensis februarii, anno a Nativitate Domini
MDCXII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, a mossèn Pere Traver, hostaler, tres camisses de tela, per
tres lliures, tres sous III ll., III s.
Ítem, unes stovalles a mossèn Francesch Reverter, beneficiat, de
Natzaret, per vint y dos I ll., II s.
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Ítem, quatre cadires comunes a mossèn Gaspar Amill, per
sinquanta-vuyt sous II ll., XVIII s.
Ítem, tres tovaloles y un manill a mossèn Francesch Reverter,
beneficiat de Natzaret, per vint y tres sous I ll., III s.
Ítem, unes stovalles forades al dit, per quinze sous y sis dinés
XV s., VI d.
Ítem, una camisa a Pere Traver, ostaler, per vint sous y sis dinés
I ll., VI d.
Ítem, unes stovalles a mossèn Francesch Reverter, beneficiat de
Natzaret, per vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, sis cabesos, ab sos punyets, al dit, per vint y sis sous I ll.,
VI s.
Ítem, unes stovalles al dit, per vint y quatre sous y sis dinés
I ll., IIII s., VI d.
Ítem, unes stovalles al dit, per vint y tres sous I ll., III s.
Ítem, altres stovalles al dit, per vint y dos sous I ll., II s.
Ítem, altres stovalles al dit, per vint y sinch sous y sis dinés
I ll., V s., VI d.
Ítem, al dit sis torcaboques, disset sous XVII s.
Ítem, al dit altres sis torcaboques, per divuyt sous XVIII s.
Ítem, unes stovalles al comensal Voltes, per vint y quatre sous y
sis dinés I ll., IIII s.
Ítem, dues coxineres al comensal Guilla, per vuyt sous VIII s.
Ítem, dues stovalles a Antoni Olivart, per dues lliures, quatre
sous II ll., IIII s.
Ítem, un manill a Monserrat Oliver, per sis sous VI s.
Ítem, al dit Oliver altre manill, per tres sous y dos dinés III s., II d.
Ítem, nou torcaboques al dit, per onse sous XI s.
17·18·8
Ítem, altre tovallola al dit Oliver, per dos sous II s.
Ítem, tres torcaboques a mossèn Soler, per tres sous y sis dinés
III s., VI d.
Ítem, unes stovalles a Domingo Llorens, per setse sous XVI s.
Ítem, unes stovalles a Pau Gregori, corredor, per vint y tres sous
I ll., III s.
Ítem, quatre stovalles a Antoni Olivart, per quoranta-sis sous y
sis dinés II ll., VI s., VI d.
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Ítem, unas stovallas y dos torcaboques a na Bertrana, per tres
sous y onse dinés III s., XI d.
Ítem, una caxa de àlber, de tall de monja, a mossèn Francesch
Ribes, per dues lliures, deu sous II ll., X s.
7· 4·117· 4· 11
17·18· 8
7· 3
32· 6· 7
Inventarium et encantus bonorum domini Ioannis Frexa, canonici
Sedis Tarracone. Esta.
MDCVI.

31
1606, octubre, 23-1607, febrer, 13. Tarragona
Inventari —encarregat per Elisabet Anna Pagès, vídua del mercader de
Montblanc Onofre Grenyó, germana i hereva del difunt— i encant, al Pla de la Seu —efectuat pels corredors de coll públics i
jurats Joan Vinyes, Magí Gisquerol i [Joan] Botet—, dels béns de
Miquel Pagès, canonge de la Seu, fill de Guillem, mercader de Verdú (Urgell), de la Casa de la Succentoria, al cap del fossar, i d’una
casa, amb una botiga al costat, de la plaça de la Carnisseria de
l’esmentada vila de Verdú, amb propietats, censals i deutes.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 228r245v (núm. 18).

18
Inventarium et encantus bonorum domini Michaelis Pagès, canonici Sedis tarraconensis.
XXIII octobris MDCVIto
Die lune, vigesima tercia mensis octubris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto.
Inventarium factum de bonis que fuerunt quondam domini
Michaelis Pagès, canonici Sedis Tarracone, ad instantiam domine Elisabetis Anne Grenyó, vidue, sororis et heredis illius.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
et omnem fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit a
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iure indultum, hinc est quod ego, Elisabet Anna Grenyó, vidua relicta
honorabilis quondam Onofrii Grenyó, mercatoris ville de Monblanch,
diocesis Tarracone, heres universalis admodum reverendi domini
Michaelis Pagès, quondam canonici Sedis Tarracone, fratris mei, per
eum instituta illius ultimo testamento, sub cuius dispositione decessit,
quod fecit, ordinavit et firmavit in posse Bernardi Gendre, notarii publici
Tarracone infrascripti, die prima mensis octubris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexto, volens gaudere privilegiis
conficientibus inventarium concessis et omnes penas contra non
conficientibus inventarium cominatas evitare et ne bona dicti quondam
domini Michaelis Pagès, canonici, fratris mei, ac etiam bona que fuerunt
quondam Guillermi Pagès, ville de Ilerde, Selsonense diocesis, cuius
dictus dominus Michael Pagès, eius filius, heres primo loco substitutus
erat ocultari valeant quomodolibet seu perire, cum protestationibus
quod non tenear nec teneri volo, ultra vires hereditarias et aliis a iure
concessis, premisso hoc venerando sancte cru+cis signo de bonis et
hereditatibus eiusdem Michaelis Pagès, fratris mei et Guillermi Pagès,
patris mei, inventarium facere procuravi, vocatis dicto Bernardo Gendre,
notario publico Tarracone et pro testibus honorabile Baltasare Prim,
negociatore, ville de Verdú, diocesis selsonensis et Michaele Masdeu,
clerico ville de Silva, diocesis Tarracone in modum sequentem, quod
cepit exordium die vigesima tertia mensis octobris et anni predictorum.
En la casa de la Succentoria de la Seu de Tarragona, situada al cap
del fossar de dita Seu, en la qual casa estava y habitava dit deffunct,
foren trobades les coses següents:
En la entrada dicta casa:
Primo, un sach de tres quarteres, ple de farina.
Ítem, un banch llarch de bi (sic).
Ítem, una barra de teix.
Ítem, dos barres de pi.
Ítem, una post.
En la instància de la lenya:
Ítem, un munt de lenya y de garbons.
En lo seller:
Ítem, sis pesses de guadamacils y tres trossos vermells y dorats.
Ítem, tres gerres de la boca estreta per a oli, buydes.
Ítem, dos gerres de la boca ampla, per a tenir aygua.
Testes Balthesar Prim y Pau Prim, de Verdú.
Ítem, dos gerres altas, ab anses, per a tenir olives.
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dos carratels de càrrega, lo hu ab vi bo y l’altre ab vinagre.
dos carretels de mija càrrega.
altre carratell de mija càrrega.
dos exetes de coure.
un parador.
una porta de finestra, ab son bastiment.
un tros de astora.
una capsa de fusta per a sombrero.
dos caxes de fusta per a bacins.
En lo studi de la entrada:
Ítem, un llit de posts y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, un matalaff.
Ítem, dos llansols.
Ítem, un flassada blancha.
Ítem, dos cadires de cuyro, comunes.
Ítem, una taula llarga, ab tres petges.
En la sala:
Ítem, quatorze cadires de repòs, entre noves y usades.
Ítem, un buffet de noguer.
Die martis, vigesima prima mensis novembris et anni predicti
millesimi sexcentesimi sexti, dictum inventarium continuando, fuerunt
inventa bona sequentia:
Et primo, en dita sala, un banch de fusta, ab respaller.
Ítem, un scambell alt de fusta.
Ítem, sinch vantallas de finestres.
Ítem, dos enssarats de finestrons.
Ítem, una bóta de cuyro.
Ítem, un vantall de palma.
Ítem, tres dotsenes de pesses de vidre, entre tasses y brocals.
Ítem, un pichell.
En la cambra hahont morí dit deffunt:
Primo, quatro quadros de tela, ab los dotse apòstols, guarnits
de fusta.
Ítem, un quadro petit de Nostra Senyora y lo Jesuset al bras,
guarnit de fusta.
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Ítem, altre quadro major de tela de Nostra Senyora y lo Jesuset,
guarnit de fusta.
Ítem, altre quadro de tela de sant Miquel, guarnit de fusta.
Ítem, altra quadro de santa Magdalena de tela, guarnit de fusta.
Ítem, altra quadro de santa Catherina de Sena de tela, guarnit
de fusta.
Ítem, altra quadro de tela del Jesuset, guarnit de fusta.
Ítem, un llit de pots y banchs.
Ítem, tres matalassos de llana fina.
Ítem, quatre coxins de llana.
Ítem, dos coxineres.
Ítem, tres flassades blanques, noves.
Ítem, dos llanssols de bri de cànem.
Ítem, un cobritaula de drap blau.
Ítem, una maleta de drap blau, forrada de bocaram, ab sos cordons
de filadís blau y blanch.
Ítem, una boça de cuyro.
Ítem, un coxinet de cuyro, ab sa maleta de cordovà.
Ítem, una caxa gran de noguer de Gènova, ab son pany y clau,
dins la qual s’és trobat lo següent:
Primo, un llanssol de bri de cànem.
Ítem, un manteu de contray.
Ítem, una lloba de drap de Castella.
Ítem, un manteu de drap de Castella, nou.
Ítem, una sotana de xamallot fi, forrada de veyeta.
Ítem, un manteu de contray vint-y-quatrè de Barcelona.
Ítem, una roba de cor de escot.
Ítem, un gaván de monaquí, guarnit ab gorbions pardos de seda,
ab sa capilla, forrat de veyeta morada.
Ítem, una cota de sede escaxada, forrada de veyeta negra.
Ítem, una sotana de xamallot, forrada de veyeta negra, ja usada.
Ítem, un sobrepallís de tela.
Ítem, dos mussetes, totas forradas de setí carmesí, la una de
xamallot y la altra de gorgaran.
Ítem, nou barrets de capellà.
Ítem, una llanterna.
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Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, una caxa de albar de tall de monja, ab son pany y clau,
dins la qual s’és trobat lo següent:
Primo, nou mappas de les parts del món de paper, forrades de
tela y de fusta al revés.
Ítem, dotse quadros de paper, guarnits de fusta, de sancts y sanctes
y emparadors.
Ítem, uns cortinatges de llit de camp, de filampua.
Ítem, un bahul, ab son pany y clau, dins lo qual s’és trobat
lo següent:
Primo, un alquisser blau.
En lo armari de dita cambra són los papés, dels quals fa llegat
al senyor ardiaca d’Oms y al senyor canonge Marian.
En lo studi que trau finestra al fossar:
Primo, un quadro de sant Francesch, caputchí, de llens, guarnit
de fusta.
Ítem, un quadro de Nostra Senyora del Pòpulo, ab lo Jesuset al
bras, guarnit de fusta, daurat per les vores.
Molt reverent senyor,
Rebré a mercè que, per mi y en nom meu y com a mon substitut,
entrevingue en la continuació de l’inventari que la senyora Elisabet Anna
Grenyó, viuda, germana y hereva del quondam senyor Miquel Pagès,
canonge de la Seu de Tarragona, ha de fer dels béns que dit senyor
Miquel Pagès tenia y possehia en exa vila de Verdú y son terme y en
altres parts, designant los béns, ayxí mobles com inmobles, ab totes
les qualitats requesides y al peu d’esta de sa mà, que, ab full a part,
continuarà dit inventari y me certifficarà dels dies, llochs y testimonis,
en presència dels quals se farà, perquè, en fe de Vostra Mercè, ho pugue continuar en lo inventari que dels béns de assí dita senyora, com
hereva predita, a comensat en poder meu, offerint-me sempre serà
servit manar-me fer semblants y majors coses. Guarde Nostre Senyor
a Vostra Mercè, de Tarragona, a XXIII de octubre MDCVI.
Besa la mà de Vostra Mercè son servidor Bernat Gendre, notari
de Tarragona.
En nom y com a substitut de Vostra Mercè, he entrevingut en
la continuació de l’inventari que la sobredita senyora Anna Grenyona,
viuda, ha de fer, confforme trobarà llargament continuat ab lo modo
infrascrit, la qual continuació de inventari se féu en la present vila de
Verdú, bisbat de Solsona, dijous als setze dies del mes de nohembre
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del sobredit any de mil sicents y sis, presents per testimonis Pau Prim
y Gastó Grasil, de dita vila habitants, y ayxí ho porà continuar en
son inventari y a mi en semblants y altres qualsevol occasions sien
de son servey manar-me, al qual me guarde Nostre Senyor, de Verdú
y nohembre, als desset de mil sicents y sis.
De Vostra Mercè affectat servidor, vicari perpètuo de Verdú y
capellà indigne.
Jaume Ramon.
Die iovis, decima sexta mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto, Verdú, continuando et cetera.
E, primerament, una casa situada en dita vila de Verdú, en la
plaça de la Carneceria, ab son portal y portes et tancadura y clau.
Més, una botiga, contigua a dita casa, ab sa portalada a dita plaça,
ab ses portes y altra portalada a la part del carreró, per senblant, ab
ses portes y altra portalada dins dita casa, ab sa porta, dins la qual
botiga y ha blat dels arrendadors de la promia.
En la entrada de dita casa:
Primo, una biga de àlber, la qual diuen és venuda a·n Nicholau
Prim, de dita vila.
En lo estable no s’i a trobat res.
En lo siller:
Primo, un cup de pedra de quatre filades, de tenguda de cent
cargues, poch més o manco.
Més, tres vexells de fusta grossa, lo primer de tenguda de trenta portadores, poch més o manco, l’altre de tinguda de vint y sinch
portadores y l’altre de catorze o quinze portadores, tots plens de vi
vermell, més dos carretells, plens de vi claret, més vuyt portadores,
uns argadells y una sàrria.
En lo silleret:
Primo, molta fustota vella, de poca concideració.
Més, una pica de pedra per a tenir oli, ab son cubertor de fusta,
dins la qual y ha de les tres parts les dues de oli.
Més, altra pica de pedra més petita, dins la qual y ha un poch
de oli per a cremà.
En la botiga de mitga escala:
Primo, trenta corteres de blat, poch més o manco.
Més, dos cabassos de palma.
Més, alguna cortera ordi.
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En lo pastador a mitga escala:
Primo la pastera de amassar.
Tres pasteres de portar la pasta al forn.
Tres sedassos, una post y escaletes de passar farina.
Més, tres saques, la una plena de farina.
Més, un coffre de noguer, ab sa tancadura, buyt.
Més, un cossi de terra.
En la sala:
Primo, dos buffets, sis cadires comunes, ja usades, de cuyro, dos
banchs, una aygüera, ab quatre cànters de terra y altres aynes de vidre.
En la cambra de la sala, que trau finestra al carrer:
Primo, un llit de pilars, ab son cortinatge de filampua y tres
matalaffs.
Més, una taula de tisora.
Més, una archimesa de noguer molt vella, dins la qual y ha molts
papers.
Més, una cayxa de àlber, ab sa tancadura, dins la qual y ha roba
de servey de la dita senyora Grenyona.
Més, un quadro petit de una figura de Nostra Senyora.
Més, una alabarda.
En la recambra:
Primo, un llit de posts y banchs, màrffega, un matalaff, sis coxins,
tres flassades aldanes y una cadira de fusta.
En la cambra de la saleta del cap de la escala:
Primo, un llit de camp, màrfega, dos matalaffs, dos llansols y dos
flassades, un devant llit y dos coxins.
Més, una cayxa, ab sis llansols, quatre de llens y dos de bri de
cànem.
Més, sis coxineres grans y sis de galta, sis tovalloles redones de bri.
Més, una vànova de cotonina de pinyonet, un devant llit de ret,
tot dins la dita cayxa.
Més, altra cayxa de àlber, dins la qual no s’i ha trobat res.
En la cambra de la cunya:
Primo, un llit de posts y banchs y una màrfega.
Més, un coffre, dins lo qual s’i ha trobat sis llansols de estopa,
vuyt estovalles, tres de set palms y sinch de pinte estret, tres dotzenes
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de torcaboques, una dotzena y mitga de tovalloles de estopa, dos devant llits de filampua.
Més, una dotzena de plats de estany, petits.
Més, altre coffre de noguer, ab sa tancadura, dins lo qual y ha tres
flassades, dues noves, la una vermella y l’altra blanca y l’altra ja servida.
En la cunya:
Primo, una caldera gran, de tenguda de quatre cànters y altra de
xica de tinguda de un cànter.
Més, uns ferros de foch, uns llévens, uns clamasques.
Més, quatre olles de terra, dues dotzenes de plats, entre grans
y xichs.
Més, dos cullers de fusta.
Més, dos dotzenes de escudelles, dos morters de terra y hun de
coure, ab sa mà de coure y altra de fust.
Més, tres llumeners.
Més, dos asts.
Més un parell de talladors, tres cobertores de aram y altes tanses
(sic) de terra.
Més, una cayxa de noguer, sens tarcadura (sic), dins la qual no
y ha res.
Més, un archibanch de àlber, ab sa taula.
Més, y ha un hermari, dins lo qual se ha trobat un setrill de
terra, per a tenir oli.
Més, dos pahelles.
Més una pala de ferro y uns molls.
En lo dedalt, junt l’algorffa:
Primo, una cambra, dins la qual y ha un llit de posts y banchs
y màrffega.
Més, y ha altra cambra, dins la qual y ha de setanta a vuytanta
corteres de ametlles, poch més o manco.
Fora de casa:
Primo, té un corral dins dita vila de Verdú, en lo lloch vulgarment
dit los Tiradors y està junt al corral del castell, ab son portal y portes
y tancadura y clau, dins lo qual ha una caseta per a recollir les gallines, dins lo qual no s’i ha trobat sinó alguna carga de llenya menuda.
Més, té un hort que ere clos, enperò ara estan enderrocades les
tàpies y és situat en la horta, a la partida dita les Paradas, junt l’ort
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del benefici de sant Miquel y d’en Salvador Ramon, que ans ere d’en
Domingo y altres affrontacions.
Més, una peça de terra en lo dit terme de Verdú, a la partida dita
la Bassa Nova, de tinguda de 3 fins a 4 jornals, ab ses affrontacions.
Més, altra peça de terra en dit terme, a la partida dita al Pas
de Cervera, de tenguda de un jornal de mules, poch més o manco,
affronte ab lo camí per lo qual se va a Cervera y altres affrontacions.
Més, una vinya en dit terme, a la partida dita les Peneres, de
tinguda de tres jornals, poch més o manco, affronte a sol hixent ab
peça de Francesch Guixar y ab altres affrontacions.
Més, altra peça en dit terme, a la partida dita al Prat, de tinguda
de 3 o 4 jornals, poch més o manco, affronte a la part de sol hixent,
ab peça dels pobills fills de n’Anthoni Guixar quòndam y ab altres
affrontacions.
Més, tot aquell tros situat en dit terme, a la partida dita los Comellars, part de aquell plantat de olivés, de tinguda poch més o manco
de 8 jornals, affronte ab Ramon Colom, Salvador Ramon y ab lo camí
que va a la Bovera.
Més, tot aquell altre tros en dit terme, al camí que va a la Bovera, de tinguda de dos jornals y mitg, poch més o manco, affronte
ab lo camí per lo qual se va de Verdú a la Bovera y a Guimerà, ab
altres affrontacions.
Més, tot aquell ferriginal, junt al Portal de les Heres, affronte ab
clos y ferriginal de Juan Balcells y altres affrontacions.
Més, tot aquell altre tros en dit terme, a la Font de na Viveta, de
tinguda de sis jornals, poch més o menys, lo qual affronte ab troç d’en
Jaume Riber y ab tros de Bernat Busquet y ab altres affrontacions.
Los censals:
Primo, tot aquell censal, de preu y propietat de vuytanta lliures
y de ànnua penció de quatre lliures, que quiscun any fa Juan Puig,
gendre d’en Climent Segarra, de dita vila de Verdú, lo dia de Nostra
Senyora de Agost, consta per acte rebut per mossèn Macià Corbella,
vicari perpètuo de la present vila quòndam, a vint y nou del mes de
agost de mil sincents setanta y nou.
Més, tot aquell altre censal, de preu sinquanta lliures y de ànnua
penció de sinquanta sous, que quiscun any fa en Barthomeu Verdú,
de dita vila, lo dia de Tots Sancts, conste per acte pres en poder de
dit notari, a 14 de setembre de 1579.
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Més, tot aquell altre censal, de preu y proprietat de sexanta lliures
y de ànnua pensió de tres lliures, que quiscun any fa Juan Minguell,
gendre de Jacme Vidal, de dita vila, lo dia de Nostra Senyora de Agost,
conste per acte pres per dit notari, a vint de setembre de dit any de
mil sincents setanta y nou.
Més, tot aquell altre sensal, de preu y proprietat de quinze lliures
y deu sous y de ànnua penció de quinze sous y sis diners, que quiscun
any feye en Juan Llobera quòndam de dita vila y ara sos fills, en lo
dia de Nostra Senyora de Agost, conste per acte pres per dit notari, a
28 de setembre de mil sincents setanta y nou.
Los deutes:
Primo, en (espai en blanc) Ramon y en (espai en blanc) Corbella,
pagesos del lloch del mas de Bondia, deuen devuyt lliures, poch més
o manco, dich 18 ll.
Més, dos jermans Berenguers, de Guimerà, deuen a bon comte
dotze lliures, dich 12 ll.
Més, en (espai en blanc) Texidor, de la vila de Tàrrega, deu setze
lliures, dich 16 ll.
Hec autem et non plura alia bona et cetera.
In quaquidem continuatione inventarii fuerunt testes Paulus Prim
et Gastó Grasil, predicte ville Verduni habitatores.
De proemissis fidem facio ego, predictus Iacobus Ramon, nomine
quo supra et cetera.
Al molt reverent senyor mossèn Jaume Ramon, prevere, vicari y
notari de Verdú
Verdú
Al molt magnífich senyor Bernat Gendre, notari de Tarragona,
et cetera.
En Tarragona.58
Ítem, una arquimesa de fusta de noguer, ab sos calaxos de tercia,
ab sos armaris baix, y ab son pany y clau, dins la qual se ha trobat
lo següent:
Primo, un sach de cuyro, dins lo qual se ha trobat dos-centes y
nou lliures, sis sous y onse dinés, en reals, pesses y testons.
Ítem, una cadena de or de cent sinquanta-dues malles; diu-se està
penyora en sexanta lliures y vuyt sous.

58. Amb segell de placa.
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Ítem, un saler, una sucrera y una pebrera, que ara poch a avie
fet fer dit defunct, tot nou.
Ítem, un tinter, un arener y una campaneta de llautó.
Ítem, un registre de missal, de color, ab ses taperetes de fil de
or y perles.
Ítem, en los calaxos de dita arquimesa, molts papés y scriptures
y bulles dels benefisis que obtenie.
Ítem, una caxa de noguer de tall de monja, ab son pany y clau, dins
la qual s’és trobat lo següent:
Primo, les belles de cor de ermini, embolicades ab un tros de
drap de lli.
Ítem, sis stovalles de bri scacades, les unes de cotó.
Ítem, un roquet de tela nou.
Ítem, quatre camises del diffunt, dues de tela y dues de bri.
Ítem, dos davant llits, lo hu de filampua y l’altra de ret sobrepossat.
Ítem, dos calssots de tela.
Ítem, sis llanssols de bri.
Ítem, un davant llit de bri, ab una bena de ret sobreposat al cap.
Ítem, uns agnus, guarnits de fil de plata.
Ítem, setse tocabocas (sic) de ginesta y pinyonet.
Ítem, onse cabessos y set parells de punyets de tela.
Ítem, quatre coxineres de tela, ab benes de ret sobraposat y dues
coxineretes de galta, ab fusells.
Ítem, sinch tovalloles, dues de tela y tres de llens.
Ítem, un mirall.
Die veneris, prima mensis decembris, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la cambra junt de la cunya:
Primo, una caxa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual
se trobà lo següent:
Primo, vuyt llansols, lo sinch de bri y los tres de stopa.
Ítem, una vànova de cotó de pinyonet, ab flocadura de filera.
Ítem, quatre stovalles de pint ample, tres de bri y una de cotó.
Ítem, set camisses del diffunt, quatre de tela y tres de bri.
Ítem, quatre calsots de tela.
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Ítem, sinch conserts de cap, de tela.
Ítem, un sobrepelís de tela tallat, sens cosir.
Ítem, sis tovalloles de bri.
Ítem, dotse torcaboques de cotó y de bri.
Ítem, set coxineres de cotonina y de bri.
Ítem, dos trossos de pesses de bri.
Ítem, un davant llit de filampua, ab una bena de ret.
Ítem, altra caxa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Primo, dos breviaris, lo hu nou y l’altre vell.
Ítem, un diurnal.
Ítem, unes hores de la Semmana Santa.
Ítem, trenta llibres, entre xichs y grans.
Ítem, una montera de seda esquexada.
Ítem, un sombrero, forat dintre de taffetà.
Ítem, una viola, ab ses cordes.
Ítem, unes miges calses de cuyro groig.
Ítem, uns borseguins de cordovà.
Ítem, un balons de buret, ja usats.
Ítem, altres balons de drap verdós, dolents.
Ítem, un gipó de xamelot, dolent.
Ítem, una quera de cordovà, ab guorbions de seda negra.
Ítem, altra quera de camusa ab gorbions, traves y botons de
seda negra.
Ítem, un manteu de seda esquexada, dolent.
Ítem, una lloba de vayeta dolenta.
Ítem, una cota de xamellot, ab sos alamàs de seda negra, ja usada.
En lo pastador:
Primo, la pastera ab les escaletas, dos sedassos y post de pastar,
tres draps de pastà, dos de llana y un de bri.
Ítem, una caldera de aram, ab ansa de fero.
Ítem, un cosi de terra.
En la cunya:
Primo, un buffet de pi.
Ítem, un banch llarch de pi.
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Ítem, dos banquets de pi.
Ítem, una caxa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Ítem, sis dotsenes de rams de fil bri y stopa.
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, tres candeleros de lleutó.
Ítem, dues paelles.
Ítem, dues graelles.
Ítem, un escalfador de aram.
Ítem, dos cavalls de ferro per al foch.
Ítem, dos ferros de tres peus.
Ítem, dos asts.
Ítem, un escalfador de aram.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, quatre ganivets.
Ítem, dos dotzenes obra de terra, puals, plats y escudelles y olles.
Ítem, sinch dotzenes de plats y banchs de pisa.
Ítem, tres llumanés.
En la cambra de dalt:
Primo, un llit de posts y banchs.
Ítem, una màrfega.
Ítem, dos matalaffs.
Ítem, quatre llansols.
Ítem, tres coxineres de bri.
Ítem, tres coxins de fluxel.
Ítem, altre matalaff.
Ítem, dos flassades blanquers.
Ítem, una cadira de cuyro.
Ítem, un alquiser blau.
Die iovis XVI mensis novembris, dicto anno MDCVI, in villa de
Verdú, diocesis solsonensis, presente vocato et rogato venerabile Iacobo
Ramon, presbitero, vicario et notario ecclesie et dicte ville de Verdú in
his vice loco et nomine te substituto mei, dicti Bernardi Gendre, notario
interessente et presentibus etiam Paulo Prim et Gascone Grasil dicte
ville de Verdú habitatoribus pro testibus vocatis et assumptis dictum
inventarium continuando, ad instanciam dicte domine Elisabetis Anne
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Grenyó, heredis predicte in dicta ville de Verdú et eius termino fuerunt
inventa bona de hereditate quondam Guillermi Pagès, mercatoris dicte
ville, eius patris, cuius erat heres universalis dictus dominus Michael
Pagès, canonicus quondam eius filius institutus per dictum Guillermum Pagès, eius patrem, illius ultimo testamento quod fecit, ordinavit
et firmavit in scribania comuni ecclesie dicte ville de Verdú die XXVIIIIº
aprilis MDLXXVII et per mortem dicti domini Michaelis Pagès, primo
loco et Balthesaris, secundo loco, institutorum absque filiis decessorum est heres universalis substituta domina Magdalena Roga, filia dicti
quondam Guillermi Pagès, vidua relicta (espai en blanc) Roig, ville de
Tàrrega, que bona sunt que sequuntur:
E primerament una casa situada en dita vila de Verdú, en la plaça
de la Carniseria, ab son portal y portes e tancadura y clau.
Més, una botiga contigua a dita casa, ab sa portalada a dita plaça,
ab ses portes y altra portalada a la part del carreró per semblant, ab
ses portes y altra portalada dins dita casa, ab sa porta, dins la qual
botiga y ha blat dels arrendadors de la promia.
En la entrada de dita casa:
Primo, una biga de àlber, la qual diuen és venuda an Nicholau
Prim, de dita vila.
En lo stable no s’i a trobat res.
En lo celler:
Primo, un cup de pedra de quatre filades de tinguda de cent
càrregues poch més o manco.
Més, tres vexells de fusta grossa, lo primer de tinguda de trenta
portadores poch més o manco, l’altre de tinguda de vint y sinch portadores y l’altre de quatorse o quinze portadores, tots plens de vi vermell.
Més, dos carratells plens de vi claret. Més vuyt portaddores, uns
argadells y una sàrria.
En lo celleret:
Primo, molta fustota vella de poca consideració.
Més, una pica de pedra per tenir oli, ab son cubertor de fusta,
dins la qual y ha de les tres parts les dues de oli.
Més, altra pica de pedra més petita, dins la qual y ha un poc de
oli per cremar.
En la botiga de mija scala:
Primo, trenta corteres de blat poch més o manco.
Més, dos cabassos de palma.
Més alguna cortera ordi.
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En lo pastador a mija scala:
Primo, la pastera de amassar, tres pasteres de portar la pasta al
forn, tres sedassos, una post y scaletes de passar farina.
Més, tres saques, la una plena de farina.
Més, un coffre de noguer, ab sa tancadura, buyt.
Més, un cossi de terra.
En la sala:
Primo, dos buffets, sis cadires comunes y usades de cuyro, dos
banchs, una aygüera, ab quatre cànters de terra y altres aynes de vidre.
En la cambra de la sala que trau finestra al carrer:
Primo, un llit de pilars, ab son cortinatge de filampua y tres
matalaffs.
Més, una taula de tisora.
Més, una archimesa de noguer, molt vella, dins la qual y ha molts
papers.
Més, una cayxa de àlber, ab sa tancadura, dins la qual y ha roba
de servey de la dita senyora Hierònyma.
Més, un quadro petit de una figura de Nostra Senyora.
Més, una alabarda.
En la recambra:
Primo, un llit de posts y banchs, màrfega, un matalaff, sis coyxins,
tres flassades aldanes y una cadira de fusta.
En la de la saleta del cap de la scala:
Primo, un llit de camp, màrfega, dos matalaffs, dos llansols y
dos flassades, un davant llit y dos coyxins y una cayxa, ab sis llansols,
quatre de llens y dos de bri de cànem.
Més, sis coyxineres grans y sis de galta, sis tovalloles redones de bri.
Més una vànova de cotonina de pinyonet, un davant llit de ret,
tot dins la dita cayxa.
Més, altra cayxa de àlber, dins la qual no s’i a trobat res.
En la cambra de la cuyna:
Primo, un llit de posts y banchs y màrfega.
Més, un coffre, dins lo qual s’i ha trobat sis llansols de stopa,
vuyt stovalles, tres de set palms y sinch de pinte stret, tres dotzenes
de torcaboques, una dotzena y mija de tovalloles de stopa, dos davant
llits de filampua.
Més, una dotzena de plats de stany petits.
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Més, altre coffre de noguer, ab sa tancadura, dins lo qual y ha tres
flassades, dues noves, la una vermella y l’altra blanca y l’alta ja servida.
En la cuyna:
Primo, una caldera gran de tinguda de quatre cànters y altra xica
de tinguda de un cànter.
Més, uns ferros de foch, uns llévens, uns clamasques.
Més, quatre olles de terra, dues dotzenes de plats, entre grans
y xichs.
Més, dos cullers de fusta.
Més, dos dotzenes de scudelles, dos morters de terra, un de coure,
ab sa mà de coure y altra de fusta.
Més, tres llumaners.
Més, dos asts.
Més, un parell de talladors, tres cobertores de aram y altres tantes de terra.
Més, una cayxa de noguer, sens tancadura, dins la qual no y ha res.
Més, un archibanch de àlber, ab sa taula.
Més, y ha un armari, dins lo qual se ha trobat un setrill de terra
per a tenir oli.
Més, dos pahelles. Més, una pala de ferro y un molls.
En lo dedalt, junt l’algorfa:
Primo, una cambra dins la qual y ha un llit de posts y banchs
y màrfega.
Més, y ha altra cambra, dins la qual y ha de setanta fins a vuytanta
corteres de amelles, poch més o manco.
Fora de casa:
Primo, té un corral dins dita vila de Verdú, en lo lloch vulgarment
dit los Tiradors y està junt al corral del Castell, ab son portal y portes y
tancadura y clau, dins lo qual y ha una caseta per a recollir les gallines,
dins lo qual no s’i ha trobat sinó alguna càrrega de llenya menuda.
Més, té un hort que ere clos, emperò ara estan enderrocades les
parets y és situat en la horta, a la partida dita les Pernades, junt l’ort
del beneffici de sant Miquel y d’en Salvador Ramon, que antes ere d’en
Domingo y altres affrontacions.
Més, una pessa de terra en lo dit terme de Verdú, a la partida
dita la Bassa Nova, de tinguda de tres fins en quatre jornals, ab ses
affrontacions.
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Més, altra pessa de terra en dit terme, a la partida dita al Pas
de Cervera, de tinguda de un jornal de mules, poch més o manco,
affronta ab lo camí, per lo qual se va a Cervera y altres affrontacions.
Més, una vinya en dita terme, a la partida dita les Peneres, de
tinguda de tres jornals, poch més o manco, affronte a sol hixent ab
pessa de Francesch Guixar y altres affrontacions.
Més, altra pessa en dit terme, a la partida dita al Prat, de tinguda
de tres o quatre jornals, poch més o manco, afronte a la part de sol
hixent ab pessa dels pobills fills de n’Anthoni Guixar quòndam y ab
altres affrontacions.
Més, tot aquell tros situat en dit terme a la partida dita los Comellars, part de aquell plantat de olivés, de tinguda poch més o manco
de vuyt jornals, afronta ab Ramon Colom, Salvador Ramon y ab lo
camí que va a la Bovera.
Més, tot aquell altre tros en dit terme al camí que va a la Bovera, de tinguda de dos jornals y mitg, poch més o manco, afronte ab
lo camí per lo qual se va de Verdú a la Bovera y a Guimerà ab altres
affrontacions.
Més, tot aquell ferriginal junt al portal de les Heres, afronte ab
clos y ferriginal de Juan Balcells y altres affrontacions.
Més, tot aquell altre tros en dit terme a la Font de na Viveta, de
tinguda de sis jornals, poch més o menys, lo qual affronte ab clos d’en
Jaume Riber y ab tros d’en Bernat Busquet y ab altres affrontacions.
Los censals:
Primo, tot aquell censal de preu y proprietat de vuytanta lliures
y de ànnua pensió de quatre lliures que quiscun any fa en Joan Puig,
gendre d’en Climent Segarra, de dita vila de Verdú, lo dia de Nostra
Senyora de Agost, consta per acte rebut per mossèn Macià Corbella,
vicari perpètuo de la present vila quòndam, a vint y nou del mes de
agost de mil sinch-cents setanta y nou.
Més, tot aquell altre censal, de preu y proprietat de quinze lliures
y deu sous y de ànnua pensió de quinze sous y sis diners per quiscun
any feye en Joan Llobera quòndam de dita vila y ara sos fills en lo
dia de Nostra Senyora de agost, consta per acte pres per dit notari a
vint y vuyt de setembre de mil sinc cents setanta y nou.
Los deutes:
Primo, en (espai en blanc) Ramon y en (espai en blanc) Corbella,
pagessos del lloch del mas de Bondia, deuen devuyt lliures, poch més
o manco, dich 18 ll.
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Més, dos jermans Berenguers de Guimerà deuen a bon compte
dotze lliures, dich 12 ll.
Més, en (espai en blanc) Teyxidor, de la vila de Tàrrega, deu setze
lliures, dich 16 ll.
Die veneris, XXIII mensis februarii MDCVII, Tarracone.
Hec autem bona et non plura alia ad presens inveni et invenire
potui et confiteor ego, dicta Elisabet Anna Grenyó, vidua, heres prefata
in hereditate et bonis dicti quondam domini Michaelis Pagès, canonici,
fratris mei et Guillermi Pagès, patris mei, me invenisse et omnia de quibus
notitiam habui de ipsis hereditatibus in inventarium redigissse et redigi
et scribi fecisse nec, secundum meam conscientiam, vel credere aliquid
aliud fore in dictis bonis et hereditatibus, ultra descripta in predicto
inventario seu reportorio nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usam
fuisse vel fecisse nec in posterum utar quin ipsa omnia bona mobilia
et inmobilia et omnes res et iura dictorum hereditatum in huiusmodi
inventario ponantur et inserantur et, si quid aliud ullo tempore invenero
in dictis bonis et hereditate illius, quod citius fieri poterit in huiusmodi
inventario redigi et scribi faciam et ponam dicens insuper et protestans quod si aliqua posui non ponenda vel aliqua omissi ponenda pro
non positis volo haberi posita et ponenda a propositis reputari adeo
quod semper uti valeam veritate et sub dictis protestationibus et aliis
a iure concessis presens firmavi inventarium et quequidem bona omnia
penes me sunt et existunt ipsaque tenere et possidere confiteor et de
eis bonum, verum et legale compotum reddere suis loco et tempore et
cui de iure tenear promitto, sine aliqua videlicet dilatione, excusatione
et exceptione et sub obligatione bonorum meorum et renunciationibus
necessariis ac cum iuramento quod, in animam meam per dominum
Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta,
facio et presto cum presenti. Quodquidem inventarium fuit actum et
perfectum Tarracone et in dicta villa de Verdú annis, diebus et mensibus
quibus supra. Sig+num mei, Elisabetis Anne Grenyó, heredis predicte,
que hec laudo, concedo, firmo et iuro.
Testes huius rei sunt honorabilis Benedictus Capella et Ioannes
Reynaldus, fabri lignarii, habitatores Tarracone.
Encantus factus de bonis que fuerunt admodum reverendi domini
Michaelis Pagès, canonici sancte Sedis Tarracone.
Die iovis, prima mensis februarii, anno a Nativitate Domini
MDCVII, Tarracone.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septimo, die vero iovis, prima mensis februarii intitulata, in
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presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica et regia per
totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte civitatis notarii publicis infrascripti, ad instantiam domine Elisabetis Anne Grenyó,
vidue relicte honorabilis quondam Onofrii Grenyó, mercatoris ville de
Monblanch, diocesis Tarracone, heredis universalis admodum reverendi
domini Michaelis Pagès, canonici Sedis Tarracone quondam, fratris
sui, per eum institute illius ultimo testamento, sub cuius dispositione
decessit, quod fecit, ordinavit et firmavit in posse mei, Bernardi Gendre,
notarii, die prima mensis octubris, anno a Nativitate domini millesimo
sexcentesimo sexto, de bonis hereditatis dicti quondam Michaelis Pagès,
in platea Sedis Tarracone fuit factus encantus, interessentibus, vocatis
et adhibitis, Ioanne Vives, Magino Gisquerol et (espai en blanc) Botet,
curritoribus collis, publicis et iuratis dicte civitatis Tarracone, per quos
personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis infrascriptis, fuerunt
vendita bona sequentia:
Et primo, un parell de matalaffs al senyor canonge Mosset, per
dotze lliures XII ll.
Ítem, un banch de sala de noguer al senyor canonge Marian, per
vint y set sous I ll., VII s.
Ítem, una flassada blanca a mossèn Francesch Reverter, notari,
per tres lliures, sis sous III ll., VI s.
Ítem, un matalaff al senyor canonge Marian, per sinch lliures,
sinch sous, V ll., V s.
Ítem, quatre cadires de repòs al senyor canonge Rovira, per onze
lliures XI ll.
Ítem, altres quatre cadires de repòs a mossèn Joan Carnicer, per
vuyt lliures VIII ll.
XXXX ll., XVIII s.
Ítem, un bufet de noguer a mossèn Joan Mora, notari, per tres
lliures III ll.
Ítem, una fillola de matalaff al senyor canonge Mosset, per un
ducat I ll., IIII s.
Ítem, dues cadires de repòs al senyor canonge Marian, per sinquanta
y hun sou II ll., XI s.
Die sabbati, tercia mensis februarii, anno predicto MDCVII, dictum
encantum continuandum, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, un tap de gerra a mossèn Amorós, chirurgià, per un sou I s.
Ítem, una flassada blanca a mossèn Joseph Floris, per tres lliures
III ll.
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Ítem, dues gerres ayguaderes, envernissades de part de dintre, a
mossèn Blanch, prevere, per vint y hun sous I ll., I s.
Ítem, un sombrero a mossèn Francesch Granyó, per vint sous I ll.
Ítem, nou pesses mappes al senyor Pocurull, per quatre lliures,
deu sous IIII ll., X s.
Die lune, V mensis februarii, anno predicto MDCVII, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, un tinter y arener de lleutor al senyor Nebot, per vint y
sis sous I ll., VI s.
Ítem, una campaneta de lleutor al senyor doctor Ortoneda, per
quinze sous XV s.
Ítem, un parell de pells camuses al senyor Hierony de Cadell, per
deset sous y migt XVII s., VI d.
XVIIII ll., XV s., VI d.
19· 5· 6
Ítem, una sinta de seda negra al doctor Vilar, per quoranta-tres
sous II ll., III s.
Ítem, un manteu de reffino de Sogòvia al senyor cabiscol, per
trenta lliures XXX ll.
Ítem, un manteu de vint y quatrè negre a mestre Francesch Grinyó,
per dotze lliures XII ll.
Ítem, un altre manteu de vint y quatrè negre al parrochial Santolí,
per dotze lliuras XII.
Die martis, VI mensis februarii, anno predicto MDCVII, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, una lloba de reffino de Sogòvia al senyor prior Tarragó,
per nou lliures VIIII ll.
Ítem, un barret de capellà de rayxa negra a mossèn Barthomeu
Miralles, per dos reals IIII s.
Ítem, un altre barret de capellà de rayxa negra al senyor canonge
Font, per dos reals IIII s.
Ítem, una maleta de drap blau, ab un (sic) cordons blaus y grochs,
al dit mossèn Barthomeu Miralles, per trenta y tres sous I ll., XIII s.
Ítem, tres gerres olieres velles de la boca estreta, xiques, al senyor
canonge Tormé, per deu reals I ll.
67·8 Die martis, XIII mensis februarii, anno predicto MDCVII,
dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
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Ítem, un gavan de vint-i-dosè de color, guarnit engorbionat, al
senyor Galseran Rosell, per deu lliures, un sou X ll., I s.
Ítem, uns borseguins negres a mossèn Joan Figueres, per dotze
sous y quatre dinés XII s., IIII d.
Ítem, una part de romansero al moso del forn de la Canonga,
per un sou I s.
Ítem, una barretina vermella a mossèn Magí Soler, per sinch
sous y migt V s., VI d.
LXXVIIII ll., III s., X d.
79·5·16
Més, unes ores dels officis de la Semana Santa al senyor micer
Sangenís, per V s.
Ítem, un llibre intitulat Constitucions provincials al dit senyor
micer Sangenís, per dotze sous XII s.
Ítem, un barret de capellà de raxa al senyor micer Montserrat
Miquel, per quatre sous IIII s.
Ítem, un altre barret de capellà de raxa a March Sedó, per altres
quatre sous IIII s.
Ítem, un llibret xiquet intitulat Provecho que sacan de la missa a
mossèn Noffre Molner, studiant, per un sou I s.
Ítem, un sobrepellís de orlanda al senyor comensal Gondalbeu
per quatre lliures, deu sous y migt IIII ll., X s., VI d.
Ítem, unes tisores al senyor micer Salvador, per tres sous y vuyt
III s., VIII d.
Ítem, una muntera de seda esqueyxada al senyor micer Montserrat
Miquel, per nou sous VIIII s.
Ítem, un parell de llansols de llens de casa al senyor canonge
Rovira, per dos lliures, setze sous II ll., XVI s.
Ítem, un llibre intitulat Guitarra espanyola al senyor prior, per
un sou I s.
Ítem, dos llibres, un intitulat Manual de Navarro y l’altre Responsions de casos de conscièntia a mossèn Pau Ravastall, per vint sous I ll.
10· 6· 2
Memorial de la roba de lli y quadros y caxes ha judicat Joan Botet,
corredor de coll:

9
Primo, quatre quadros dels sancts apòstols 2 ll.
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Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

quatre cadires de rapòs, grans 8 ll.
un quadro de santa Magdalena 4 ll., 10 s.
una caxa de noguer, ab son pany y clau 1 ll., 10 s.
altra caxa de àlber, ab son pany y clau 1 ll., 8 s.
un quadro de sant Francesch, caputxí 2 ll.
un quadro del ninyo Jesús 10 s.
altre quadro de Nostra Senyora 1 ll., 16 s.
una flasada blancha 1 ll., 10 s.
un quadro de santa Magdalena 8 ll.
un quadro de sant Miquel 5 ll.
altre quadro de santa Chaterina Cena 2 ll., 10 s.
una Nostra Senyora petita del Populo 2 ll., 10 s.
altre quadro de Nostra Senyora 1 ll., 15 s.
una vànova de fill y cotó 2 ll.
una (sic) pavalló 1 ll., 9 s.
dos matalaffs 7 ll., 5 s.
dos coxins de fluxell 16 s.
dos coxins de llana 13 s.
altra flasada 1 ll., 15 s.
altra flasada 1 ll., 4 s.
un matalaff aldà 2 ll.
altra flasada blancha 1 ll.
dos màrfegues 1 ll., 16 s.
dos canalobres 10 s.
tres cadires comunes 1 ll., 7 s.
una caxa de noguer vella, ab son pany y clau 1 ll.
60 ll., 14 s.

11
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

altra caxa de noguer, ab son pany y clau 16 s.
unes estovalles de fill y cotó 16 s.
un llansol de estopa, ja aldà 10 s.
dos llansolls de bri de cànem 3 ll.
altres dos llansolls del mateix 2 ll., 17 s.
dos estovalles 1 ll., 15 s.

El
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
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un devantllit 1 ll., 4 s.
tres llansolls 3 ll., 13 s.
dos estovalles 1 ll., 2 s.
tres estovalles 1 ll., 9 s.
un llansoll 17 s.
unes estovalles 1 ll., 15 s.
un manill 6 s.
quatorse torquaboques, ja usats 1 ll., 5 s.
nou coxineres 1 ll., 8 s.
quatorse torquaboques, bons 1 ll., 2 s.
altre devantllit de ret y tela 6 s.
altres dos llansols de bri de cànem 1 ll., 11 s.
un cobritaula de blau turquesat 2 ll., 10 s.
vuyt tovalloles 1 ll., 12 s.
una caldera de aram 1 ll., 10 s.
dos llansolls de bri de cànem I ll., 8 s.
tres camisses 1 ll., 16 s.
un llansol de bri 13 s.

33 ll., 11 s.
Al canonge Miquel de una roba de cor, deu liures 10 ll.
Al canonge Marià una muca, deu liures 10 ll.
Un sobrepellís tallat y un rochet, deu liures 10 ll.
Més, dos llançols per los escolans, dos liures 2 ll.
Més, sis llançols als escolans, cinquanta reals 5 ll.
70 ll., 11 s.
Més, de uns balons venuts a Bargués y dos queres de cuyro,
quatre liures, dic 4 ll.
Més, la plata, ço és sucrera, pebrera y saler, blanca, quoranta
liures, venuda a la senyora Segarra, dic 40 ll.
Ítem, la archimesa y cayxa gran a don Rafel de Biure, devuit
liures 18 ll.
Inventarium et encantus bonorum domini Michaelis Pagès, canonici Sedis Tarracone.
MDCVI.
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1607, juny, 20-23. Tarragona
Inventari i encant dels béns del prevere beneficiat de la Seu Josep Blanc,
germà del notari de Barcelona Francesc, el seu hereu universal, de
la casa llogada del carrer prop del Portal del Carro, amb els deutes.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 246r255r (núm. 19).

19
Inventarium et encantus bonorum venerabilis Iosephi Blanch,
presbiteri beneficiati Tarracone.
XX iunii MDCVII.
Inventarium et encantus bonorum venerabilis Iosephi Blanch,
presbiteri beneficiati Sedis Tarracone.
MDCVII.
Die mercurii, XX mensis iunii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentessimo septimo Tarracone.
Carta tradita. Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam et omnem fraudis suspisionem tollendam, benefficium
inventarii sit a iure indultum, hinc est quod ego, Franciscus Blanch,
notarius publicus Barcinone, heres universalis venerabilis domini Iosephi blanch, quondam presbiterii in Sede Tarracone benefficiati, fratris
mei, per eum institutus illius ultimo testamento, sub cuius dispositione
decessit, quod fecit, ordinavit et firmavit, in posse Bernardi Gendre,
notarii publici Tarracone infrascripti, die decima sexta presentis et
currentis mensis iunii, volens gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et omnes penas contra non conficientibus inventarium
cominatas evitare et cum protestatione quod non tenear nec teneri volo
ultra vires hereditarias et ne bona dicti quondam venerabilis Iosephi
Blanc, benefficiati, fratris mei, occultari valeant quomodolibet seu perire
premisso hoc venerando sancte cru+cis signo de bonis et hereditate
eiusdem Iosephi Blanch, fratris mei, inventarium facere procuravi, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario publico Tarracone infrascripto et
pro testibus venerabile Alodio Verdú, presbitero, rectore parrochialis
ecclesie oppidi del Codony et honorabile Antonio Carbonell, caputxerio,
cive Tarracone, quod cepit exordium die vigesima mensis iunii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septimo.
En les cases en les quals lo dit difunt, mentres vivia a lloguer, habitava, en lo carrer prop lo portal del Carro, fonch attrobat lo següent:
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Primo, en la sala de dita casa, attrobam vuyt cadires comunes,
usades.
Ítem, dos banquets petits, de fusta de pi.
Ítem, un buffet de noguer.
En una cambra de dita casa, que trau portal a la sala, en la qual
morí lo dit difunt, attrobam lo següent:
Primo, una cayxa de àlber, ab pany y clau y peu alt, dins la qual
attrobam lo següent:
Primo, deu estovalles de bri de cànem y cotó de mostra nova,
totes noves.
Ítem, vuyt estovalles de bri de cànem y cotó de differents mostes
(sic), les més d’elles usades.
Ítem, vint y una tovallola de estopa de cànem, noves, ab serrells
als caps.
Ítem, nou tovalloles, com les propdites, usades.
Ítem, sinch manils per a la companya, los quatre d’ells ab llistes
blaves.
Ítem, sinch tovalloles primes, llises y usades.
Ítem, trenta-dos tovallons de differents mostres, usats, en què n’i
ha un de ginesta y altre ab cotó.
Ítem, altra cayxa de àlber, ab pany y clau y peu alt, nova, dins la
qual attrobam lo següent:
Primo, vint llansols en què n’i ha divuyt de bri de cànem, mitg
usats y dos de stopa, dolents.
Ítem, dos ruquets de tela de Gènova, mitg usats.
Ítem, un quadrado de tela prima, guarnida per lo entorn de ret
sobreposat.
Ítem, una tovalla prima als caps, guarnida d’entall.
Ítem, deu coyxineres primes, sis mijanseres y quatre petites, ab
llistes de fil rovellat.
Ítem, quatre coyxineres, dos grans y dos de xiques de tela de
compra, ab randes de fussells.
Ítem, altres dos coxineres, una mijansera, altra petita, llises y
comunes.
Ítem, quatre exugamans comuns per a la companya.
Ítem, tres saragüells de home, de drap de casa, per a dessota.
Ítem, dos gipons de home de drap de casa.
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Ítem, una pessa de drap per a tovallons de pinyonet y és de bri
de cànem y tira set canes.
Ítem, dues canes y mija de drap de bri de cànem, prim.
Ítem, una pessa de drap de bri de cànem prim, que n’i ha sinch
canes y dos palms.
Ítem, altra pessa de drap de bri de cànem més grosseret, que n’i
ha quatre canes.
Ítem, una camissola de cotonina blanqua, nova.
Ítem, tres sobrepellissos de tela prima, dos nous y un de apedasat.
Ítem, altra cayxa de àlber, ab pany y clau y peu alt, dins la qual
attrobam lo següent:
Primo, sinch camises de drap de bri de cànem prim, tallades y
no cosides.
Ítem, deu camises de home, les nou de bri de cànem, usades y
una de tela, nova.
Ítem, sis pesses de drap de bri de cànem, totes juntes de tir de
trenta-vuyt canes, quatre a sis canes y dos a set canes.
Ítem, dotze rams de fil de cànem cru.
Ítem, una arrova de cor de cànem, ab serros.
Ítem, attrobam un llit de camp, ab pilars de noguer grossos y lo
demés de àlber, ab ses barres y ferros y caragols, tot nou, sense poms.
Ítem, un cortinatje de llit de cotonina verda, que són nou pesses
compresses ab elles lo cobricel, davantllit y cobrillit.
Ítem, dos matalassos de llana barbaresca, mitg usats.
Ítem, una màrfega de drap de casa grosser.
En una arquimesa a ttrobada en dita cambra, la qual és de mossèn
Joan Puig, rector de Forès, y la tenia acomanada a dit difunt,
attrobam lo següent:
Primo, dos ayxetes de coure mijanseres.
Ítem, una eyxaringa de stany, ab una bayna de cuyro negre.
Ítem, un plech de actes vells, fahents per lo beneffici de santa
Quitèria, instituhit en la vila de la Guàrdia.
Ítem, un plech de papers vollants, dins una bossa de pergamí, los
quals fan per la casa de la plassa de l’Oli, que en temps passat fonch
de Magí Talaveró.
Ítem, una sort de trossos de siris de sera blanca, en què n’i deu
haver quatre o sinch lliures.
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Ítem, tres culleres de plata, les dos bones y noves y l’altra servida.
Ítem, un saquet de dinés, en què hi trobam vint y nou lliures,
tres sous.
Ítem, un paper volant que diu una lliura, quatre sous, tinters y
dotze sous y tres comuns.
Ítem, un sagell de lleutor, ab son mànech de fusta de boix.
Ítem, attrobam en dita arquimesa differents papers y memòries
per negocis de la Confraria dels preveres.
Ítem, un stochet de frare, ab un ganivet.
Ítem, un plech de diversos albarans.
Ítem, un compàs petit de ferro.
Ítem, un diornal petit y vell.
En una altra cambra, al costat de la sobredita, atrobam lo següent:
Primo, un llit de camp de àlber, los pilars tanyits de negre, ab
sos poms de àlber, barres, vergues y caragols.
Ítem, una màrfega de drap de casa.
Ítem, un matalàs de llana barberesca.
Ítem, set coyxins, sinch de mijansers y dos de petits, de ploma
y fluxell, tot mesclat.
Ítem, sis flassades comunes, una vermella, altra groga y quatre
de blanques.
Ítem, quatre sachs, servits, per a tenir blat.
Ítem, tres teles a l’oli, sense guarnir, és a saber, la una ab la figura de sant Joseph, l’altra ab la figura de Nostra Senyora dels Àngels
y l’altra ab la figura de sant Pere.
Ítem, dues cortines de paret blaves y blanques, velles y molt
dolentes, de drap de llens.
Ítem, sinch quadros de teles de França, guarnits, ab què estan
pintades les Virtuts.
Ítem, un coffret petit vell, de peu alt, ab pany y clau, de noguer,
dins lo qual attrobam lo següent:
Primo, uns calsons de monaquí, vells.
Ítem, una roba de cor de stamenya negra, vella, ab sa capilla.
Ítem, una sotana de llanilla negra, vella.
Ítem, un manteu de contray negre, mitg usat.
Ítem, una sotana de contray negre, mitg usada.
Ítem, una una (sic) sotana de llanilla negra, mitg usada.
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Ítem, una capa de contray negra, mitg usada.
Ítem, una mussa de contray, vella.
Ítem, una roba de llevantar de monaquí, vella.
Ítem, un altre manteu de llanilla negra, vell.
Ítem, uns balons de monaquí, ab tres gorbions verts, mitg servits.
Ítem, una sotana de contray, vella.
Ítem, attrobam una cayxa de pi, ab pany y clau, buyda y serveys
per a tenir les flassades.
Ítem, una scala de fusta.
En un oratori de dita casa, qui serveys de reestudi, attrobam lo
següent:
Primo, un buffet de noguer, ab son cobritaula de guadamassil.
Ítem, altre buffet de pi, ab barres del mateyx.
Ítem, altre buffet de pi nou y, sobre d’ell, assentat un parastatje del
mateyx per a tenir llibres, en lo qual parastatje attrobam los llibres
següents:
Primo, un llibre intitulat Legium theologicum.
Ítem, dos llibres intitulats Banes en les obres de sant Thomàs.
Ítem, altre llibre intitulat Questiones disputate divi Thome.
Ítem, altre llibre intitulat Opuscula omnia y és del cardenal Gaspar.
Ítem, quatre tomos grans, que contenen les pars del gloriós sant
Thomàs de Aquino.
Ítem, altre libre intitulat Ambrosii Calapini dictionarium.
Ítem, altre libre intitulat Metaphisica Pauli Sonsinatis.
Ítem, altre libre intitulat Comentariorum in tercio libro centenciarum thomi duo.
Ítem, altre llibre intitulat Iacobus de Valencia in phalmus.
Ítem, altre llibre intitulat Suma Silvestrina pars prima.
Ítem, altre llibre intitulat Suma Silvestrina pars secunda.
Ítem, dues llògiques y un Compendi de philosophia.
Ítem, altre llibre intitulat Tratado de casos de conscientia de fray
Anthonio de Córdova.
Ítem, altre llibre intitulat Blibia (sic) sacra.
Ítem, altre llibre intitulat Consuelo de Nuestra Peregrination, compost per fra Capilla.
Ítem, altre llibre intitulat Directorium curatorum.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

567

Íttem, altre llibre intitulat Summa sive Aurea armilla.
Íttem, altre llibre intitulat Explication de la Bulla.
Ítem, altre llibre intitulat Consuelo de los estados, compost per
fra Anthoni de Solís.
Ítem, altre llibre intitulat De aspersione aque benedicte per totum
annum.
Ítem, dos llibrets de quart, cuberts de pergamí, tots en blanch.
Ítem, un llibret intitulat Guillermi, Palligiensis episcopi, de septem
sacramentis.
Ítem, altre llibre intitulat Ellusidacio in omnes epistolas apostolicas.
Ítem, altre llibre intitulat Consilium Tridentini.
Ítem, altre llibre intitulat Erudiction Cristiana, compost per fra
Joseph Luquian.
Ítem, altre libre intitulat Ignasii Lojole.
Ítem, altre llibre intitulat Divus Hieronymus in vitas patruum.
Ítem, altre libre intitulat Flores theologicarum questionum.
Ítem, altre libre intitulat Collationes patruum.
Ítem, altre libre intitulat Duranti De rittibus ecclesie.
Ítem, altre libre intitulat Mores gentium.
Ítem, altre llibre intitulat Metaphisica Aristotilis.
Ítem, un missal, ab cubertes de cuyro negres.
Ítem, una sort de papers per differents negocis.
Ítem, un estochet, ab dos ganivets y un tinter.
Ítem, una figura de Christo crusificat, ab una peanya.
Ítem, una alfanga turquesca.
Ítem, altre llibre intitulat Pontificale romanum ad omnes pontificias
serimonias, ab ses cubertes de cuyro negre.
Ítem, una llanterna de ferro, petita.
Ítem, dos cortinetes de taffatà vert, usat, per a cobrir dos taulons.
Ítem, una mussa de xamellot bofi, negra, usada.
Ítem, una cadira de fusta, de costelles.
Ítem, un banquet de fusta de pi, xiquet.
Ítem, un cresolet de llaura.
Ítem, una corda nova per al pou, de cànem.
Ítem, dos martells petits.
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Ítem, dos gayatos de fusta.
Ítem, un girasol vell y molt dolent.
Ítem, una sort de tasses y brocals de vidre.
Ítem, dos ampolles de vidre quadrades, ab colls y tapadors d’estany.
Ítem, un breviari romà.
Ítem, una capsa de ferro per a tenir un foguer.
Ítem, un tinter y una arenera de lleutor.
En lo rebost, qui s’i entra per dita stància, attrobam lo següent:
Primo, sinch cànters de terra, un gran y quatre petits.
Ítem, un quarter y mitg de cançalada.
Ítem, un cabasset xiquet de llata, nou.
Ítem, una sort de sabatotes velles.
En la cuyna de dita casa, attrobam lo següent:
Primo, una pastera de pi, ab tomba, ab sa escaleta y fanyedor.
Ítem, dos sedassos de teles de seda, vells.
Ítem, una dotzena de plats de pissa, blanchs.
Ítem, una ribella blanca de pissa.
Ítem, una sort de plats y escudelles, olles y altres aynes de terra
per a la cuyna, de poca importància.
Ítem, un morter de coure, ab sa mà del mateyx.
Ítem, un rall de ferro.
Ítem, una caldera mijansera de ferro.
Ítem, dos asts petits.
Ítem, una escalfeta de ferro.
Ítem, una copa de aram, mijansera.
Ítem, tres llumanés.
Ítem, uns ferros de foch.
Ítem, un menador de ast.
Ítem, uns molls y una paleta de ferro.
Ítem, dos escambells.
Ítem, una tauleta de fusta de pi, dolenta.
Ítem, un pagès per a tenir lo llum.
Ítem, una salinera de fusta.
Ítem, una botigeta de aram.
Ítem, tres garrafons de suro, ab sos brocals de vidre, per a refrescar.
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Ítem, una paella de ferro.
En una altra cambra, a la qual se entra per la dita sala, attrobam lo
següent:
Primo, un llit de camp de noguer, ab sos poms, barres, vergues
y caragols.
Ítem, una màrfega y un matalàs de lana barberesca.
Ítem, un davant de lit de ret sobreposat.
Ítem, un cortinatje de llit de cotonina blava y vermella, ab què
són set pesses, compresses les quortines, sobresel, cobrillit y davant
llit y són sens flocadura.
Ítem, un parell de candeleros de lleutor.
Ítem, una bassina de lleutor.
Ítem, una cayxa de pi, ab pany y clau, ab calaixos, per a tenir
llegums y fruyta secca.
Ítem, una sort de cabessos plans, dolents.
Ítem, tres gerretes petites de terra, per a tenir oli, en les quals y
ha vuyt cortans de oli, poch més o manco, ab son trahedor y ambut.
Ítem, un paner gran de canya.
Ítem, dos draps de pastà, llistats de blau.
Ítem, un paneret per a tenir les tovalles.
En lo porcho de dita casa, attrobam lo següent:
Primo, un jambí de llana barbaresca, que n’i deu haver una terna
de roves.
Ítem, dues sistelles grans.
Ítem, dos senalles de palma, grans.59
En lo seller de dita casa, trobam lo següent:
Ítem, nou botetes y carratells per a tenir vi, què n’i ha una de
una càrrega, plena de vi claret y les demés buydes.
Ítem, un banch de fusta gros, per a tenir sachs.
Ítem, una sort de garbons, llenya y carbó.
Ítem, attrobam, en lo studiet o oratori de dit difunt, un llibret
de octau, cubert ab cubertes de pregamí, amb una cordonera per
lligador, en lo qual y ha diversos comptes de dit diffunt y se trobà
deure-se-li lo següent:
59. Ratllat, Ítem, un llit de camp, ab pilars de noguer, ab vergues y barres y
caragos, tot nou, sense poms.
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Primo, la marmessoria del quòndam mossèn Francesch Matheu,
beneficiat de la Seu, quoranta-sinch lliures, un sou.
Ítem, Pere Terrafeta, pagès de Tarragona, set lliures, a·y albarà
de XXII de setembre MDCVI.
Ítem, Batista Vilar, argenter de Tarragona, sinch lliures, dotse
sous, a·y albarà.
Ítem, Francesch Soler, sabater, vint y sinch lliures, per resta de
sinquanta-quatre lliures y setze sous, de les quals y ha albarà de XXX
de octubre MDLXXXXVIII, de les quals dit Soler ne tenia pagat quatre
lliures, setse sous y les restants vint y sinch lliures dit deffunct li ha
remeses en son testament.
Ítem, Pasqual Guanser, pescador, una lliura, quatre sous.
Ítem, Isach, pintor, set sous.
Ítem, na Paula Gay, dues lliures.
Ítem, Francesch Sarrà, texidor, deu sous.
Ítem, atrobam sis pams de llanilla.
Ítem, una cadira de fusta, ab costelles.
Hec autem bona et non plura alia ad presens inveni et invenire
potui et confitteor ego, dictus Franciscus Blanch, heres prefatus in hereditate et bonis dicti quondam venerabilis Iosephi Blanch, fratris mei,
me invenisse et omnia de quibus noticiam habui de ipsa hereditate in
inventarium redigisse et redigi et scribi fecisse nec, secundum meam
conscientiam, vel credere aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate
ultra descripta in dicto inventario seu reportorio nec dolo, fraude aut
aliqua malignitate usum fuisse vel fecisse nec in posterum utar quin
ipsa omnia bona mobilia et immobilia et omnes res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario ponantur et inserantur et si quid aliud
ullo tempore invenero in dictis bonis et hereditate illius quod citius
fieri poterit in huiusmodi inventario redigi et scribi faciam et ponam
dicens insuper et protestans quod, si aliqua posui non ponenda vel
aliqua omissi, ponenda pro non positis volo haberi posita et ponenda
proprositis reputari adeo quod semper uti valeam veritate et sic, cum
dictis protestationibus et aliis a iure concessis, presens firmavi inventarium et quequidem bona omnia penes me sunt et existunt itaque tenere
et possidere conffiteor et de eis bonum, verum et legale compomtum
(sic) reddere fuit loco et tempore et cui de iure tenear promitto, sine
aliqua videlicet dilatione, excusatione et exceptione et sub obligacione
bonorum meorum et renuntiationibus necessariis ac cum iuramento
quod, in animam meam, per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia manibus meis corporaliter tacta, facio et presto cum presenti,
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quodquidem inventarium fuit actum et perfectum Tarracone, die, mense
et anno quibus supra sig+num mei Francisci Blanch, heredis predicti,
qui hec laudo, concedo, firmo et iuro.
Testes huius rei sunt predicti venerabilis Alodius Verdú, presbiter,
rector parrochialis ecclesie oppidi del Codony et honorabilis Anthonius
Carbonell, caputxerius, civis Tarracone.
Die iovis, XXI mensis iunii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentessimo septimo, Tarracone.
Encantus factus de bonis que fuerunt reverendi quondam Iosephi
Blanch, presbiteri beneficiati Sedis Tarracone factus, ad instantiam discreti Francisci Blanch, notarii publici Barchinone, fratris et heredis
illius, per eum instituti illius ultimo testamento, quod fecit, ordinavit
et firmavit in posse mei, Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone
die XVI iunii MDCVII.
Receptor peccuniarium dictus Franciscus Blanch. Primo, a mossèn
Pere Amill, vuyt cadires comunes, a raó de denou sous cadira, valen
VII ll., XII s.
Ítem, un quadro de tela, en lo qual són pintades les Set Virtuts
al dit mossèn Pere Amill, per I ll., X s.
Ítem, a la senyora Costança Rostoll quatre quadros de tela, guarnits
de fusta, per V ll., X s.
Ítem, a la senyora Paula Llagostera, viuda, un jambí llana barberesca
de pes de una rova, vint y tres lliures, a raó dos sous y mitg lliura,
val VI ll., I s.
Ítem, a la dita senyora Llagostera un quarter cansalada de pes
vuyt lliues, a raó quatre sous lliura, val I ll., XVI s.
Ítem, a la dita senyora un matalàs de llana barberesca, per IIII ll.,
X s.
Ítem, a la dita senyora dos quartans de oli, a raó set sous quortà,
XIIII s.
Ítem, a mestre Anthoni Carbonell, peller, tres gerres petites per
tenir oli, a raó vuyt sous gerra I ll., IIII s.
Ítem, al dit Carbonell nou quortans oli, a raó set sous quortà,
valen III ll., III s.
Ítem, una pastera tombada al dit Carbonell, per dos lliures, y
compressa ab ella la scaleta y fanyedor II ll.
Ítem, al dit una flassada groga, servida, per I ll., X s.
Ítem, al dit una mitja bóta y dos carratells buyts, per I ll.
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Ítem, a madò Catherina Gomis una flassada blanca, per II ll., X s.
Ítem, a la dita un matalàs de llana barberesca per III ll., X s.
Ítem, a la dita na Gomis una flassada vella, per XVI s.
Ítem, a madò Martella una roba de llevantar de monaquí, vella,
per I ll.
Ítem, a Thecla Cases una sotana de contray, vella, per una lliura,
deu sous I ll., X s.
Ítem, una sort de llenya a mossèn Matthia Suau, prevere, per
XIIII s.
Ítem, una sort de garbons al senyor Christòphol Tarragó, prior
de la Seu, per XVII s.
Ítem, una pala de ferro y un pagès de fusta per tenir llum a Joan
Martí, per IIII s.
Ítem, a na Martella un llumaner per III s.
Ítem, a madò Gomis, altre llumaner per VI s.
Ítem, a mestre Francesch Soler, sabater, un matalàs de llana
barberesca, per III ll.
Ítem, al dit altre matalàs, vell, de llana sarda, per I ll., X s.
Ítem, al dit dos flassades, una vermella y altra blanca, per II ll.,
XVI s.
Ítem, a na Catherina Gomis, una sort de stopa filada, ab capdells
de pes de denou lliures, a raó un sou y dos diners I ll., II s., II d.
Ítem, a l’atràs dit Francesch Soler, sabater, una màrfega nova,
per I ll., IIII s.
Ítem, unes tovalles ab cotó al dit, per I ll.
Ítem, un llansol bo, al dit Soler, per dotze sous XII s.
Ítem, un sobrepellís vell al dit Soler, per I ll., X s.
Ítem, una màrfega a madò Catherina Gomis, per I ll., IIII s.
Ítem, a madò Martella, una paella gran, per V s.
Ítem, al sobredit Francesch Soler un candelero, ab un estalvi,
per VIII s.
Ítem, a na Marina Carbonell altre candelero de lleutor, ab son
estalvi, per VIII s.
Ítem, al senyor Vicents Serra un llit de camp de àlber, ab sos
pilars pintats de color, ab poms y barres per IIII ll.
Ítem, a la senyora viuda Tolrrana un garrafó per refrescar, per III s.
Ítem, a la dita unes quortines velles pintades, per I ll., IIII s.
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Ítem, a madò Catherina Gomis una altra màrfega, per I ll., IIII s.
Ítem, a la dita un llit de camp de noguer, ab barres y poms y és
vell, a la dita Catherina Gomis, per II ll., X s.
Ítem, a na Martella una sort de carbó, per VIII s.
Ítem, un garrafó a la dita, per II s.
Die sabbati, XVII novembris, dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, uns calsons a mossèn Pau Ferrando, per tres sous y sis
dinés III s., VI d.
Ítem, un morter de pedra a n’en Monar, per set sous VII s.
Ítem, una mussa de xamellot a Miquel Gatell, per deu sous X s.
Ítem, altra mussa de contray a Miquel Serra, per nou sous VIIII s.
Ítem, una tauleta petita a n’en Uguet, per sis sous y set dinés
VI s., VII d.
Ítem, una cadira de fusta a n’en Traver, per sis sous VI s.
Ítem, una taula de pi a n’en Puig, argenter, per nou sous y un
diner VIIII s., I d.
Ítem, un saler a mossèn Castells, per dos sous II s.
Ítem, una taula de pi a mestre Miquel, per quatre sous IIII s.
Ítem, un escambell y un banch a Puig, argenter, per vuyt sous y
sis dinés VIII s., VI d.
Ítem, altre escambell y banquet a n’en Vidal, per sinch sous V s.
Ítem, la post de pastar a na Codera, per tres sous III s.
Ítem, lo manador de ferro de tres peus a n’en Rocha, per sis
sous VI s.
Ítem, los ferros per a la caldera a mossèn Gordí, per quatre sous
IIII s.
Ítem, la copeta de ferro, per tres sous, a n’en Figueres III s.
Ítem, uns ferrets y molls a na Vidala, per tres sous y dos dinés
III s., II d.
Ítem, un paper, guarnit de fusta, a Jaume Margarit, per sis sous
y sis dinés VI s., VI d.
Ítem, dues sistelles y una sanella a na Coderas, per tres sous y
tres dinés III s., III d.
Ítem, una cadena de pou a n’en Melchior, per dos sous II s.
Ítem, una copa de aram a n’en Soler, verger dels cònsols, per
trenta sous I ll., X s.
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6· 1· 1
Die sabbati, XXIII predictorum mensis et anni, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una lloba de contray a mossèn Oller, benificiat, per set
lliures y un sou VII ll., I s.
Ítem, la taula y parestatge al senyor hospitaler, per dues lliures,
deu sous II ll., X s.
Ítem, la xaringa a fra Jaume Carnicer, per desset sous y un diner
XVII s., I d.
Ítem, lo manteu de contray a mossèn Roig, per nou lliures, quatre
sous VIIII ll., IIII s.
Ítem, una caldera de aram, a n’en Bonastre, texidor de vells, per
vint y vuyt sous I ll., VIII s.
31. 1
6· 1· 1
10· 6
37· 11· 8
Ítem, lo manteu y roba de llanilla als fills del senyor Hierònym
Rossell, per deu lliures X ll.
Estes trenta-set lliures, onse sous y vuyt dinés yo les he rebudes y
fetes bones a dit mossèn Francesch Blanch en nostros comptes, foli 319.
Ítem, la roba de cor d’estamenya negre vella, ab sa capilla, a
mossèn Francesch Reverter, notari y beneficiat, per dues lliures, deu
sous II ll., X s.

33
1607, juliol, 27. Tarragona
Inventari dels béns del mercader de Nulles Francesc Vilanova, mort a
Màlaga, encarregat pel seu germà i hereu Joan, pagès.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 258r260v (núm. 20).

20
Inventarium bonorum Francisci Vilanova, oppidi de Nulles, in
civitate de Mallega, regni Castelle, deffuncti.
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XXVII iulii MDCVII.
Die veneris, XXVII mensis iulii, anno a Nativitate Domini MDCVII
Tarracone.
Inventarium factum de bonis que fuerunt honorabilis Francisci Vilanova, quondam mercatoris, in civitate Malega, regni Castelle, defuncti,
instante Ioanne Vilanova, agricola, dicti deffuncti fratre atque herede.
En una cayxa de noguer, ab son pany y clau, la qual és de mossèn
Joseph Floris, apothecari de la present ciutat de Tortosa, attrobam
lo següent:
Primo, un arruelo de raxa negra, mitg servida.
Ítem, un altre arruelo de xamellot negre, ab una fayxa de taffatà
negre, ja servit.
Ítem, una capa de llanilla negre, molt usada.
Ítem, una capa de raxa de color, forrada de vayeta morada, ab
sa cugulla, molt usada y vella.
Ítem, un albernús blanch, vell.
Ítem, uns balons de xamellot negre, usats.
Ítem, uns balons de taffatà envellutat, ja portats y servits.
Ítem, un gipó de tafetà, dit rosillo, ja portat.
Ítem, un gipó de taffatà negre, molt usat.
Ítem, una casaca de raxa negra, usada.
Ítem, altra casaca de xamellot negre, també usada.
Ítem, uns borseguins negres, bons.
Ítem, attrobam en dita cayxa una sort de albarans, que n’i a nou
tocants a pagar a diverses persones y a rebut a dit deffunt, los quals
són los següents:
Primo, un albarà de vint y dos lliures, deu sous, set, per Joan
Castelló, del lloch dels Alamús, a dit deffunt y, per no saber lo dit de
scriure, fet per mà de Pere Montserrat Cabestany, prevere y rector
de dit lloch, fet a vint de maig mil sis-cents y sinch.
Ítem, altre altre (sic) albarà de dotze lliures, dos sous, fet per Joan
Serdà, pagès del lloch de Nulles, a dit deffunt y, per lo dit no saber de
scriure, fet per mossèn Joseph Floris, apothecari, a 3 de maig 1601.
Ítem, altre albarà de onze lliures, vint sous, fet per mossèn Bernat
Clarà, benefficiat de la vila de Monblanch, a dit difunt, fet de mà pròpia, a vint y vuyt de abril mil sis-cents y sis.
Ítem, altre albarà de set lliures fet per Joan Fort, fill de Guillem,
de la vila del Forge, a dit difunt, fet de mà pròpia, a vint y sis de maig
mil sis-cents y sis.
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Ítem, altre albarà de sinch lliures fet per Francina Ginera, del
lloch de Nulles, a dit difunt, fet de mà de mossèn Bernat Clarà, per
la dita no saber de scriure, a vint y sis de maig mil sis-cents y sis.
Ítem, altre albarà de tres lliures, fet per mossèn Andreu Amorós,
de Cambrils, a dit difunt, fet de mà pròpia, al peu de una letra del
doctor Pons, rector de Cambrils, a trenta de maig mil sis-cents y sis.
Ítem, altre albarà de quinze lliures dotze sous, fet per mossèn
Francesch Salvat, prevere benefficiat de la vila de Reus, a dit difunt,
fet de mà pròpia, a quatorse de maig mil sis-cents y hu.
Ítem, altre albarà de sinch lliures, fet per Miquel Vila, corder de
la present ciutat, a dit deffunt y, per lo dit no saber de scriure, fet
per mans de Joan Pàmies, perayre de la vila de Reus, a vint y hu de
juliol mil sis-cents y hu.
Ítem, altre albarà de dues lliures, fet per Joan Pàmies, de la vila
de Reus, a dit diffunt, fet de mà pròpia, a nou de nohembre mil siscents y hu y, aprés més aval, y ha un ringló que diu “y més me ha
prestats quatre reals lo dit Vilanova, jo Joan Pàmies, que tot són dos
lliures, vuyt sous”.
Ítem, un Memorial, en lo qual estan specifficats los susdits albarans y altres deutes, dels quals no y ha albarà.
Ítem, una lletra de cambi dirigida a pagar a mossèn Álvares,
chirurgià, y a rebre a mossèn Josep Floris, apothecari, de dotze lliures,
feta per dit deffunt en Màlaga, a deu de juliol mil sis-cents y sis.
Testes, A. Cavaller, calsater et Fran Bover, cives Tarracone.
Inventarium bonorum Francisci Vilanova, oppidi de Nulles, in
civitate de Malega, regni Castelle, deffuncti.
MDCVII.

34
1608, febrer, 21-març, 29. Tarragona
Inventari i encant dels béns del mercader Pau Reverter, espòs de Margarida, hereva universal, del carrer de Mossèn Montoliu, fent
cantonada amb el de Mossèn Batlle, al costat de la casa abans
pertanyent al sastre [Jaume] Xifré i amb la dels hereus de Joan
Pagaroles, al darrere.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 262r290r (núm. 21).
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Inventarium et encantus bonorum Pauli Reverter, mercatoris Tarracone.
XXI februarii MDCVIII.
Die iovis XXI, mensis februarii, anno a Nativitate Domini MDCVIII
Tarracone.
Inventarium factum de bonis que fuerunt honorabilis Pauli Reverter, mercatoris Tarracone.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam et
omnem fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit a lege
indultum, hinc est quod ego, Margarita Reverter, vidua relicta honorabilis quondam Pauli Reverter, mercatoris, civis Tarracone, ut tenens
et possidens hereditatem et bona universa dicti viri mei, pro meis
dote, sponsalitio et aliis iuribus meis, que habeo et habere debeo in
et super eisdem hereditate et bonis, iuxta antiquam, laudabilemque et
approbatam consuetudinem Barchinone constitutionemque generalem
Cathalonie, Perpiniani editam, incipientem “Hac nostra et cetera” et,
ut heres universalis dicti quondam Pauli Reverter, viri mei, per eum
instituta illius ultimo testamento, sub cuius dispositione decessit, quod
fecit, ordinavit et firmavit, in posse Bernardi Gendre, notarii publici
infrascripti, die tercia presentis et currentis mensis februarii, volens
gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et dicte constitutioni satisfacere et omnes penas in dictis constitutionibus contra
non conficientibus inventarium cominatas evitare et cum protestatione
quod non tenear nec teneri volo nec convenire possim ultra vires hereditarias et, si michi videbitur satisfacta prius in meis dote, sponsalitio
et iuribus, possim ipsam hereditatem repudiare, premisso hoc venerando sancte cru+cis signo, ne bona, res et iura dicti quondam Pauli
Reverter, viri mei, ocultari valeant quomodolibet seu perire de bonis
hereditatis eiusdem inventarium facere procuravi, vocatis dicto Bernardo
Gendre, notario et pro testibus venerabile Paulo Gendre, beneficiato
Sedis et honorabile Francisco Ormant, sinterio, cive Tarracone, quod
cepit exordium die vigesima prima mensis februarii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octavo.
Primo, una casa, en la qual habitava y morí dit difunt, situada
en lo carrer de mossèn Montoliu, la qual affronte, de un costat, ab
casa que fonch d’en Xifré, sastre, a part darrera, ab casa dels hereus
de Joan Pagarolas, de l’altre costat, ab lo carrer de mossèn Batlle, com
estigue en lo cantó, en la qual trau un portal y, a part devant, ab lo
carrer de mossèn Montoliu, ab lo qual trau lo portal principal, dins
la qual foren trobades les coses següents:
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En la entrada de dita casa:
Primo, una piqua de pedra de canonada de cisterna.
Ítem, dos pedres de peu dret de portal.
Ítem, una porta de cambra, ab dos golfos.
En lo seller y estapbla:
Primo, un carratell.
Ítem, una sàrria de spart.
Ítem, una corda de spart y cadena, per a traure aygua del pou.
En lo estudi de mitxa escala:
Primo, dos banquets de pi.
Ítem, un llit de camp, ab pillars y poms de noguer, ab sas barras
de ferro y fusta, ab sas annalletas.
Ítem, una màrfaga.
Ítem, tres matalafs.
Ítem, quatre flasades, tres blanques, una vermella.
Ítem, quatre coxins de ploma.
Ítem, quatre coxineres de drap de casa, las duas ab benas de fill
rovellat y las duas ab randa.
Ítem, dues cadires de cuyro, comunes.
Ítem, quatre quadros de tella, guornits de fusta, ab la història
de Troia.
Ítem, altre quadro, sens guarnir, del Gènesis.
Ítem, un quadro petit de fusta, a l’oli, ab figura de Christo portant
la creu al coll.
Ítem, altre quadro de tella, ab sant Francisco, caputxí.
Ítem, trenta-vuyt figuras de paper, entre grans y petits, de diversas
figuras de sants.
Ítem, altre quadro de paper, de fusta guarnit, de sant Pau.
Ítem, unes beases de cuyro de vaqueta, ab sa cadeneta, pany y clau.
Ítem, una boteta cercolada, per portar pinyó.
Ítem, un mix cofre, sens peu, pintat de vert y vermel, ab son pany y
clau, dins lo qual se ha trobat lo següent:
Primo, sis coxineres de drap de casa, ab randes.
Ítem, dos coxineres, ab vora foradada.
Ítem, dos coxineres de drap de casa, ab botons, a l’antich.
Ítem, dos coxineres de drap de casa, ab benas de fill rovellat.
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Ítem, dos coxineres de drap de casa dolentes, ab benas de fill
rovellat.
Ítem, onse coxineretes de coxins de galta, las quatre de tellas,
las altras de drap de casa, gornidas de randas y la una ab benas de
ret sobreposat.
Ítem, dos coxineretes de drap de casa, lises.
Ítem, dos coxineres de coxí de galta, ab flochs.
Ítem, vint y tres llansols de drap de casa, bons.
Ítem, un cortinatge de llit de camp de tela, ab benas de ret
sobreposat, que són sis peses, ab lo sobresell.
Ítem, tres devant de llits, los dos tots de ret sobreposats y l’altre
ab benas de tella y ret sobreposat.
Ítem, un cofre de albe, ab son pany y clau, dins lo qual se ha trobat
lo següent:
Primo, uns cortinatges grochs de llit de camp de cotonina, ab
floquadura de filadís groch, que són set peses, comprès lo sobrecell
y devantllit.
Ítem, duas catifes, usades.
Ítem, un bancall, usat.
Ítem, dos draps de pastà, lo un de cotonina, viat de blau y l’altra
de drap de casa, viat de llana negra.
Ítem, una flasadeta per a la pasta.
Ítem, dos cendrés.
Ítem, un capot per a cendré, ab sa cugulla, de estopa.
Ítem, quatre sachs de stopa nous, de bugada.
Ítem, dos cendrés dolents.
Ítem, un bolich de capsanes.
- -0- - Ítem, una caxa de noguer, ab son pany y clau, dins la qual se
trobà lo següent:
Primo, vuyt dotsenes y vuyt rams de fill prim de bri de cànem
de Urgell, les sinch dotsenes blanch y l’altre de saluia.
Ítem, set capdells del matex fill.
Ítem, trenta rams de fill de cànem comú de saluia.
Ítem, vint y sis rams de fill de estopa prim, mix blancha.
Ítem, vuyt capdels, los sis de bri comú y los dos de estopa.
Ítem, dotse pesses, les onse de bri de cànem y la altra de cotonina,
que tiren sis canas y alguna sis y mitga.
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Ítem, un tros de estopa, que tira mija cana.
Die veneris, VII mensis marcii, dicto anno, dictum inventarium
continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la sala de dita casa:
Primo, dos busquets (sic) de noguer.
Ítem, un buffet petit de noguer.
Ítem, dos cadires de repòs.
Ítem, quatre cadires comunes, de cuyro.
Ítem, dos cadiretes baxes, de cuyro.
Ítem, dos cadiretes baxes de costelles, de fusta.
Ítem, una alabarda, ab los flochs blaus.
Ítem, un arcabús, ab un flascó, ab los cordons de filadís pardo.
Ítem, dos espases, la una ab talabars.
Ítem, un braser de llautó, ab son guarniment de fusta.
Ítem, dos cavalls de ferro, per al foch.
Ítem, una pala y uns molls de ferro.
En lo tinell:
Primo, un cànter de aram gran.
Ítem, un canteret de aram petit.
Ítem, un cànter, un pual de terra.
Ítem, tres bacines de lleutó, les dos lisses.
Ítem, sis plats grans de estany.
Ítem, nou plats petits de estany.
Ítem, deu candaleros de llautó.
Ítem, tres botiges, les dos de aram y l’altra de estany.
Ítem, una llumanera de llauró, de ferro.
Ítem, vint y sinch pesas de vidre, entre tasses, brocals y canadelles.
Ítem, quatre ganivets.
Ítem, un paner de sarga, per tenir les estovalles.
Ítem, un morter, ab sa mà de coure.
Ítem, morter de pedra, blanch.
Ítem, una ribella gran, de pisa blanca.
Ítem, set plats de pisa, blanchs.
Ítem, una fruytera de pisa blanca.
Ítem, una ídria de pisa blanca.
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En la cunya:
Ítem, unes graselles de ferro.
Ítem, un ascalfador de aram.
Ítem, dos copetes de ferro.
Ítem, tres paelles, dos grans y una xica, ab sa giradora.
Ítem, dos asts, hu de gran y hu de xich.
Ítem, dos ferros del foch, de tres peus.
Ítem, una caldera gran de aram, ab sa ansa de ferro.
Ítem, dues coladeras, la una de aram, l’altra de lleutó.
Ítem, dotse olles y dotse cubertores.
Ítem, dos dotzenes de plats petits, de Reus.
Ítem, una dotsena de escudelles, de pisa blanca.
Ítem, una dotsena de escudelles, de Reus.
Ítem, quatre mans de fusta, de morter.
Ítem, dos talladors.
Ítem, tres ambuts petits, de llauna.
Ítem, sis cullés.
Ítem, un rall y tres llumanés.
En la cambra de la sala:
Primo, uns guadamacils vermells, ab ses benes daurades, quetres
(sic) peses grans.
Ítem, un reboster de drap de ras.
Ítem, un pagès de fusta.
Ítem, un llit de camp, ab ses barres de noguer y de ferro, ab ses
anells y poms.
Ítem, una escalfeta de peus.
Ítem, una caxa de noguer, de tal de monja, ab pany y clau, dins la
qual se trobà lo següent:
Ítem, una roba de xamellot negre fi, guarnida ab passamà envellutat.
Ítem, unes faldilles de xamellot vermell fi, ab aygües de vellut y setí.
Ítem, unes mànegues de domàs negre.
Ítem, unes mànegues de telilla de seda morada y or.
Ítem, un manto de estam y seda.
Ítem, una faldilla de drap vert, guarnida ab sinch faxes de vellut
vert.
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Ítem, un manto de suplillo.
Ítem, un manto de burata de seda.
Ítem, unes faldilles de setí negre, ab tres passamans envellutats.
Ítem, una roba de domàs negre, guarnida a un passamà envellutat.
Ítem, una roba de taffetà negre, guarnida ab un rivet de vellut llis.
Ítem, unes faldilles de setí mostrejat morat, ab quatre faxes de
vellut de Itàlia y una porta.
Ítem, unes faldilles de taffetà negre, usades, ab tres faxes de
passamans envellutats.
Ítem, un cos de xamellot de cange color.
Ítem, un giponet de setí negre.
Ítem, quatre parells de mànegues dolentes de taffetà.
Ítem, una capsa de fusta y, dins ella, una pasta de Agnus rodona,
guarnida de fusta.
Ítem, una capsa verda y dins ella:
Ítem, una guarnició de or ab perles, que pesa una onsa y mija,
manco dotse grans.
Ítem, una cadena de or y un camell de or, que pesen sis onses
y set argensos.
Ítem, tres anells de or, ab un robí y un amista y una turquesa,
que pesen sis argensos y dotse grans.
Ítem, un cap de vell qu·és petxina de crestal verda, guarnida de
or, que tot junt pesa set argensos.
Ítem, uns saltiris de coral, sinquanta-dos grans, ab sinch de or
esmaltats de negre y blanch.
Ítem, nou culleres, la una petita, un didal, un escuradens y un
clauer, tot de pla y una poca de plata cremada, que pesen dotse onses
y mija.
Ítem, un saler de plata sobredeurat, ab tres peses y ab sos peu de
lleó, ab les armes al sòl del diffunct, que pesa vint y tres onses y mija.
Ítem, un tapins de or, ab vires de plata.
Ítem, un balons de xamellot negre, molt usats.
Ítem, altres balons de cadís.
Ítem, un arruelo de estamenya.
Ítem, un balons negres, de velut de mostra.
Ítem, un casaca de xamellot negre fi, ab unes mànagues de
canyamàs.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

583

Ítem, una casaca de contray, ab mànegues de stamenya, ja usada.
Ítem, altra casaca de contray, sens mànegues.
Ítem, altra casaca de contray usada, sens mànegues.
Ítem, una sotanilla de dol, de vayeta castellana.
Ítem, sinch parells de miges calses de agulla, de estam.
Ítem, un calsons de drap de color.
Ítem, tres sintons, lo hu de vellut.
Ítem, un calsons de drap de color.
Ítem, tres sintons, lo hu de vellut.
Ítem, sombrero, ab son vell de seda.
Ítem, tres gipons de cotonina de casa, lo hu ab mànegues y los
dos sens mànegues.
Ítem, camisola de cotonina de casa.
Ítem, dues dobles de crestal, de grans xichs y grossos.
Ítem, dos dotsenes de botons de alquímia.
Ítem, una banda de taffetà vermell, ab raposes de or y seda, ab
son botó.
Ítem, un cordó de barret, de passamà de or.
Ítem, una bossa de pua de agulla de or y seda vermella, ab son
cordó de seda de dita color.
Ítem, un cuello, brodat de or de brodador.
Ítem, quatre parells de guans.
Ítem, dos avanos.
Ítem, un estux ab dos ulleres.
Ítem, quatre pintes.
Ítem, sis mocadós de tela.
Ítem, un tocado de tela.
Ítem, unes talles de tela per un cabés.
Ítem, una porsellana.
Ítem, nou cabessos de tela, de home y de dona.
Ítem, dos cabessos plans de tela, ab mostra y randa.
Ítem, devuyt camisses de drap de casa, la una, de tela, de home
y de dona.
Ítem, dos saragüels de drap de casa.
En la cambra més adintre:
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Primo, un llit de camp, ab ses barres de noguer y poms, vergues
de ferro.
Ítem, una màrfega.
Ítem, dos matalaffs.
Ítem, una fillola.
Ítem, dos flassades blanques.
Ítem, una flassada vermella.
Ítem, altra flassada groga.
Ítem, dos coxins grans y sinch de xiquets, de ploma.
Ítem, una tela ab la figura de Nostra Senyora y sant Joan, guarnit
de fusta.
Ítem, altra tela de sant Hierònym, sens guarnir.
Ítem, un gayata, ab les armes de Monserrat.
Ítem, un ventall de taula de palma.
Ítem, altra ventall petit.
Ítem, un paneret de enpall de assentar cabesos.
Ítem, un sombrero.
Ítem, dos guarniments de enserats de finestrons.
Ítem, un altra caxa de noguer, ab pany y clau, de tal de monja,
dins la qual se trobà lo següent:
Ítem, nou estovalles de bri de cànem ab cotó.
Ítem, unes estovalles de ginesta, les unes grans y les altres xiques
y dolentes.
Ítem, setse estovalles, de la mostra nova, de bri de cànem.
Ítem, dues tovalloles de tela, la una ab ret y randa, l’altra de fill
rovellat, ab mostra de ental.
Ítem, altra tovallola de tela, de entall sobreposat.
Ítem, quatorze tovalloles de drap de casa.
Ítem, onse manills viats de blau.
Ítem, tres estovalles xiquets, les dos oldanes.
Ítem, deu exugamans.
Ítem, sis torcaboques de bri de cànem, ab mostra de pinyó, guarnits ab flocadura.
Ítem, sis torcaboques grans prims.
Ítem, deu torcaboques de ginesta.
Ítem, quatre dotsenes y set torcaboques de drap de casa.
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Ítem, un cofre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se trobà lo
següent:
Ítem, brial de cotonina, ab tres faxetes de tela de ruan.
Ítem, dos parells de mànegues de cotina.
Ítem, uns cortinatges de llit de camp de filampua espesa y filampua
brodada, ab son cobricell y davantllit, que són set peses.
Ítem, una vànova dolenta.
Ítem, trossos de drap nou, que són una cana, poch més.
Ítem, dos peses de estopa, la una sensera que tira sis canes, l’altra
ensetada, qu·és mitja pesa.
Ítem, una capsa buyda.
Ítem, un paper de safrà, que serà una onsa.
Ítem, un vell de seda blanca.
Ítem, tres puntes de vel.
Ítem, un vel de dol.
Ítem, dos fusanys.
Ítem, una capsa larga.
Ítem, un vell de ret de un punt.
Ítem, una capseta larga, petita.
Ítem, un tros de plocadura de fill.
Ítem, tres pesals de trenes.
Ítem, sinquanta-set serros de cànem de Urgell, sense pentinar.
Ítem, cent y nou serros de cànem de Urgell y de Tarragona,
pentinat.
Ítem, nou serros més de cànem, sens pentinar.
Ítem, mitja pesa de veta blanca.
Ítem, una espadella de espadar cànem.
Ítem, una caxeta, sens pany, per a tenir los cabessos.
Ítem, dos parells de calsetes de llana.
Ítem, un parell de calsetes de estam, dolentes.
Ítem, sis parells de paüchs de llana.
Ítem, sinch parells de calsetes de lens.
Die veneris, XIIII mensis marcii et anni predictorum, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la cambra de dalt:
Ítem, unes vires de vaqueta.

586

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,
Ítem,

un llit de peu de gal, ab posts.
una màrfega.
un matalaff.
dos trossos de cortina, de pinsel.
una tauleta.
dos pintes de pentinar cànem.
un taler, ab una bena de filempua, per a brodar.
En lo pastador:
Ítem, una pastera, ab sa rahora.
Ítem, dos sedassos.
Ítem, una escaleta y granereta.
Ítem, dos gerres olieres de la boca estreta, buydes.
Ítem, un ganxo de ferro.
Ítem, una gerra de tenir olives.
Ïtem, quatre gerretes petites, per a olives.
Ítem, un barral de vidre, guarnit de spart.
Ítem, un gobolet, ab son brocal.
Ítem, quatre sanalles farineres.
Ítem, quatre panés, dos de canya y dos de sarga.
Ítem, una cistella y una caragolera.
Ítem, dos sachs de tres quarteres, per tenir blat.
Ítem, una managueta per a fer clarea.
Ítem, un estrep.
Ítem, dos ribells grans de terra per ensabonar.
Ítem, quatre ribells, petit.
Ítem, una arquimesa de àlber, ab son y clau, ab sos calaxos y al peu
dos armaris, la qual estava en lo studi de mija escala, dins la qual
se trobà lo següent:
Ítem, set gansalles petites de fill de aram.
Ítem, un Flos sanctorum.
Ítem, sinch libres de octau.
Ítem, un tinter y un arener de leutó.
Ítem, unes estisores per entretallar paper.
Ítem, tres librets de memòries.
Ítem, un cadenat rodó petit, per a les beases.
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Ítem, lo Libre major del diffunct, en lo qual se són trobades en
ubert que li devien les persones y quantitats següents (espai en blanc).
Testes, Pau Gomis, sastre y Francesc Ormant, sinter, in acceptatione.
Haec autem bona et non plura alia ad presens inveni et invenire
potui et confiteor ego, dicta Margarita Reverter, vidua dicti quondam
Pauli Reverter, dictis nominibus in hereditate et bonis dicti quondam Pauli Reverter, viri mei, me invenisse et omnia de quibus notitiam
habui de bonis ipsius hereditatis in huiusmodi inventarium redigisse et
redigi et scribi fecisse, nec secundum meam conscientiam credere aliquid
aliud fore in dictis bonis et hereditate, ultra predicta in dicto inventario
seu reportorio descripta nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usam
fuisse nec fecisse nec in posterum utar quin ipsa omnia bona mobilia et
immobilia et omnes res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario
ponantur et inserantur. Et si quid aliud ullo tempore invenero in dictis
bonis et hereditate quam citius fieri poterit in huiusmodi inventario
redigi et scribi faciam et ponam. Dicens insuper et protestans quod si
aliquia posui non ponenda vel aliqua omisi ponenda pro non positis
volo haberi posita et ponenda propositis reputari adeo quod semper
uti valeam veritate. Et sic cum supra per me factis protestationibus et
aliis a iure mihi concessis presens firmavi inventarium. Et quequidem
bona omnia penes me, nominibus predictis, sunt et existunt ipsaque
tenere et possidere confiteor et de eis bonum verum, rectum et legale
compotum reddere sub protestationibus predictis, suis loco et tempore
et cui de iure tenear promitto sine aliqua videlicet dilatione, excusatione
et exceptione et sub obligatione bonorum meorum et reuntiationibus
necessaris ac cum iuramento quod in animam meam per dominum
Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta
facio et presto cum presenti, quodquidem inventarium fuit actum et
perfectum Tarracone die veneris decimaquarta mensis marcii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo. Sig+num mei Margarite Reverter, heredis predicte, que hac, dictis nominibus, hec laudo,
concedo, firmo et iuro.
Testes huius rei sunt honorabilis Paulus Gomis, sartor et Franciscus Ormant, sinterius, cives Tarracone.
Inventarium et encantus bonorum Pauli Reverter, mercatoris Tarracone.
MDCVIII.
Die sabbati, desima quinta mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo.
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Encantus factus de bonis que fuerunt quondam Pauli Reverter,
mercatoris Tarracone.
Primo, una espassa, ab sos talabarts, a Francesch Queralt, per
deset sous XVII s.
Ítem, una alabarda a mossèn Aleu, notari, per quinse sous XV s.
Ítem, un llansol a mestre Florentí, per denou sous y sis XVIIIIº s.,
VI d.
Ítem, un bancal a Jaume Vidales, per vuyt sous y un diner VIII s.,
I d.
Ítem, los dos cavalls de ferro a mossèn Pinyanos, per devuyt
sous XVIII s.
Ítem, una spasa trencada a mestre Farrer, per quatre sous IIII s.
Ítem, unas tapinas a mossèn Palladella, per vuyt sous VIII s.
Ítem, dues tovalloles a mestre Farrer, per tres sous y sis III s., VI d.
Ítem, un gipó, sens mànegues, a Miquel Castellví, per onse sous
y set XI s., VII d.
Ítem, quatre torquaboques a Pere Gatell, per vuyt sous VIII s.
Ítem, una catifa a mestre Febrer, per trenta-sis sous II ll., XVI s.
7· 3· 7
Ítem, una catifa vella a Jaume Luch, per denou sous XVIIIIº s.
Ítem, dos cadires comunes al patró Josep Rovellat, per denou
sous y sis XVIIIIº s., VI d.
Ítem, una cadira comuna a mestre Febrer, per deu sous X s.
Ítem, quatre torquaboques al patró Josep Rovellat, per sis sous
y sis VI s., VI d.
Ítem, una cadira comuna a n’an Pallarès dels Pins, per onse sous
XI s.
Ítem, quatre torquaboques a Josep Vila, per set sous VII s.
Ítem, quatre torquaboques al comensal Sauch, per deu sous X s.
Ítem, quatre torquaboques a Josep Vila, per sis sous y dos VI., II d.
Ítem, quatre torquaboques a Joan Ferrer, per nou sous y un diner
VIIIIº s., I d.
Ítem, un mantell de stam y seda, vell, a mestre Farrer, per vint
y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, unes estovalles a mosèn Sans, per onse sous XI s.
Jo ho he de fer bo. Ítem, nou culleres de plata al senyor canonge
Marian, a deset sous la onsa, pesen nou onses, deu argensos, valen
nou lliures, tres sous VIIIIº ll., III s.
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Ítem, unes estovalles a Jaume Cabestany, per onse sous y un
diner XI s., I d.
Ítem, un llansoll a Melcior Uguet, per vint sous I ll.
Ítem, unes estovalles a Josep Vila, per deu sous y sis X s., VI d.
Ítem, un bufet de noguer al senyor canonge Rovira, per tres lliures
y sinch sous III ll., V s.
Ítem, un llansol a mossèn Miquel Sans, per vint y un sou I ll., I s.
22·3·10
Ítem, unes estovalles al dit Sans, per onse sous y set XI s., VII d.
Ítem, un llansol al dit mossèn Sans, per vint y un sou I ll., I d.
Ítem, dos coxineres a mossèn Robió, per set sous y dos dinés
VII s., II d.
Ítem, un llansol al senyor canonge Font, per vint y quatre sous
I ll., IIII s.
Ítem, quatre coxineres a mossèn Robió, per deu sous y dos dinés
X s., II d.
Ítem, una tovallola a dit Robió per dos sous y dos II s., II d.
Ítem, una tovallola a mestre Cavaller, per dos sous II s.
Ítem, una tovallola a na Baldirana, per un sou y sis I s., VI d.
Ítem, una tovallola a dit Baldirana, per un sou y sis dinés I s., VI d.
Ítem, un gipó a mossèn Boquer, per vint y tres sous I ll., III s.
Ítem, un manill a Joan Barruenga, per tres sous y un diner III s.,
I d.
Ítem, un manill a n’an Magarolas, per dos sous y vuyt II s., VIII d.
Ítem, un manill a Joan Barruenga, per tres sous y un diner III s.,
I d.
Ítem, un manill a n’an Magarolas, per tres sous y tres III s., III d.
Ítem, dos cadires comunes a Jaume Blanch, de Altafulla, per vint
y quatre sous y sis I ll., IIII s., VI d.
Ítem, una banda vermella a mossèn Mora, per tretse sous XIII s.
Ítem, una camissoleta a Andreu Botet, per quatre sous IIII s.
12 ll. Ítem, unes cortines de cotonina naranjada a Barthomeu
Aximeno, de Reus, per tretse lliures y deu sous XIII ll., X s.
21·7·8
Ítem, dues cadires de rapòs a mestre Cavaller, ferrer, per trentasis sous I ll., XVI s.
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Die martis, XVIII mensis marcii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, una flasada bancha (sic) a la viuda Ormanta, per trenta
sous I ll., X s.
Ítem, quatre quadros de història de Troia a mossèn Miralles, per
sis lliures, quatre sous VI ll., IIII s.
Ítem, dos matalaffs a mossèn Joan Cabestany, per VIII ll.
Ítem, un quadro xiquet a la senyora Gerònima Perulla, per vuit
sous, dich VIII s.
Ítem, dos cadiretas al senyor Francesch Nabot, per trenta sous
I ll., X s.
Ítem, una caxeta a mestre Ormant, per sinch sous V s.
Ítem, dos candaleros a mossèn Toni Esteve, per tretse sous XIII s.
Ítem, una coladora a mossèn Miquel Puig, per set sous y sis VII s.,
VI s.
Ítem, un quadro a mosèn Farrer, per quinse sous XV s.
Ítem, un matalaf a mossèn Farrer, per tres lliures III ll.
Ítem, dos candaleros a n’an Saperas, per dotse sous y sis XII s.,
VI d.
Ítem, dos candaleros a mossèn Cedó, prevere, per onse sous XI s.
Ítem, un rall a na Fort, per un sou y set diners I s., VII d.
Ítem, un sinto a mossèn Peres, per sis sous VI s.
Ítem, un cos baix a Benet Martí, per deu sous X s.
Ítem, unes mitges de agulla a Pere Terrés, per III s.
Ítem, unes mitges de agulla a n’an Batet, per quatre sous IIII s.,
III d.
Ítem, una caxa a Joan Toder, per trenta sous y sis I ll., X s., VI d.
Ítem, unes mitges de agulla al senyor canonge Font, per sis sous
VI s.
28·13·11
Ítem, dos parells de mitges velles a mestre Giol, per tres sous III s.
Ítem, una esbromadora a n’a·n Martí, per dos sous y vuyt II s.,
VIII d.
Ítem, un ambudet a dit Martí, per quatre dinés IIII d.
Ítem, dos candaleros a mossèn Colom, a mix preu dels nous.
Ítem, una caxeta enpaperada a n’an Farrer, per V s.
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Die mercurii, XVIIII mensis martii et anni predictorum, dictum
encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, quatre coxins, dos grans y dos de galta a mossèn Corda,
per denou sous y sis XVIIII s., VI d.
Ítem, una casaca vella a Gregori, per sinch sous V s.
Ítem, un cortinatge de lit de tella, gornidas de ret a mestre Farrer,
per vuyt lliures VIII ll.
Jo ho he de fer bo. Ítem, un llit de pots y banchs al senyor canonge Marian, per setse sous XVI s.
Ítem, unes graella a n’an Gregori, per sis sous y tres VI s., III d.
Ítem, una màrfega a l’Aragonès, per set sous VII s.
Die sabbati, XXII mensis martii et anni predictorum, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, un coxí de ploma a mossèn Boquer, per quatre sous IIII s.
Més, un coxí de ploma a dit Boquer, per sis sous VI s.
Més, una basina de llautó a mossèn Cedó, per quatorse sous XIIII s.
12·8·9
Ítem, uns balons de raxa dolents a Joan, criat de miser Constantí,
per quinse sous XV s.
Ítem, una tella de figura de sant Hieroni a Joan Puig, per sis
sous VI s.
Jo ho he de fer bo. Ítem, un flascó y cordons a Pau Gendre, per
vuyt sous VIII s.
Ítem, un candalero a mossèn Sans, per quatre sous y sis dinés
IIII s., VI d.
Ítem, un llit de camp, ab sos pilàs y barras de ferro, a la senyora
Brocà, per tres lliures y sis sous III ll., VI s.
Ítem, una albúrnia de aram a mossèn Sans, per dos sous y un
diner II s., I d.
Ítem, una albúrnia a Pere Verdú, per quatre sous IIII s.
Ítem, una basina de llautó a n’a·n Gatell de la Torra d’en Barra,
per quatorse sous XIIII s.
Ítem, altra basina al dit Gatell, per setse sous XVI s.
Ítem, dos matallaffs a mossèn Jaume Guerau, per sis lliures VI ll.
Ítem, un buffet de noguer al parrochial mossèn Miralles, per dues
lliures, quatorse sous II ll., XIIII s.
Die sabbati, XXVIIIIº mensis martii, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
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Jo ho he de fer bo. Primo, una conca de aram al senyor canonge
Marian, per dues lliures, set sous II ll., VII s.
Ítem, uns ferros a n’a·n Gabriel Nogués, per sinch sous V s.
Jo ho he de fer bo. Ítem, una paella gran al senyor canonge
Marian, per quatre sous y vuyt IIII s., VI d.
Ítem, uns ferros a Antoni Jordi, per un sou y deu I s., X d.
Ítem, una paella a Aleix Carbó, per tres sous y set III s., VII d.
18·11·8
Ítem, una copeta a n’a·n Dionís Mora, per tres sous y nou III s.,
VIIIIº d.
Ítem, una paelleta a na Bertrana, per 9 diners VIIIIº d.
Ítem, dos llumanés a n’a·n (sic), per sinch sous y vuyt V s., VIII d.
Ítem, una casaca vella de contray a n’an Baldirà, per quinse sous
XV s.
Ítem, a la senyora Brocà un escalfador, per 10 s.
Ítem, a la viuda Garsia una flasada vermella, molt vella, per setze
sous, dich 16 s.
Ítem, una gàbia a mossèn Rull, notari, per tres sous y tres III s.,
III d.
Ítem, un braser a mossèn Lluch, per quinse sous y sis XV s., VI d.
3·12. Ítem, una paleta a la senyora Gerònima Rulla, per dos sous
y un diner II s., I d.
Ítem, una cadena de or a mossèn Francesch Salvat, botiguer de
teles, pese sis onses, a rahó deu lliures, vuyt sous la onsa, val sexantadues lliures, vuyt sous LXII ll., VIII s.
176·13
Libre en lo qual se asentaran tottes las restes dels particulars se
troben ser deutors en los libres del quòndam mossèn Pau Reverter,
escrits per mans de Pere Rosich, per horde dels senyors marmessors,
comensant al primer de mars de 1608.
Any 1608.
1608
Deu Monserrat Gilibert, corder o esperdayner y llur muller, a 17
de noembre 1578, 160 ll. y són per tantes en son compte tingut en
libre major, fulla primera, appar per obbligatió, en poder de mossèn
Onofre Pasqual, notari de Tarregona, dich 160 ll.
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E més, deuen los ditts 3 ll., 12 s., 6 d., per despesses fettes en
la cobransa de dita sobre partida, apar en dit libre, cartes sobre dita,
diem 3 ll., 12 s., 6 d. És·los degut.
Deu en Pere Vissens Arles, mercader de Barselona quòndam (espai
en blanc) de (espai en blanc) 1585 39 s., són per esta de son compte
tingut en dit libre, fulla primera, sens obbligatió ni alberà, diem 1 ll.,
19 s. És·li degut.
Deu micer Damià Miret, rector de Barberà quòndam, a (espai en
blanc) de (espai en blanc) 1585 16 s. y són per resta de son compte
tingut en ditt libre, fulla primera, sens obbligatió 16 s. És·li degut.
1608
Deu Lluís Pol, velluter quòndam, a (en blanc) de (en blanc) 1584,
2 ll. y són per la resta de son compte en ditt libre, cartes una, és
deutor 2 ll. És degut.
Deu mestre March Vilar, argenter, que a (en blanc) de (blanc)
1587 41 ll., 14 s. y són per la resta de son compte, tingut en ditt libre,
cartes 4 trobam deutor, diem 41 ll., 14 s. És degut.
Deu mestre Bernat Florejachs, mercader de Tarregona quòndam,
a (en blanc) de (en blanc) 1587 1 ll., 7 s., 8 d. y són per la resta de son
compte, tingut en ditt libre, cartes 9 és deutor, diem 1 ll., 1 s., 8 d.
A 24 de abril 1592, 85 ll., 3 s. y són per la resta de son compte en
ditt libre, de cartes 37, reste a donar per obligatió 85 ll., 3 s. És degut.
1608
Deu Fransech Casses, corder, fill de Pau Casses, corder de Tarregona, a 12 de juny 1588, 1 reals, 23 ll. y una escallada de cànem y
són per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 9, resta a donar,
diem 1 reals, 23 ll. i una escallada de cànem. És degut.
Deu mestre Hierònim Espital, botiguer de draps de la Torra d’en
Barra, 5 ll., 10 s., 2 d., per la resta de son compte en ditt libre, de
cartes 11, resta devent, diem 5 ll., 10 s., 2 d. És degut.
Deu mestre Jaume Prenianosa, corder, en lo any 1588, 21 ll., 17 s.
y són per resta de son compte en ditt libre, de cartes 13, reste devent
per obbliglatió (sic), en poder de mestre Onofre Pasqual, notari, dien
21 ll., 17 s. És degut.
Deu mestre Pau Casses, corder de Tarregona, a 2 de agost 1588,
22 ll., 13 s., per resta de son compte, en ditt libre, de cartes 14, resta
devent per alberà debitori 21 ll., 13 s. És·li degut.
1608
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Deu mestre Pere Joan Canals, a 21 de jener 1589 3 ll., 4 s., per
la resta de son comtpe en ditt libre, de cartes 15, reste a donar diem
3 ll., 4 s. És·li degut.
Deu mestre Nofre Pasqual, notari de Tarregona, a (sic) de agost
1588 1 ll., 8 s. per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 16,
resta a donar, diem 1 ll., 8 s. És·li degut.
Deu mestre Bernat Pons, nebot del difunt, vui abitant en Madrit,
a 11 de juliol 1589 35 ll., 14 s., per la resta de son compte en ditt libre
maior, cartes 19, resta a donar, diem 35 ll., 14 s. És·li degut.
Deu mossèn Antoni Lopart està en lo castel de la Torra d’en
Barra, a 15 de juliol y a 15 de agost (espai en blanc), 3 ll., 7 s., per
la resta de son compte en ditt libre, cartes 20, resta a donar, diem
3 ll., 7 s. És·li degut.
1608
Deu mestre Joan Foleres, de Servera, a 23 de octubre 1590 10 ll.,
17 s., per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 21, reste a
donar, diem 10 ll., 17 s., 6 d. És·li degut.
Deu na Giralta, muler de mestre Janot, mestre de casses, a 10
de maig 2 ll., per la resta de son compte ditt libre, cartes 28, reste a
donar 2 ll. És·li degut.
Deu mestre Jaume Navés, calseter, a 2 de juny y a 16 de octubre
1591, 3 ll., per la resta de son compte en ditt libre de cartes 29, reste
a donar diem 3 ll.
A 24 de febrer 1591, 77 ll., per la resta de son compte en ditt
libre de cartes 34, reste a donar ab què se li deu refer y fer bons la
valor de un cofret y roba de li, diem 77 ll. És·li degut.
Deu Pere Balle, moliner del Molí de baix, 1591 3 ll. per la resta
de son compte en ditt libre, cartes 35, reste a donar 3 l. És·li degut.
Deu mestre Ramon Colom, a 3 de febrer y a 21 de mars, 1592
5 ll., 4 s. per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 35, reste
a donar 5 ll., 4 s. És·li degut.
1608
Deu mestre Antoni Berga, calseter, a 22 de abril 1592, 20 ll.,
1 s., per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 36, resta devent
20 ll., 1 s.
Deu en Gibert, ostaler de dafora del Portal de Predicadós, a 9 de
maig 1592, 4 ll., 4 s. per la resta de son compte, de cartes 36, diem
4 ll., 4 s. És·li degut.
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Deu mestre Antich Carbó, corredor de col de la present ciutat, a
9 de maig 1592, 1 ll., 4 s., per la resta de son compte, de cartes 36,
diem 1 ll., 4 s. És·li degut.
Deu mestre Magí Vidal, apothecari, a 15 de juliol 1601, 57 ll., 13 s.,
11 d., per la resta de son compte de ditt libre, en cartes 38, ab què i
an en ditt libre, ab un full gran, un compte de medisines que fan a
donar crèdit en descàrrech d’esta partida 57 ll., 13 s., 11 d. És·li degut.
/O/. Nota que en ditt libre, cartes 41 i a tres partides de suma de
mill liures féu bestreta y possà ab la companya se féu entre los senyors
Jaume Rossel, Francesch Sisterer, Gaspar Giminells, Grabiel Salvador
y Pau Reverter, per la botiga de telles possaren en venda a temps de
sinch anys, apar per escriptura, en poder de mossèn Bernat Gendre,
notari de Tarregona, a 25 de juny 1593, diem
1608
Deu mestre Baltazar Gavaldà, droguer de Tarragona, a 5 de setembre 1595, 4 ll. de resta de son compte en dit libre, cartes 49 4 ll.
És·li degut.
Deu mossèn Gaspar Arnau, de Mataró, a 18 de jener 1596, 18 ll.
per la resta de son compte en ditt libre, cartes 50, reste devent
18 ll. És·li degut.
/O/. Nota que en ditt libre, cartes 52 ab mossèn Janot Torrel, de
la villa de Vinyols, y mossèn Pau Reverter y a serts interesos ente los
dos, per no trobar del tott claríssia, se fa la present per avís. /O/.
Deuen mossèn Rafel Sol y Jaume Pi, botiguer de teles de Sant
Feliu de Guíxols, a 26 de octubre 1596, 5 ll., 14 s., per la resta de ditts
compte en ditt libre, de cartes 55, resten devent 5 ll., 14 s. És·los degut.
Deu mestre Francesch Gisquarol, blanquer de Tarregona, a 10 de
juliol 1596, 1 ll., 18 s., 4 d. per la resta de ditt compte, cartes 57, dich
5 ll., 18 s., 4 d. És·li degut.
Deu Isach, lo pintor de Tarragona, a 3 de setembre 1596, 3 ll.,
12 s., per la resta de son compte, de cartes 57, reste devent 3 ll., 12 s.
És·li degut.
Deu mossèn Jaume Alies, a 19 de novembre 1596, 6 ll., 6 s., per
la resta de son compte en ditt libre maior, de cartes 59, reste devent
6 ll., 6 s.
1608
Deu mossèn Benet Santamaria, mercader de Barcelona, a 8 de
mars de 1598, 3 s. per la resta de son compte, de cartes 65, diem 3 s.
És·li degut.
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Deu mossèn Gaspar Giminels, menor, a 13 de jener 1597, 2 ll., 8 s.,
per la resta de son compte en dit libre, de cartes 65, diem 2 ll., 8 s.
A 24 de octubre 1597, 5 ll., cartes 69 5 ll.
A 12 de maig 1598, 42 ll. reste deure, per son pare, en cartes 91,
diem 42 ll. És·li degut.
Deu la Confraria de Sant Salvador, qui són los mercadés, a 2 de
agost 1597, 13 ll., 1 s., 6 d., per la resta de son compte, de cartes 66,
diem 13 ll., 1 s., 6 d. És degut.
Deuen Sabestian y Bartholomé Nicolins, de Alacant, a (espai en
blanc) de juny 1597, 5 s., 6 d., per la resta de son compte, de cartes
69, diem 5 s., 6 d. És·los degut.
Deu Jaume Navarro, del loch de Puigdelfí, a 21 de maig 1597,
36 s., per la resta de son compte, de cartes 71, obligació en poder de
mossèn Rufes 5 ll., 16 s. És·li degut.
Deu mossèn Francesch Sisterer, mercader de Tarregona, a 21 de
maig 1596, 22 ll., 11 s., 3 d., per la resta de son compte, de cartes 71,
diem 22 ll., 11 s., 3 d. És·li degut.
A 19 de agost 1598, 1 ll., 3 s., per la resta de son compte de
cartes 102, diem 1 ll., 3 s.
/O/. Nota que en dit libre, cartes 75, se troben més interessos té
ditt mossèn Pau Reverter quòndam ab los senyors Quirigo, Quino y
Fecalle y Pau del Rosso, per ser los ditts creadós, se dexa per avís.
1608
Deu na Lopis, viuda, a 26 de jener 1598, 5 ll., 6 s., per la resta de
son compte en ditt libre maior, de cartes 75, diem 5 ll., 6 s. És·li degut.
Deu mossèn Grabiel Salvador, a 21 de octubre 1597, 28 ll., 4 s.,
per la resta de son compte, en ditt libre, de cartes 78, diem 28 ll. És·li
degut, que, a 8 de juny 1598, 30 ll., apar en cartes 30, ditt libre.
Deu mossèn Coll, argenter, a 31 de octubre 1597, 3 ll., per la
resta de son compte en ditt libre, de cartes 79, diem 3 ll. És·li degut.
Deu mossèn Onofre Oliver, corredor de orella, a 3 de noembre 1597,
4 ll., per la resta de son compte en ditt libre de cartes 79, diem 4 ll.
Deu Pau Rener, a 4 de novembre 1597, 2 ll., 4 s., per la resta
de son compte en ditt libre, de cartes 80, diem 2 ll., 4 s. És·li degut.
Deu mossèn Andreu Amorós, botiguer de teles de la vila de Cambrils, a 14 de febrer 1599, 75 ll., 16 s., 5 s., per la resta de son compte,
de cartes 81, diem 75 ll., 16 s., 5 d. És·li degut.
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Deu mestre Christòfol Sabater, a 3 de desembre 1597, 29 ll., 3 s.,
de les quals se li an de fer bones la valor de la fusta y faena per cassa de ditt mossèn Reverter féu ditt Sabater, apar en cartes 85, diem.
És·li degut.
1608
Deu mossèn Antoni Serra, botiguer de teles de Tarregona, a 3 de
jener 1598, 134 ll., 15 s., 8 d., per la resta de son compte en ditt libre,
de cartes 85 134 ll., 15 s., 8 d. És·li degut.
Deu mossèn Nicolau Forties, mercader de Barcelona, a 26 de jener
1598, 1 ll., 7 s., per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 87,
diem 1 ll., 7 s. És·li degut.
Deu Berthomeu Martí, pagès, a la Devalada de Sant Francesch,
a 25 de octubre 1598, 5 ll., 7 s., 9 d., per la resta de son compte, de
cartes 91, diem 5 ll., 7 s., 9 d. És·li degut.
Deu mossèn Alexandre Sendra. A de aver mossèn Alexandre Sendra.
Deu la companyia, qui són lo senyor Jaume Rosel, Francesch
Sisterer, Gaspar Giminels i Grabiel Salvador, a 8 de mars 1598, 213 ll.,
4 s. 11 d., per la resta de son compte present libre, de cartes 96, resten
a donar, diem 213 ll., 4 s., 11 d. És·los degut.
Deu Gaspar Saperes de la villa de Vals, a 13 de juliol 1598, 3 ll.,
12 s., per la resta de son compte, de cartes 99, diem 3 ll., 12 s. És·los
degut.
Deu mossèn Hierònim Puiol, rector dels masso de Vilafranqua de
Conflent, del bisbat d’Elna, a 2 de noembre 1598, 6 ll., 15 s., 6 d., per la
resta de son compte, de cartes 103, en ditt libre, diem 6 ll., 15 s., 6 d.
1608
Deu la Taula de la ciutat de Tarregona, a 8 de noembre 1602, 6
dinés, per la resta del compte, de cartes 106, diem 6 d. És·li degut.
Deu mossèn Miquel Sans, de Tarregona, a (espai en blanc) de
juny 1599, 10 ll., per la resta de son compte present libre, de cartes
107, diem 10 ll. És·li degut.
Deu Luis Gatel, pagès de Tarregona, a 11 de abril 1600, 5 ll., per
la resta de son compte, de cartes 110, diem 5 ll. És·li degut.
Deu Joan Agramunt y Miquel Vidal, sogre i gendre, a 12 de abril
1600, 5 ll., 6 d., per la resta de son compte, de cartes 111, diem 5 ll.,
6 d. És·li degut.
Deu Miquel Barufet, de la vila de Cornudella, a (espai en blanc)
de agost 1600, 20 ll., 9 s., 6 d., per la resta de son compte, de cartes
123, diem 20 ll., 9 s., 6 d. És·li degut.
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Deu Joan Ferran, del loch dels Pallaressos, 4 ll., per la resta de
son compte present libre, de cartes 113, diem 4 ll. És·li degut.
Deu lo senyor mossèn Grabiel Martí, a 29 de abril 1599, 10 ll., 7 s.,
9 d., per la resta de son compte, de cartes 113, diem 10 ll., 7 s., 9 d.
A (espai en blanc) de (espai en blanc) 1605, 10 ll., 3 s., 5 d., per la
resta de son compte, de cartes 118, diem 10 ll., 3 s., 5 d. És·li degut.
1608
Deu mestre t. Pronyanosa, caputxer, a 5 de febrer 1602, 10 ll., per
la resta de son compte de ditt libre, de cartes 114, diem 10 ll.
Deu Hierònim Pol, revenador de la vila de Gostantí, a 13 de noembre 1602, 1 ll., 3 s., 2 d., per la resta de son compte de ditt libre,
de cartes 116, diem 1 ll., 3 s., 2 d.
Deu Jaume Castelló, traginer de la villa de Servera, a 17 de desembre 1602, 8 ll., 8 s., per la resta de son compte, de cartes 116 8 ll., 8 s.
Deu en Crausi, traginer de Tarregona, a 10 de abril 1603, 9 ll.,
8 s., per la resta de son compte de ditt libre, de cartes 116, diem
9 ll., 8 s.
Deu en Guillem Bonal, traginer de Tarregona, a 28 de abril 1603,
1 ll., 4 s., per la resta de son compte en ditt libre, de cartes 116, diem 1 ll.,
4 s.

35
1608, octubre, 17. Tarragona
Inventari dels béns del pagès Bernat Cerdà, germà de Jaume, també
pagès, hereu universal, del carrer de Misser Sitges, entre la casa de
Ramon Colom, la del boter T. Calabrès, per darrere, i la dels hereus
de Francesc Traver, amb una vinya i terra campa de la partida de
les Argiles, un censal i deutes.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 296r298r (núm. 22).

22
Inventarium bonorum quondam Bernardi Cerdà, agricola civitatis
Tarracone.
XVII octobris MDCVIIIº.
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Die veneris, decima septima mensis octubris, anno a Nativitate
Domini MDCVIII Tarracone.
Inventarium bonorum omnium que fuerunt quondam Bernardi
Cerdà, agricole civitatis Tarracone, factum ad instantiam Iacobi Cerdà, agricole dicte civitatis, eius fratris et heredis universalis dictorum
bonorum constituti in illius ultimo (sub cuius dispositione decessit)
testamento, quod dictus quondam Bernardus Cerdà fecit, ordinavit et
firmavit, in posse mei, notarii infrascripti, sub die (espai en blanc) anni
(espai en blanc), volens uti consilio sacri principis et cetera et aliis omnibus beneficiis a iure vel alias inventaria facientibus concessis. Protestans quod nichilominus quod non vult, dicto nomine, teneri aliquibus
creditoribus dicti Bernardi Cerdà, eius fratris, ultra vires hereditarias.
Et cum hac protestatione et aliis sibi de iure permissis et fieri solitis
instat presentis inventarii confectionem, quod cepit habere exordium
dicta die Tarracone in dicta autem hereditate et bonis fuerunt inventa
res et bona que sequuntur:
Primo, una casa situada dins la present ciutat de Tarragona, en
lo carrer dit de micer Citges, la qual affronta, de un costat, ab casa de
Ramon Colom, de part darrere, ab casa de T. Calabrès, boter, de altre
costat, ab casa dels hereus de Francesch Traver, a part davant, ab dit
carrer públich, al qual trau lo portal, dins la qual foren trobades les
coses següents:
En la entrada de dita casa:
Primo, una rella dolenta y un jou.
Ítem, una destral.
En la sala de dita casa:
Primo, un mig cofre.
Ítem, una ampolla y un brocal.
Ítem, una tassa de estany.
Ítem, una podadora llarga.
En la cambra de dita sala:
Primo, un llit de pots de pi, de peus de gall, ab sa màrfega, un
llansol dolent y una flassada.
Ítem, dos cadires de mija volta, mig usades.
Ítem, una sella.
Ítem, uns ferros chiquets, ja usats.
Ítem, uns molls y una paella mijanserra, tot usat.
Ítem, una eixada dolenta, ab son mànech.
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Ítem, una forca pallera, ab quatre forcons.
Ítem, una taula de tisora de pi chiqueta, ja usada.
Ítem, un llumaner.
Ítem, una vinya y terra campa, situada en lo terme de la present
ciutat de Tarragona, en la partida de les Argiles, camí de Sant Pere,
de tenguda de dos jornals, poch més o manco, la qual affronta ab dit
camí y ab vinya de mossèn Joan Bayó y, de mig jorn, ab vinya de
mossèn Pere Alta Riba, a ponent, ab un camí vell y, a tramuntana, ab
vinya de Francesch Gatell, la qual proprietat dit diffunct, en dit son
testament, ha deixat a sa germana Francisca Gatella y, aprés mort
d’ella, a Francesch Gatell, son fill.
Ítem, un censal, de preu y de proprietat de dos-centes lliures y de
pensió de dos-cents sous, que fa Macià Cerdà, hortolà de dita ciutat; diu
n’i ha acte en poder de mossèn Hofre Ventallols, notari de Tarragona,
a vint y hu de setembre mil sis-cents y set y deu allà de la reserva de
quatre-centes lliures se reservà dit diffunct en la donació que dit dia,
en poder de dit notari, féu a dit Macià Cerdà, son germà, de un ort
situat en la Orta de la present ciutat de Tarragona, en la partida dita
lo Mas d’en Llassera o de la Quarta Parellada.
Ítem, deu dit Macià Cerdà deu lliures de la pensió de dit censal,
deguda lo dia de Sant Mattheu proppassat.
Ítem, de les restants dos-centes lliures de la reserva de dita donació
deu dit Macià Cerdà cent lliures, per la paga que caurà en la festa de
Nadal primer vinent y diu que ha oyt a dit Macià Cerdà, son germà,
que de dites cent li n’havia donades vint y set y que també de la dita
reserva li havia donat sinquanta lliures, per la primera paga que caygué
la festa de Nadal proppassat.
Ítem, deu dit Macià Cerdà sinquanta lliures a cumpliment de dites
quatre-centes lliures, les quals cauran a pagar del Nadal que primer
vindrà a un any.
Hec autem bona et non plura et cetera. Et protestatus fuit quod,
si de cetero inveniet alia bona facientia pro dicta hereditate, huic inventario addet seu aliud de novo conficieri, cum protestationibus supra
dictis et non sine eis et cetera.
Testes et cetera Michael Llagostera, agricola et Ioannes Paulus
Oller, scriptor Tarracone.
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36
1609, maig, 25-1610, novembre, 26. Tarragona
Inventari dels béns de Violant [Gil], vídua del notari Damià Gili —hi
consta el seu administrador, el notari Joan Pinyanos, i la seva
hereva Teodora, donzella, filla del mercader Llorenç Mora—, del
carrer Major, entre la casa de Gabriel Salvador, el carrer de les Portes Falses (abans dels Ferrers), les cases dels hereus de [Lluís-Pau
de] Llorac [i Constantí], senyor de Solivella, i del forner Francesc
Torrell, amb dues botigues davant el carrer de la Volta de la Verge
de Misericòrdia, a més de dues cases de la Davallada de Nostra Senyora de Misericòrdia, una cova del carrer del Triquet, una vinya,
amb una torre, un pou, una botiga i un forn de la partida de les
Terres Cavades i censals.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 300r307v (núm. 23).

23
Inventarium bonorum domine Violantis Gili, vidue.
XXV maii MDCVIIIIº.
Die lune XXV mensis maii anno a Nativitate Domini MDCVIIIIº.
Inventarium factum de bonis domine Iolantis Gili, vidue relicte
discreti quondam Damiani Gili, notarii, civis Tarracone, ad instantiam
Theodora Mora, domicelle, filie honorabilis Laurentii Mora, mercatoris.
Carta tradita.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
et omnem fraudis suspicionem tollendam, beneficium inventarii sit
a iure indultum, hinc est quod nos, Theodora Mora, domicella, filia
honorabilis Laurentii Mora, quondam, mercatoris civitatis Tarracone,
heres universalis domine Iolantis Gili, vidue relicte discreti quondam
Damiani Gili, notarii, civis Tarracone et Ioannes Pinyanos, notarius
publicus, civis dicte civitatis Tarracone, administrator omnium bonorum
dicte herencie domine Iolantis Gili, per eam institute illius ultimo testamento, sub cuius dispositione decessit, quod fecit, ordinavit et firmavit
in posse Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die
XXVII mensis decembris proxime preteriti, volentes gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et omnes poenas contra non
conficientis inventarium comminatas evitare et cum protestatione quod
non teneamini nec teneri volumus ultra vires hereditarias. Et ne bona
dicte quondam Iolantis Gili occultari valeant quomodolibet seu perire,
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premisso hoc venerando sancte cru+cis signo, de bonis et hereditate
eiusdem Iolantis Gili inventarium facere procuravimus, vocatis dicto
Bernardo Gendre, notario publico Tarracone infrascripto et pro testibus
honorabile Francisco Roig et Francisco Bru, sutore, civibus Tarracone,
quod cepit habere exordium die vigesima quinta mensis maii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nono.
Testes Franciscus Roig et Franciscus Bru, sabater.
Primo, unas casas situades en la present ciutat de Tarragona, al
sòl del carrer Major, les quals affronte, de un costat, ab casa de mossèn
Gabriel Salvador, a part a rera, ab lo carrer dit de les Portes Falses,
dit antigament dels Ferrers, de l’altre costat part, ab casa dels hereus
del senyor Llorach, senyor de Solivella, y part ab casa de Francesch
Torrell, forner, y a part devall, que són dos botigues, affronten, a part
devant, ab lo carrer de la Volta de la Verge Maria de Misericòrdia y a
part devant ab dit sòl del carrer Major, en lo qual trau dos portals, en
les quals morí dita deffunta y dins elles se trobaren les coses següents:
En la entrada de dites cases:
Primo, en la cisterna, un calderó de aram.
Die luna, XXII mensis iunii dicto anno MDCVIIIIº, dictum inventarium continuando, fuerunt in dicta hereditate et bonis que fuerunt
dicte domine Iolantis Gili, deffuncte, inventa res que sequuntur:
En la dita entrada de dites cases eo en lo celler de aquella:
Primo, una bóta de cabuda de nou càrregues, buyda.
Ítem, altra bóta de cabuda de vuyt càrregues, també buyda.
Ítem, altra bóta de vi de cabuda de sis càrregues, també buyda.
Ítem, altra bóta de cabuda de sis càrregues, buyda.
Ítem, altra bóta de sinch càrregues, també buyda.
Ítem, altra bóta de cabuda de quatre càrregues, buyda.
Ítem, dos bótes de cabuda, ço és la una de tres càrregues y l’altra
de dos, buydes.
Ítem, set botetes o carratells de cabuda de tres o dos càrregues
cascú d’ells, tots buyts.
Ítem, dos carratellets.
Ítem, dos portadores.
Ítem, un ambut de embotar vi.
En la sala de dites cases, fonch atrobat lo següent:
Primo, quatre llances y una alabarda.
Ítem, tres rodelles y dos ballestes.
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Ítem, un drap de paret, ja usat.
Ítem, sinch quadros o retratos, ja vells, tres de grans y dos de
chichs.
Ítem, dos bassines de llautó.
Ítem, sinch candelleros, també de llautó.
Ítem, una llumenera.
Ítem, dos taules de tisora de noguer, ja usades.
Ítem, nou cadires grans de volta, ja usades.
Ítem, dos banchs de sala, ab sos respallers.
En la cambra de dita sala, qui està devers la mar, fonch attrobat lo
següent:
Primo, un parament de cambra de guadamasils vermells, ab unes
llenques daurades.
Ítem, dos retaules o quadros.
Ítem, una arquimesa y, dins d’ella, algunes escriptures.
Ítem, una caixa, forrada de àlber y dins ella fonch atrobat lo
següent:
Primo, un retrato o retaule de la Nativitat de Nostre Senyor, de
pedra de mabre.
Ítem, tres tovalles dites de pinyó.
Ítem, quatre manils.
Ítem, tres coyxineres.
Ítem, deu torcaboques de pinyó.
Ítem, dos catifes y una cadireta baixa, ja usat.
En una altra cambra, que està junt a la damunt dita, a la qual
se entra per una porta que y ha en dita cambra, fonch attrobat lo
següent:
Primo, un llit de camp de noguer, desparat.
Ítem, dos cofres de noguer, dins los quals dita senyora Theodora
tenia la sua roba de servey.
Ítem, un baül, buyt.
En altra cambra, que està devers casa de dit Francesch Torrell,
fonch attrobat lo següent:
Primo, un llit de pots de fusta de pi, ab sa màrfega y matalaf.
Ítem, un cofre de fusta de àlber, dins lo qual fonch attrobat lo
següent:
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Primo, un armaritsa morisch de seda vermell.
Ítem, quatorse llançols, los onse de bri y los tres de estopa.
Ítem, vuyt tovalles.
Ítem, sis coyxineres de tela.
Ítem, dos dotsenes y mija de torcaboques, entre prims y grossos.
Ítem, tres tovalloles primes, ab randa.
Ítem, quatre coixineres de seda de grana, dos de grans y dos de
chiques.
En la cambra de dites cases dita de en mig, fonch atrobat lo
següent:
Primo, lo parament de cambra de guadamassils vermells, ab unes
caygudes dorades.
Ítem, un llit de camp, parat ab paraments blanchs, ab sa màrfega
y son matalaf.
Ítem, una caixa ferrada, buyda.
Ítem, un mig cofre de noguer, dins lo qual fonch attrobat lo següent:
Primo, un quadrado de tela.
Ítem, dos culleres de plata.
Ítem, un davantllit blanch.
Ítem, un torcaboca.
Ítem, un quadro de un Ecce homo.
Ítem, un Christo.
Ítem, en les parets de dita cambra tres teles.
En la cambra de dites cases que està devers lo carrer Major, fonch
attrobat lo següent:
Primo, uns paraments de cambra de guadamacils, tots dorats.
Ítem, un llit de camp de fusta de noguer, parat ab son parament
blanch, bendat ab unes bandes de tafatà carmesí y sa màrfega y matalaf.
Ítem, un cofre ple de escriptures.
Ítem, altre cofre, dins lo qual foren trobades sinch eixetes, ço és
quatre de vendre vi y una de grossa de cup.
Ítem, una pessa de drap nou.
Ítem, dos canes de cotonina.
Ítem, un drap de cobrir lo túmol per al dia dels morts.
Ítem, un plat de estany.
Ítem, una cadira de repòs, desguarnida.
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dos cayxes ferrades, buydes.
dos matalafs.
quatre flassades y un eixaló vert.
una vànova de orlanda, ab una de pinyó.
una cadira de repòs, sense cuyro y dos davantllits.
En la cuyna de dites cases:
Primo, dos cavalls grans de foch y un de chiquet per a l’ast.
Ítem, una paella, ja usada.
Ítem, uns ferros de foch.
Ítem, un fogó de aram.
Ítem, una bassina de braser de aram.
Ítem, un escalfador.
Ítem, dos casses de aram, la una gran y l’altra chica.
Ítem, una coladora de aram.
Ítem, una conca de llautó.
Ítem, quatre ats, tres grans y un chich.
Ítem, unes grasselles de ferro.
Ítem, un rall de ferro.
Ítem, un morter de coure, ab sa mà de ferro.
Ítem, una pastera, ab tots sos arreus.
Ítem, dos draps de pastà.
Ítem, dos teles de pastà.
Ítem, un cercapoals.
Ítem, una tauleta redona.
En la algorfa de dites cases:
Primo, un banch.
Ítem, un cofre ja vell, buyt.
Ítem, un bres de vent.
Ítem, una argolla o gerreta.
Ítem, una gerra, de cabuda de quoranta quartans.
En la cambra, junt a dita algorfa, de dites cases:
Primo, un llit de pots de pi, ab sa màrfega.
Ítem, tres golfos de porta, grossos.
Ítem, dins un barrilet, alguns ferros vells.
Ítem, un estrado llarch de fusta de pi.
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Ítem, dos cases juntes, situades dins dita ciutat de Tarragona, a
la Devallada de Nostra Senyora de Misericòrdia, les quals affronten
de una part ab cases de t. Prim, pescador, de altra part ab cases de
t. Casquer, pagès, y de altra part ab cases de t. Ciurana, pagès, y
de altra part ab lo carrer dit del Triquet.
Ítem, una cova que trau porta al dit carrer del Triquet, que affronta
ab cova de t. Llorença, viuda, y ab cases de na Carracella, viuda, y de
altra ab cases de t. Ciurana, pagès.
Ítem, una heretat de vinya, de tenguda de cent hòmens de cavadura, poch més o menys, ab una torre y pou de aygua viva dins
dita torre y una botiga al costat de dita torre y son forn, situada en
lo terme de dita ciutat de Tarragona, en la partida dita vulgarment de
les Terres Cavades, que affronta, de una part, ço és a sol hixent, part
ab heretat de vinya de t. Molins, corder y part ab vinyes del senyor
canonge Guerau y de la senyora Cacirera, viuda, y ab la de mossèn
Bernat Llagostera, notari, a sol ponent, part ab heretat de vinya de t.
Cabastany, mercader, y ab lo camí de Valls, a mig jorn, ab vinya de
mossèn Antoni Castells y, a tramuntana, ab lo camí de Nostra Senyora
del Lorito.
Testes Maurici Pinyanos, calçater, y Francesch Queralt, negociant
de Tarragona.
Ítem, un censal de preu y proprietat de tres-centes noranta lliures y ànnua pensió de tres-cents y noranta sous, lo qual cascun any, a
nou de setembre, fan y responen mossèn Gaspar Giminells, mercader
y Paula, llur muller.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de cent lliures y ànnua
pensió de cent sous, lo qual fan y responen cascun any, a trenta-hun
dies del mes de març, Guillem Guasch y Tecla, sa muller, Jaume Bertran
y Tecla, sa muller, pagesos del lloch de Vinyols.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de cent lliures y ànnua
pensió de cent sous, los quals fan y responen cascun any, a tres dies
del mes de desembre, Miquel Estheve, perayre, y Tecla, sa muller, lo
qual paguen Pere Pàmies, dit d’en Balle, del Moster y Joan Rossell, dit
lo Pubill, de la Canonja, com a fermances en ell nomenades.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de vuytanta lliures y ànnua
pensió vuytanta sous, lo qual fan y responen cascun any, a 16 del mes
de nohembre, Pau Fonoll, pagès, y Magdalena, sa muller, de Tarragona.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de sinquanta lliures y
ànnua pensió de sinquanta sous, lo qual cascun any, a vint y vuyt
dies del mes de maig, fan y responen Joan Duran, pagès, y Marianna,
muller sua, de Tarragona.
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Ítem, altre censal, de preu y proprietat de sinquanta lliures y
ànnua pensió de sinquanta sous, lo qual fa y respon cascun any, lo dia
de Nadal, t. Ansella, muller en primes núpcies de t. Ansell, quòndam
pagès y ara en segones de t. Siri, també pagès de Tarragona.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de sinquanta lliures y
ànnua pensió de sinquanta sous, lo qual fan y responen cascun any, a
nou dies del mes de jener, Pere Llorenç, boter, y altres de Tarragona.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de quinse lliures y ànnua
pensió quinse sous, que quiscun any fan y responen, a deset dies del mes
de jener, Gabriel Farnós, Pere Farnós y Joan Farnós, pagesos del Pla.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de quinse lliures y ànnua
pensió de quinse sous, lo qual fan y presten quiscun any, a set del mes
de agost, Jaume Pellicer, dit del Mercadal, de la vila de Riudoms, del
Camp y diòcesis de Tarragona.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de deu lliures y ànnua
pensió de deu sous, quiscun any pagadors, lo dia dels Reys, que fan
y responen t. Pellicer y altres, de la vila de la Selva.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de vuyt lliures y ànnua
pensió de vuyt sous, lo qual cascun any, lo dia de Sant Berthomeu, fan
y responen Joan Jansà de Rubials, del terme de Montornès y altres.
Ítem, altre censal, de preu y proprietat de deu lliures y ànnua
pensió de deu sous, que cascun any, a 25 del mes de jener, fan y
responen March Andreu y t. Guerau, pagès de Tarragona.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicti Theodora Mora, domicella,
heres prefata et Ioannes Pinyanos, administrator predictus, in hereditate
et bonis dicte quondam domine Iolantis Gili, vidue, nos invenisse et
omnia de quibus notitiam habuimus de ipsa hereditate in inventarium
redigisse et redigi et scribi fecisse nec, secundum meam conscientiam,
vel credere aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate ultra predicta
in dicto inventario seu reportorio contenta nec dolo, fraude aut aliqua
malignitate usos fuisse vel fecisse nec im posterum utemur quin ipsa
omnia bona mobilia et immobilia et omnes res et iura dicte hereditatis
in huiusmodi inventario ponantur et inserantur. Et si quid aliud ullo
tempore invenerimus in dictis bonis et hereditate quam citius fieri
poterit in huiusmodi inventario redigi et scribi faciemus et ponemus.
Dicentes insuper et protestantes quod, si aliqua posuimus non ponenda vel aliqua omissimus ponenda pro non positis, volumus haberi
posita et ponenda pro positis reputari adeo quod semper uti valeamus
veritate. Et sic, cum dictis protestationibus et aliis a suis concessis,
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presens firmavimus inventarium. Et quequidem bona omnia, penes
me, dictam Theodoram Mora, domicellam, heredem prefatam, sunt et
existunt ipsaque tenere et possidere confiteor et de eis bonum, verum
et legale computum reddere suis loco et tempore et cui de iure tenear
promitto, sine aliqua videlicet dilatione, excusatione et exceptione et sub
obligatione bonorum meorum et renunciationibus necessariis et cum
iuramento quod, in animam meam per dominum Deum et eius sancta
quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta, facio et presto cum
presenti quodquidem inventarium fuit actum et perfectum Tarracone,
die lune, vigesima secunda mensis iunii, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo nono. Sig++na nostrum Theodore Mora, heredis et Ioannis Pinyanos, administratoris predictorum, qui hec, dictis
nominibus respective, laudamus, concedimus, firmamus et iuramus.
Testes huius rei sunt honorabilis Mauricius Pinyanos, calsaterius
et Franciscus Queralt, negotiator, cives dicte civitatis Tarracone.
Die veneris, XXVIª mensis novembres, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo desimo, Tarracone.
Nonbis (sic), Michael Corts, mercator, civis Tarracone, insequendo
seriem et tenorem transactionis et concordie inhite, facte et firmate
inter ipsum, uti heredem universalem domine Theodore Corts et Mora,
uxoris sua quondam, ex una et discretum Ioannem Mora, notarium,
civem dicte civitatis et dominam Hieronymam Pinyanos, uxorem domini
Ioannis Pinyanos, notarii dicte civitatis, heredes substitutos domine
Iolantis Gili, vidue relicte domini Damiani Gili quondam notarii dicte
civitatis, in casu qui locum habuit, per mortem dicte domine Theodore
Corts et Mora, heredis dicte domine Iolantis Gili, primo loco instituta, quia, eadem die qua dicta domina Theodora Corts et Mora obiit
filius quem peperit decessit, de qua transactione et concordia constat
instrumento recepto et testificato in posse domini Marci Rull, notarii
dicte civitatis, die duodecimo mensis octobris proxime preteriti et, pro
adimplemento dicte transactionis et concordie, dedit, tradidit et restituit dictis Ioanni Mora et Hieronyme Pinyanos, presentibus, omnia
bona mobilia dicte domine Iolantis Gili, vidue quondam, descripta et
continuata in presenti et suprascripto inventario per dictam dominam
Theodoram Corts et Mora, heredem illius et dictum Ioannem Pinyanos,
administratorum bonorum eiusdem facto de bonis et hereditate dicte
domine Iolantis Gili quondam, in posse Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die vigesima quinta mensis maii et vigesima
secunda mensis iunii anno proxime preteriti, quia alia bona inmobilia
et censualia dicte hereditatis, post firmam dicte transactionis et concordie illis tradidit et restituit, exceptis bonis mobilibus sequentibus,
que inventa non fuerunt.
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Primo, del partit dels quatorse llansols, falten quatre llansols, per
haver-se-n’hi tan solament trobat y haver-ne dit mossèn Corts restituyt
no més de deu, ço és nou fets y lo hu, ab llansolets per a criatura, lo
qual dita quòndam senyora Theodora Corts y Mora havia desfet. E dix
la dita senyora Hieronyma Pinyanos que dita quòndam senyora Theodora de dits catorse llansols que foren continuats en lo dit inventari
ne vené dos.
Ítem, del partit de les dos culleres de plata falta una cullera, la
qual digué dita senyora Hierònyma Pinyanos que fonch escrita en lo
inventari per error y que en dita heretat, al temps se féu dit inventari,
no y havia més que una cullera, que és la que dits mossèn Corts ha
restituït.
Ítem, falta un torcaboca.
Ítem, falta una pessa de drap nou, la qual dix dita senyora Hierònyma
Pinyanos que gastà dita quòndam senyora Theodora Corts en fer camises
per a la criada de sa casa y altres coses.
Ítem, falten les dos canes de cotonina.
Et quequidem bona omnia mobilia in predicto inventario descripta et continuata (exceptis predictis) dicti Ioannes Mora et Hieronyma Pinyanos confessi fuerunt habuisse et recepisse habuit initus
et receperunt a dicto honorabili Michaele Corts realiter et de facto
dictum inventarium de verbo ad verbum legens et repetens Ioannes
Paulus Ollers, notarius publicus, civis Terracone, in his vice loco et
nomine mei, Bernardi Gendre, notarii pre et infrascripti, interveniens
in eiusdem et testium inferorum presentia. Et ideo, in testimonium
premissorum, presentes eidem honorabili Michaeli Corts apocham et
bonorum mobilium inventarii predicti (exceptis predictis) restitutionem
dicti Ioannes Mora et Hieronyma Pinyanos, heredes substituti prefati.
Agens hec dicta Hieronyma Pinyanos, cum consensu et voluntate dicti
Ioannis Pinyanos, viri si, firmarunt. Ad hec dictus Ioannes Pinyanos
predictis consentii et cetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Franciscus Rovellat, panni parator et Guillermus Codonyer, agricola, cives Tarracone.
Inventarium bonorum domine Iolantis Gili, vidue discreti quondam Damiani Gili, notarii.
MDCVIII
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1610, novembre, 25-desembre, 11. Tarragona
Inventari i encant (repetits parcialment), al Pla de la Seu —a càrrec
dels corredors de coll públics i jurats Magí Gisquerol, Botet i Botet, Aleix Carbó i Gregori— dels béns del cirurgià Pere Amorós,
espòs de Francesca, usufructuària —hi consta l’hereva universal
Àngela, muller del mestre de cases Gabriel Ferrer—, del cantó del
carrer Major i de la plaça de les Cols, amb la botiga de barber, entre la casa i la botiga de Pau Moragues i la casa del passamaner
Miquel Joan Cases, al darrere —comprada, per 480 lliures al comensal Cosme Damià Bes i Anna Ivanyes, el 1579—, d’un celler
llogat a Jeroni Rossell i de la caseta d’una vinya closa de la partida
de Sant Miquel del Mar.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 378r386r i 399r-421v.

Inventarium et encantus bonorum honorabilis Petri Amorós, chirurgici Tarracone.
Die iovis, XXV mensis novembris, anno a Nativitate Domini MDCX.
Inventarium bonorum que fuerunt honorabilis quondam Petri
Amorós, chirurgici, civis Tarracone.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam et
omnem fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit a lege
indultum, hinc est quod nos, Francisca Amorós, vidua relicta honorabilis quondam Petri Amorós, chirurgici, civis Tarracone, ut tenens et
possidens hereditatem et bona universa dicti viri mei, pro meis dote,
sponsalitio et aliis iuribus meis que habeo et habere debeo in et super
eisdem hereditate et bonis, iuxta antiquam, laudabilemque et approbatam
consuetudinem Barchinone, constitutionemque generalem Cathalonie,
Perpiniani editam, incipientem “Ac nostra et cetera” et, ut usufructuaria dictorum bonorum, quam diu vitam vidualem duxero per dictum
Petrum Amorós, virum meum, relicta illius ultimo et valido testamento,
sub cuius dispositione decessit, quod fecit, ordinavit et firmavit in posse
Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die vigesima
prima mensis octubris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
decimo et Angela Ferrera, uxor honorabilis Gabrielis Ferrer, magistri
domorum, civis dicte civitatis, heres universalis dicti quondam Petri
Amorós per eum instituta dicto illius ultimo et precalendato testamento, volentes gaudere privilegiis conficientibus inventarium cominatas
evitare et cum protestatione quod ego, dicta Àngela Ferrera, heres
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prefata, non tenear nec teneri volo nec convenire possim, ultra vires
hereditarias, premisso hoc venerando sancte cru+cis signo ne bona, res
et iura dicti quondam Petri Amorós ocultari valeant quomodolibet seu
perire de bonis hereditatis eiusdem inventarium facere procuravimus,
vocatis dicto Bernardo Gendre, notario et testibus infrascriptis, quod
cepit exordium die iovis, vigesima quinta mensis novembres, anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo.
Primo, tota aquella casa en la qual dit deffunct habitave y tenie
en la present ciutat de Tarragona, en lo cantó del carrer Major y plassa
de les Colls, ab un portal obrint en dit carrer, ab sa botiga parada de
barber, ab sos armaris envés la plassa de les Colls, la qual affronte, de un
costat, ab casa y botiga, en la qual habita mossèn Pau Moragues, de
part derera, ab casa de Miquel Joan Cases, passamaner, de l’altre costat,
ab dita plassa de les Colls y, a part davant, ab dit carrer Major, en lo
qual trau lo portal, dins la qual se trobà lo següent:
En la entrada o botiga de dita casa:
Primo, sis cadires de fusta, de barber.
Ítem, tres canelobres de fusta, de afeytar.
Ítem, una casseta de aram, per a traure aygua de afeytar.
Ítem, un rentador de cap, de aram.
Ítem, un banch de fusta, ab tres caxons, dins lo qual se trobà lo
següent:
Primo, en lo hu de dits caxons: un mirall rodó, guarnit de os, una
capsa ab una sarreta y demés ferraments de barber, que són quatorse
pesses de cap entre tot.
Ítem, un ferro se diu speculum matricis.
Ítem, tres algàlies, ab sa caxa de ferro, de plata, ab un ferro per
a donar sadenys.
Ítem, una xaringa de plata.
Ítem, una prova de ferro, comuna.
Ítem, un sacapilotas de ferro.
Ítem, altra caxó buyt, dels fadrins.
Ítem, altre banch de fusta.
Ítem, una gerra per a tenir aygua.
Ítem, dos barres de ferro, per a posar les cortines de botiga.
Ítem, defora al carrer, tres banchs de fusta per a la botiga.
Ítem, un cóp (espai en blanc) de aram.
Ítem, quatorse bacines y sis garros de llautó de barber.

612

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Ítem, una olla, ab son cubertó, de aram, per escalfar la aygua
de afaytar.
Ítem, un clauer de plata, ab sis claus dels caxons.
Ítem, un stoix de barber, de sinto, ab un parell de tisores, un
scardó guarnit de plata de dos caps, sinch llansetes, guarnides de dolses
y la una guarnida ab un stel de plata, un stotxet de aram per a tenir
agulles, guarnit lo cap de plata, ab un tapet rodó de plata, que servex
per a tap de canonet de pólvores.
Ítem, una pinsa y prova de plata y pinsa de ferro y un desencarnador
y un vori y un gatillo de arrencar caxals.
Ítem, un llanterna de aram, bona.
Ítem, ab un armari que y ha dos caxons, dins los quals se trobà
lo següent: una lluna de potrero per a dar caltiris, ab un bech de grua
y (espai en blanc) rovellat.
En lo studi de baix:
Primo, un quadro de la figura de sant Francesch.
Ítem, altre tauló de la Salutació de Nostra Senyora.
Ítem, altre tauló de Nostre Senyor.
Ítem, altre tauló de sant Pere.
Ítem, una cadireta baxa, de cuyro.
Ítem, altre cadireta comuna.
Ítem, un matalaf, ja usat.
Ítem, una tauleta per a menjar un malalt.
Ítem, quatre caixes, les dos de tall de monja, de noguer, l’altra
petita, gravada de os, y l’altra, ab peus, a modo de baül.
En la caixa gravada, se trobà:
Primo, un arany gran de seda.
Ítem, un sinto de vellut negre.
Ítem, una capsa rodona de boix, buyda.
Ítem, una gorra de rissa, bona.
Ítem, sis actes de pregamí.
Ítem, dos trossos de cotonina, una cana poch més o manco, cada
tros.
En l’altra caixa, de peus:
Primo, uns balons de monaquí de Girona, de color, bons.
Ítem, altres balons de burell, de sa color.
Ítem, un sayo de contray, bo.
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Ítem, dos parells de miges calses d’estamenya, vellas.
Ítem, un arruelo de raixa, nou.
Ítem, dos cortines de taffetà grogs y vert, per la porta de la botiga.
En l’altra caixa, de tall de monja:
Primo, un sombrero nou, ab son cordó, bo y nou.
Ítem, un sinto de vellut negre.
Ítem, quatre pesses de bri de cànem, tirant set alnas cada una,
poch més ho manco.
Ítem, deu camisses de home, entre bones y dolentes.
En l’altra caixa, de tall de monja:
Primo, una portalera de cambra.
Ítem, quatre catiffes, dos de grans y dos de xiques.
Ítem, un sayo de stamenya, usat.
En la sala:
Primo, sinch quadros grans y dos de xichs, lo hu de sancta Magdalena, l’altre de uns marxans, l’altra de Speransa y Caritat, l’altre de
Daniel y l’altre de sanct Steve, sant Agustí y l’altre xich quant bategaven
Nostre Senyor.
Ítem, un buffet de noguer.
Ítem, un banquet de sala.
Ítem, sinch cadires grans, de cuyro.
Ítem, una cadireta baxa, de cuyro.
Ítem, una taula de tisora, de noguer.
Ítem, una conca de aram, per a la aygüera.
Ítem, dos cantes de aram, bons.
En lo tinell:
Primo, tres bassines de llautó.
Ítem, quatre canelobres, de llautó.
Ítem, tres plats d’estany.
En la cunya:
Primo, un brasser de aram.
Ítem, una coladora de aram.
Ítem, dos fogons de aram.
Ítem, un copeta de ferro.
Ítem, un rall.
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Ítem, dos asts de ferro.
Ítem, unes graelles de ferro.
Ítem, uns molls de ferro.
Ítem, tres llumenés.
Ítem, dotze plats y nou escudelles de terra, obra de Reus.
Ítem, quatre talladós grans y hu de xich.
Ítem, dos plats migans y dos grans y una ribella y dos plats
escudella, tot de pisa.
Ítem, una caxeta dels plechs de afeytar, ab dotse plechs, ab ses
tovalloles y fregacaps.
En la cambra del cantó:
Primo, una caixa de àlbar, en la qual sta la roba de la mossa.
Ítem, un banch seveix per a llit.
Ítem, uns naulés; diuen són del pubill Martra.
Ítem, dos sachs de blat, de tinguda los dos de set quarteras de
blat, bons y pens (sic).
Ítem, vuyt matallaffs, bons.
Ítem, dos flassades, una vermella y l’altra blava.
Ítem, quatre cabassos de miga quartera, poch més o manco, ja
dolents.
Ítem, un llansol de cànem, bo.
En l’altra cambra mira a casa mossèn Sirera:
Primo, un llit de pots y banchs, ab son papelló, ab ses benes
y camiseta de ret de bri de cànem, dos flasades bones, una blancha,
l’altra blava, ab dos llansols.
Ítem, un tauló de Sanct Hierònym.
Ítem, altre tauló de un Christo, ab les tres Maries.
Ítem, una caixa de noguer, dins la qual se trobà lo següent:
Primo, setse tovalloles, les vuyt de drap de casa, brodades de
entall y les altres vuyt de tela, brodades, les quatre de seda vermella
y les altres quatre de seda negra.
Ítem, unes cortines de cotó, vermelles y blanques, de seda y cotó
per a la porta.
Ítem, vint llansols, los sinch de bri y los quinse de bri y stopa,
entre bons y usats.
Ítem, una capseta y dins ella lo següent:
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Primo, una sucrera de plata.
Ítem, tres culleras de plata petites, de menjar ous.
Ítem, dotse culleres comunes, de plata.
Ítem, una cullera gran de plata, de pota de bou.
Ítem, un tassó de plata.
Ítem, una pebrera de plata dorada.
Ítem, un saler de plata, ab dos peses, daurat.
Ítem, una xapa gran de plata.
Ítem, un garro de plata, té·l penyora per deu lliures mestre
Domènech.
Ítem, dotze tovalles, nou de ginesta, dos de bri y cotó y una de
bri, entre bonas y dolentes.
Ítem, quatre pesses de filampua, ab benes de ret servexen per
dita cambra.
Ítem, altre caixa de noguer, sens pany, dins la qual se trobà lo
següent:
Primo, un papelló de filampua, ab randes de fusells.
Ítem, sinch dotsenes de torcaboques, una de prims, tots de lli y
les altres quatre de pinyó, de bri.
Ítem, nou coxineras, dos de tela y les altres de drap de casa, ab
benes de ret y renda y la una lissa.
Ítem, una cadireta baxa, de cuyro.
Ítem, un coxinet de galta.
Ítem, tres davantllits de ret sobreposat, ab flocadura.
Ítem, dos rams de fil de bri.
Ítem, uns cortinatges de drap de França, ab flocadura, que són
sis peses, ab son sobresel, per a llit de camp.
Ítem, un gipó de tela del deffunct, ja dolent.
Ítem, dotse manills de la taula de la companya, ja usats.
Ítem, dotse exugamans de pare y mare, entre bons y dolents.
Ítem, dotse tovalloles de bri de cànem, bones.
En lo armari de la paret:
Primo, quatre brocals, los tres de gobolet y l’altre pla, tots de vidre.
Ítem, una piqueta, ab un Christo, de obra de Reus.
Ítem, un pom de pavalló de fusta.
Ítem, una caixeta, ab son pany, sens clau, buyda.
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En lo armari de la cambra del cantó:
Primo, mig cortà de terra per a masurar oli.
Ítem, una gerra de terra, ab quatre anses, per a tenir olives.
Ítem, una massa per a picar cànem.
Ítem, un barralet de vidre, guarnit d’espart.
Ítem, una miga gerra de terra.
Ítem, un mig cortà de terra per a mesurar vi.
Ítem, un morter, ab sa mà de coure.
Ítem, un calderó de aram, de la cisterna.
Ítem, se trobà, en una caixa del deffunct, sinch lliures y més, en
lo caxó de la botiga, setse lliures aprés de sa mort, per sa part.
Ítem, una roba y set lliures de cànem adobat.
Ítem, una pessa de quatre ducats de or té mossèn Antoni Castells,
major, que manllevà al dit deffunct.
Ítem, una picola de mestre de cases.
Ítem, una pedra de afilar rahons, blava y groga y parda, ab una
cadeneta de aram.
Ítem, un clauer de plata aportà la senyora Amorós, ab les claus.
En la cunya més alta:
Primo, una olla de aram.
Ítem, un ferros de foch.
Ítem, un escalfador de aygua de aram, gran.
Ítem, una paella gran.
Ítem, una pala de ferro.
Ítem, una copa de aram.
Ítem, una vànova blancha, per al llit.
Ítem, dos cortinas per a la botiga, de drap de casa, novas, ab
randas.
Ítem, un mig cofre de àlber, dins lo qual se trobà lo següent:
Quatre dotsenes de rams de fil.
Ítem, altre mig cofre de àlber, dins lo qual se trobà una flassada
morada bona y set dotsenes de capdells de fil.
Ítem, una flasada blancha, bona.
Ítem, altre cofre de noguer per a tenir farina, ab alguna quartera
de farina.
Ítem, quatre coxins.

El

llibre segon d’inventaris i encants...

617

En la cambra dels fadrins:
Primo, dos archabussos, ab sos flascos.
Ítem, un llit de pots y banchs.
Ítem, un buffet xiquet de àlber.
En lo pastador:
Primo, una pastera, ab son servey de sedassos, petges, scaleta y
rahora.
Ítem, una caixa de noguer, ab una sanalla, un bancal, un drap
groguet de llana y un drap de mija llana blava y dos draps de bri,
per a pastar.
Ítem, tres guadamacils, que servexen per lo studi de baix.
Ítem, dos coxins y una flassada.
Ítem, una gerra per a tenir oli, ab son tapador, trahedor y ambut.
Ítem, un cànter de oli.
Ítem, una llansa.
Ítem, una estora d’espart.
En lo terrat:
Primo, una capsa del brasser.
Ítem, dos sendrés d’estopa, nous.
Ítem, una gerra de terra, dolenta.
Ítem, un cànter de terra.
Ítem, un ferro de tenir los bassins de la botiga, ab tres petges
de ferro.
Ítem, una flassada dolenta.
Ítem, una caldera de fer bugada, ab son siti.
Ítem, una cassa de aram.
En lo més alt sostre:
Primo, un llit de camp stave en lo studi de baix.
Ítem, tres fanyadós y una post de pastar.
Ítem, un paner y una sistella de canya.
Ítem, dels sis actes de pregamí heren en la casa del studi baix; los
tres que se seguexen heren de la heretat:
Primo, un acte de censal, de preu y proprietat de sinch-centas
lliures y de pensió sinch-cents sous, que quiscun any, a XXV de mars,
Marianna Vives Vives (sic), viuda, y Berthomeu Vinyes, sombrarer, y
Marianna, sa muller, fan al dit mossèn Pere Amorós, diffunt, per dits
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Vives y Vinyes, venut y originalment creat a dit mossèn Pere Amorós,
de part del preu de la casa situada a la plasa de las Colls, que dit
mossèn Amorós los vené, és fet dit acte en Tarragona, a XXV de mars
MDCIIII, clos per mossèn Gabriel Martorell, notari de dita ciutat.
Ítem, altre acte ab lo qual mossèn Cosme Damià Bes, comensal de
la Seu, y la senyora Anna Ivanyes veneren al dit mossèn Pere Amorós,
diffunct, la casa en la qual habitava y morí, en lo cantó del carrer
Major y plassa de les Cols, per preu de quatre-centes y vuytanta lliures,
és fet dit acte en Tarragona a XXVI de juliol MDLXXVIIIIº, clos per
mossèn Felip Monserrat, notari de dita ciutat.
Ítem, altre acte de carta precària feta per los senyors cònsols de
la present ciutat a dit mossèn Pere Amorós, diffunct, de un carreró
contiguo a la vinya de Sant Miquel de la Mar, és feta en Tarragona, a
XVIII del mes de desembre MDLXXXXIII, closa per mossèn Francesch
Reverter, notari de dita ciutat.
En lo celler del senyor Hierònym Rossell tenie llogat dit diffunct, se
trobà lo següent:
Primo, sis bótes plenes de vi most, de tinguda de sinch càrregues
cada una, poch més o manco, que totes juntes seran trenta càrregues de
vi most, poch més o manco.
Ítem, una boteta de càrrega y mija, plena de vi vermell, most,
ab sa exeta.
Ítem, un carratell de mija càrrega, ple de vi o vinagre.
Ítem, tres carratells de vinagre.
Ítem, una boteta de càrrega y miga vinblanquera, buyda.
Ítem, una botella buyda.
Ítem, un flascó de vidre, miganser.
Ítem, sinch exetas de coure.
Ítem, set portadores de ginebre y un ambut.
Ítem, un sedàs per a passar vi.
Ítem, altra exeta de bronso grossa.
Ítem, un parell de samalés.
Ítem, dos ambuts de aram de mesurar vi.
Memorial de les proprietats.
Primo, una vinya situada en lo terme de la present ciutat de Tarragona, en la partida dita les Forques Velles, de tinguda de vint y sinch
hòmens de cavadura, poch més ho manco, que dit diffunct comprà dels
hereus de mestre Pere Uguet, quòndam, la qual affronte, a sol yxent,
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ab lo camí que va a Valls, a migjorn, ab la vinya de micer Ventellols,
a ponent y tramuntana, ab la garriga de les dites Forcas Vellas.
Ítem, altra vinya closa de paret, situada en lo dit terme, en la
partida dita de Sant Miquel de la Mar, que dit deffunct comprà, dins
la qual y ha una casseta y dins ella un fes, un caveguet, una podadora
no gayre bona, un dall dolent, una caldereta de aram y una taula de
pedra, assentada ab una pedra redona, tres sistellas de veremar, un ribell
gran de ensabonar y un plat de pisa per a fer ensiam als cavadós, la
qual affronte, a sol yxent, ab lo camí qui va a Sant Miquel, a migjorn,
ab hort de mossèn Jaume Elies, a ponent, ab lo camí qui va all moll
y, a tramuntana, ab un camí travesser, que està entre dita vinya y lo
hort o vinya de micer Oriol.
Hec autem bona et non plura alia ad presens invenimus et invenire potuimus et confitemur nos, dicte Francescha Amorós et Àngela
Ferrera, nominibus predictis, in hereditate et bonis dicti quondam Petri
Amorós nos invenisse et omnia de quibus notitiam habuimus de ipsa
hereditate in inventarium redigisse et redigi et scribi fecisse nec secundum nostram conscientiam vel credere aliquid aliud fore in dictis
bonis et hereditate, ultra predicta in dicto inventario seu reportorio
contenta nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usos fuisse nec fecisse
nec in posterum utemur quin ipsa omnia bona mobilia et inmobilia
et omnia res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario ponantur et inserantur et si quid aliud ullo tempore invenerimus in dictis
bonis et hereditate quam citius fieri poterit in huiusmodi inventario
redigi et scribi faciemus et ponemus, dicentes insuper et protestantes
quod si aliqua posuimus non ponenda vel aliqua omissimus ponenda
pro non positis volumus habere posita et ponenda pro positis reputari
adeo quod semper uti valeamus veritate et sic cum dictis protestationibus
et aliis a iure concessis presens firmavimus inventarium et quequidem
bona omnia penes me, dictam Franciscam Amorós, viduam, nominibus predictis, sunt et existunt ipsaque tenere et possidere, nominibus
eisdem, confiteor et de eisdem bonum, verum et legale compotum
reddere suis loco et tempore et evi de iure tenear promitto, sine aliqua videlicet dilatione, excusatione et exceptione et sub obligatione
bonorum meorum et renuntiationibus necessariis et, cum iuramento
quod in animam meam per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia manibus meis corporaliter tacta, facio et presto cum presenti.
Quodquidem inventarium fuit actum et perfectum Tarracone, anno, die
et mense quibus supra. Sig++na nostrum Francisce Amorós, vidue et
Angele Ferrera predictorum, que nominibus predictis hec laudamus,
concedimus et firmamus et ego, dicta Francisca Amorós, iuro.
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Testes huius rei sunt venerabilis Iacobus Texidor, beneficiatus
ecclesie ville de Monblanch, diocesis et Michael Andreu, chirurgicus,
habitator Tarracone.
Die sabbati, XXVIIº novembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo in civitate, Tarracone.
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo, die vero sabbati, vigesima septima mensis noembris
intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica
et regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte
civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam domine Francesche
Amorós, vidue relicte honorabilis quondam Petri Amorós, chirurgici,
civis Tarracone, uti tenentis et possidentis hereditatem et bona universa
dicti Petri Amorós, viri sui, pro suis dote, sponsalicio et aliis iuribus
suis, que habet et habere debet in et super eisdem eisdem hereditate
et bonis, iuxta antiquam, laudabilemque et approbatam consuetudinem Barchinone constitutionemque generalem Cathalonie, Perpiniani
editam, incipientem “Hac nostra et cetera”, uti usufructuarie dictorum
bonorum quam diu vitam duxerit vidualem per dictum virum suum
relicta illius ultimo testamento, quod fecit, ordinavit et firmavit, in
posse mei, dicti Bernardi Gendre, notarii, die vigesima prima mensis
octobris proxime preteriti et ad instanciam etiam Angele Ferrer, uxoris
honorabilis Gabrielis Ferrer, magistri domorum, cives dicte civitatis
Tarracone, heredis universalis dicti quondam Petri Amorós per eum
instituta dicto illius ultimo et precalendato testamento de bonis hereditatus dicti quondam Petri Amorós, in platea Sedis Tarracone fuit
factus encantus, intervenientibus vocatis et adhibitis Magino Gisquerol,
(espai en blanc) Botet, (espai en blanc) Botet (sic), Alexio Carbó et (espai
en blanc) Gregori, curritoribus collis publicis et iuratis dicte civitatis
Tarracone, per quos personis infrascriptis plus offerentibus, pro pretiis
infrascriptis, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, se ha venut a Joan Pau Ollers, notari de Tarragona, un
sinto de vellut, per set sous y sis diners VII s., VI d.
Ítem, a mossèn Pere Cedó, beneficiat en la Seu, se ha venut uns
saragüells de llens, per nou sous VIIII s.
Ítem, a Antoni Serra, carnicer de Tarragona, se ha venut una
flassada morada, per tres lliures y tretse sous III ll., XIII s.
Ítem, a Llorenç Serra, çabater de Constantí, se ha venut un gipó
blanc, per sis sous y onse diners VI s., XI d.
Receptor pecuniarum Gabriel Ferrer, magister domorum
4·16·5

El

llibre segon d’inventaris i encants...

621

Ítem, a Ramon Carnicer se ha venut un sinto de vellut, per tres
sous y sis diners III s., VI d.
Ítem, a Pau Martí, boter de Tarragona, se ha venut un quadro
de sant Hierònym, per quatorze sous XIIII s.
Ítem, a mossèn Pere Elies, parrochial de la Seu, se ha venut un
candelero, per set sous y dos diners VII s., II d.
Ítem, a Gabriel Ferrer, mestre de cases, se ha venut un saler de
plata dorat, ab dos pesses y una pebrera també de plata dorada, a
raó de XXIII s., VI d. la onça, que han pesat tretze onses, que, a dita
rahó, valen quinze lliures, sinch sous y sis diners XV ll., V s., VI d.
Ítem, a dit Gabriel Ferrer se han venut dos catiffes grans, per
deu lliures X ll.
Ítem, se ha venut al senyor canonge Rovira una sucrera de plata,
un poch dorada, a raó de 18 s., 8 d. la onça, que ha pesat sinch onçes
y tres argensos y, a dita rahó, val quatre lliures, deset sous y set dinés
IIII ll., XVII s., VII d.
Ha·u pesat Maymó, argenter. Ítem, al dit Rovira dos culleretes
de plata que, a rahó de 17 s. a que se ha pesat, per haver pesat vuyt
argensos, valen, a dita rahó, vuyt sous y sis diners VIII s., VI d.
Ítem, al senyor parrochial Santolí una tassa de plata, un poch
dorada, a rahó de 18 s., 1 d. la onça, que ha pesat sinch y mija, a dita
rahó, val quatre lliures, denou sous y sis dinés IIII ll., XVIIIIº s., VI d.
36·15·9
Ha·les pesades mossèn Figueres, argenter. Ítem, a Joan Aluja, de
Tàrrega, deu culleres de plata, a raó de devuyt sous la onça, que han
pesat onze onces y un quart, que, a dita rahó, valen deu lliures, dos
sous y tres dinés X ll., II s., III d.
Ítem, a mossèn Joseph Gil, notari de Tarragona, una ropilla de
contrany, per una lliura I ll.
Die sabbati, XI decembris dicto anno, dictum encantum continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
XI decembris 1610. Ítem, a T. Gargori, corredor de coll, un sombrero per setse sous XVI s.
Ítem, a·n Joan Esbert, forner, tres bassines de llautó, per dos
lliures y tres sous II ll., III s.
Ítem, a mossèn Llagostera, beneficiat en la Seu, una caixa, per
una lliura y sinch sous I ll., V s.
Ítem, a mossèn Gabriel Ollers, beneficiat en la Seu, una catifa
per dos lliures y sis sous II ll., VI s.
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Ítem, a Benet Roig, ferrer, un papalló, per dos lliures y deu sous
II ll., X s.
Ítem, a n’en Gregori, corredor, uns guadamasils ab llenques dorades, per una lliura y quatre sous I ll., IIII s.
Ítem, a Elisabet Francina, de Reus, tres plats d’estany, a rahó
quatre sous la lliura, pesen tres lliures, valen dotse sous XII s.
Ítem, a n’en Calabrès, boter, tres matallaffs, per vuyt lliures, sinch
sous VIII ll., V s.
Ítem, a mestre Gabriel, farrer, dos quadros de Nostre Senyor y
sant Pere, per trenta-dos sous I ll., XII s.
31·10·3
Ítem, a mossèn Moriscot quatre quadros grans de santa Magdalena,
de Daniel, de sant Steve y de la Speransa y Caritat, per trenta-dos
sous I ll., XII s.
Ítem, a mestre Ferrer un davant llit de ret sobreposat per divuyt
reals I ll., XVI s. de santa Magdalena, l’altre de uns marxans, l’altre de
Esperança y Charitat, l’altre de Daniel y l’altre de sant Estheve, sant
Augustí y l’altre chich, quant batejaven Nostre Senyor.
Ítem, un bufet de noguer.
Ítem, un banquet de sala.
Ítem, sinch cadires grans, de cuyro.
Ítem, una cadireta baixa, de cuyro.
Ítem, una taula de tisora, de noguer.
Ítem, una conca de aram, per a la aygüera.
Ítem, dos canters de aram, bons.
En lo tinell:
Primo, tres bassines de llautó.
Ítem, quatre canalobres de llautó.
Ítem, tres plats de estany.
En la cuyna:
Primo, un braser de aram.
Ítem, una coladora de aram.
Ítem, dos fogons de aram.
Ítem, una copeta de ferro.
Ítem, un rall.
Ítem, dos asts de ferro.
Ítem, unes graelles de ferro.
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Ítem, uns molls de ferro.
Ítem, tres llumeneres.
Ítem, dotse plats y nou escudelles de terra, obra de Reus.
Ítem, quatre talladors grans y hu de chich.
Ítem, dos plats mijans y dos grans y una ribella y dos plats escudella, tot de pisa.
Ítem, una caixeta de plechs de affeytar, ab dotse plechs, ab ses
tovalloles y fregacaps.
En la cambra del cantó:
Primo, una caixa de àlber, en la qual està la roba de la mossa.
Ítem, un banch serveix per a llit.
Ítem, uns neulers; diuhen són del pobill Martra.
Ítem, dos sachs de blat, de tenguda los dos de set quarteres de
blat, bons y plens.
Ítem, vuyt matalafs, bons.
Ítem, dos flassades, una vermella y l’altra blava.
Ítem, quatre cabassos de mija quartera, poch més o manco, ja
dolents.
Ítem, un llansol de cànem, bo.
En l’altra cambra mira a casa de mossèn Sirera:
Primo, un llit de pots y banchs, ab son papalló, ab ses benes y
camiseta de ret de bri de cànem, dos flassades bones, una blanca l’altre
blava, ab dos llansols.
Ítem, un tauló de sant Hierònym.
Ítem, altre tauló de un Christo, ab les tres Maries.
Ítem, una caixa de noguer, dins la qual se trobà lo següent:
Primo, setse tovalloles, les vuyt de drap de casa, brodades de
entall y les altres vuyt de tela brodades, les quatre de seda vermella y
les altres quatre de seda negra.
Ítem, unes cortines de cotó vermelles y blanques de seda y cotó,
per a la porta.
Ítem, vint llansols, los sinch de bri y los quinse de bri y estopa,
entre bons y usats.
Ítem, una capseta y, dins ella, lo següent:
Primo, una succrera de plata.
Ítem, tres culleres de plata petites, de menjar ous.
Ítem, dotse culleres communes, de plata.
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Ítem, una cullera gran de plata, de pota de bou.
Ítem, un tassó de plata.
Ítem, una pebrera de plata dorada.
Ítem, un saler de plata, ab dos pesses, daurat.
Ítem, una xapa gran, de plata.
Ítem, un jarro de plata, té·l penyora per deu lliures mossèn
Domènech.
Ítem, dotse tovalles, nou de ginesta, dos de bri y cotó y una de
bri, entre bones y dolentes.
Ítem, quatre pesses de filempua, ab benes de ret, serveixen per
dita cambra.
Ítem, altra caixa de noguer, sens pany, dins la qual se trobà lo
següent:
Primo, un papalló de filempua, ab randes de fusells.
Ítem, sinch dotsenes de torcaboques, una de prims, tots de lli y
les altres quatre de pinyó de bri.
Ítem, nou coixineres, dos de tela y les altres de drap de casa, ab
benes de ret y randa y la una llisa.
Ítem, una cadireta baixa, de cuyro.
Ítem, un coxinet de galta.
Ítem, tres davantllits de ret sobreposat, ab flocadura.
Ítem, dos rams de fil de bri.
Ítem, uns cortinatjes de drap de França, ab flocadura, que són
sis pesses, ab son sobresel per al llit de camp.
Ítem, un gipó de tela del defunct, ja dolent.
Ítem, dotse manils, de la taula de la companya, ja usats.
Ítem, dotse eixugamans de pare y mare, entre bons y dolents.
Ítem, dotse tovalloles de bri de cànem, bones.
En lo armari de la paret:
Primo, quatre brocals, los tres de gobolet y lo altre pla, tots de
vidre.
Ítem, una piqueta, ab un Christo de obra de Reus.
Ítem, un pom de pavalló de fusta.
Ítem, una caixeta, ab son pany y sens clau, buyda.
En lo armari de la cambra del cantó:
Primo, mig cortà de terra per a mesurar oli.
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Ítem, una gerra de terra, ab quatre ances, per a tenir olives.
Ítem, una massa per a picar cànem.
Ítem, un barralet de vidre, guarnit de espart.
Ítem, una mija gerra de terra.
Ítem, un mig cortà de terra, per a mesurar vi.
Ítem, un morter, ab sa mà de coure.
Ítem, un calderó de aram de la cisterna.
Ítem, se trobà, en una caixa del deffunct, sinch lliures y més,
en lo caixó de la botiga, setse lliures, aprés de sa mort, per sa part.
Ítem, una arrova y set lliures de cànem adobat.
Ítem, una pessa de quatre ducats de or té mossèn Antoni Castells,
major, que manllevà al dit deffunct.
Ítem, una picola de mestre Cases.
Ítem, una pedra de affilar rahons blava y groga y parda, ab una
cadeneta de aram.
Ítem, un clauer de plata apportà la senyora Amorós ab les claus.
En la cuyna més alta:
Primo, una olla de aram.
Ítem, un ferros de foch.
Ítem, un escalfador de aygua de aram gran.
Ítem, una paella gran.
Ítem, una pala de ferro.
Ítem, una copa de aram.
Ítem, una vànova blanca, per al llit.
Ítem, dos cortines, per a la botiga, de drap de casa, noves, ab
randes.
Ítem, un mig cofre de àlber, dins lo qual se trobà lo següent: quatre
dotsenes de rams de fil.
Ítem, altre mig cofre de àlber, dins lo qual se trobà una flassada
morada, bona y set dotsenes de capdells de fil.
Ítem, una flassada blanca, bona.
Ítem, altre cofre de noguer, per a tenir farina, ab alguna quartera
de farina.
Ítem, quatre coixins.
En la cambra dels fadrins:
Primo, dos arcabussos, ab sos flascos.
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Ítem, un llit de pots y banchs.
Ítem, un buffet chiquet, de àlber.
En lo pastador:
Primo, una pastera, ab son servey de sedassos, petjes, escaleta
y rahora.
Ítem, una caixa de noguer, ab una senalla, un bancal, un drap
groguet de llana y un drap de mija llana blava y dos draps de bri,
per a pastar.
Ítem, dos guadamasils que serveixen per lo studi de baix.
Ítem, dos coixins y una flassada.
Ítem, una gerra, ab son tapador, trahedor y ambut.
Ítem, un cànter de oli.
Ítem, una llansa.
Ítem, una estora de espart.
En lo terrat:
Primo, una capsa del braser.
Ítem, dos sendrés de estopa, nous.
Ítem, una gerra de terra dolenta.
Ítem, un cànter de terra.
Ítem, un ferro de tenir los bassins de la botiga, ab tres petjes
de ferro.
Ítem, una flassada dolenta.
Ítem, una caldera de fer bugada, ab son siti.
Ítem, una cassa de aram.
En lo més alt sostre:
Primo, un llit de camp estave en lo estudi de baix.
Ítem, tres fanyadors y una post de pastar.
Ítem, un paner y una cistella de canya.
Ítem, dels sis actes de pregamí eren de la caixa de l’estudi baix,
los tres que se segueixen eren de la heretat:
Primo, un acte de censal, de preu y proprietat de sinch-centes
lliures y de pensió sinch-cents sous, que quiscun any, a quinze de març,
Marianna Vives, viuda, y Berthomeu Vinyes, sombrerer, y Marianna, sa
muller, fan al dit mossèn Pere Amorós, diffunct, per dits Vives y Vinyes,
venut y originalment creat a dit mossèn Pere Amorós, de part del preu
de la casa situada a la plassa de les Cols, que dit mossèn Amorós los
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vené, és fet dit acte en Tarragona, a vint y sinch de març mil sis-cents
y quatre, clos per mossèn Gabriel Martorell, notari de dita ciutat.
Ítem, altre acte, ab lo qual mossèn Cosme Damià Bes, commensal
de la Seu, y la senyora Anna Yvanyes veneren al dit mossèn Pere
Amorós, diffunct, la casa en la qual habitave y morí en lo cantó del
carrer Major y plassa de les Cols, per preu de quatre-centes y vuytanta
lliures, és fet dit acte en Tarragona, a setse de juliol mil sinch-cents
setanta-nou, clos per mossèn Phelip Montserrat, notari de dita ciutat.
Ítem, altre acte de carta precària, feta per los senyors cònsols de
la present ciutat a dit mossèn Pere Amorós, diffunct, de un carreró
contiguo a la vinya de Sant Miquel de la Mar, és feta en Tarragona, a
divuyt del mes de desembre mil sinch-cents noranta y tres, closa per
mossèn Francesch Reverter, notari de dita ciutat.
En lo celler del senyor Hierònym Rossell tenia llogat dit diffunct,
se trobà lo següent:
Primo, sis bótes plenes de vi most, de tinguda de sinch càrregues,
cada una poch més o manco, que totes juntes seran trenta càrregues
de vi most, poch més o manco.
Ítem, una boteta de càrrega y mija plena de vi vermell most, ab
sa eixeta.
Ítem, un carratell de mija càrrega, ple de vi o vinagre.
Ítem, tres carratells de vinagre.
Ítem, una boteta de càrrega y mija vin blanch, que era buyda.
Ítem, una botella buyda.
Ítem, un flascó de vidre, mijanser.
Ítem, sinch eixetes de coure.
Ítem, set portares de ginebre y un ambut.
Ítem, un sedàs per a passar vi.
Ítem, altra eixeta de bronso, grossa.
Ítem, un parell se semalers.
Ítem, dos ambuts de aram, de mesurar vi.
Memorial de les propietats:
Primo, una vinya situada en lo terme de la present ciutat de Tarragona, en la Partida dita les Forques velles, de tenguda de vint y sinch
hòmens de cavadura, poch més o manco, que dit diffunct comprà dels
hereus de mossèn Pere Uguet quòndam, la qual affronte a sol ixent ab
lo camí que va a Valls, a mig jorn, ab la vinya de micer Ventallols, a
ponent y tremuntana ab la garriga de les dites Forques velles.
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Ítem, altra vinya closa de paret situada en lo dit terme, en la
partida dita de Sant Miquel de la Mar, que dit diffunct comprà (espai
en blanc), dins la qual y ha una caseta y dins ella un fes, un caveguet,
una podadora no gayre bona, un dall dolent, una caldereta de aram,
una taula de pedra assentada, ab una pedra redona, tres cistelles de
veremar, un ribell gran de ensabonar y un plat de pissa per a fer
ensiam als cavadors, la qual affronte (sic).
Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo, die vero sabbati vigesimo septimo mensis novembris
intitulata, in presentia mei, Bernardi Gendre, civis Tarracone, apostolica
et regia per totam terram auctoritatibus ac de Collegio notariorum dicte
civitatis notarii publici infrascripti, ad instantiam domine Francische
Amorós, vidue relicte honorabilis quondam Petri Amorós, chirurgi, civis Tarracone, uti tenentis et possidentis hereditatem et bona universa
dicti Petri Amorós, viri sui, pro suis dote, spolio et aliis iuribus suis,
que habet et habere debet in et super eisdem hereditate et bonis, iuxta antiquam, laudabilemque et approbatam consuetudinem Barcinone
constitutionemque generalem Cathalonie, Perpiniani editum, incipientem “Hac nostra et cetera” et, ut usufructuaria dictorum bonorum
quandiu vitam duxerit vidualem per dictum virum suum relicte illius
ultimo testamento, quod fecit, ordinavit et firmavit in posse mei, dicti
Bernardi Gendre, notarii, die vigesima prima mensis octobris proxime
preteriti et ad instantiam etiam Angele Ferrera, uxoris honorabilis Gabrielis Ferrer, magistri domorum, civis dicte civitatis Tarracone, heredis
universalis dicti quondam Petri Amorós per eum instituta dicto illius
ultimo et precalendato testamento de bonis hereditatis dicti quondam
Petri Amorós, in platea Sedis Tarracone fuit factus encantus, intervenientibus, vocatis et adhibitis, Magino Gisquerol, T. Botet, T. Botet,
Alexio Carbó et T. Gregori, curritoribus collis publicis et iuratis dicte
civitatis Tarracone, per quos personis infrascriptis plus offerentibus pro
pretiis infrascriptis, fuerunt vendita bona sequentia:
Primo, se ha venut a Juan Pau Ollers, notari de Tarragona, un
sinto de vellut, per set sous y sis dinés VII s., VI d.
Ítem, a mossèn Pau Cedó, beneficiat de la Seu, se ha venut uns
saragüells de llens, per nou sous VIIII s.
Ítem, a Antoni Serra, carnicer de Tarragona, se ha venut una
flassada morada, per tres lliures y tretze sous III ll., XIII s.
Ítem, a Llorenç Serra, çabater de Constantí, se ha venut un gipó
blanch, per sis sous y onse diners VI s., XI d.
Ítem, a Ramon Carnicer se ha venut un sinto de vellut, per tres
sous y sis diners III s., VI d.
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Ítem, a Pau Martí, boter de Tarragona, se ha venut un quadro
de sant Hierònym, per quatorse sous XIIII s.
Ítem, a mossèn Pere Elies, parrochial de la Seu, se ha venut un
candelero, per set sous y dos diners VII s., II d.
Ítem, a Gabriel Ferrer, mestre de cases, se ha venut un saler de
plata dorat, ab dos pesses y una pebrera, també de plata dorada, a
rahó de XXIII s., VI d. la onça, que han pesat tretse onces, que, a dita
rahó, valen quinse lliures, sinch sous y sis diners XV ll., V s., VI d.
Ítem, a dit Gabriel Ferrer se han venut dos catiffes grans per
deu lliures X ll.
Ítem, se ha venut al senyor canonge Rovira una succrera de plata,
un poch dorada, a rahó de 18 s., 8 d. la onça, que ha pesat sinch onces
y tres argensos y, a dita rahó, val quatre lliures, deset sous y set diners
IIII ll., XVII s., VII d.
Ítem, al dit Rovira dos culleretes de plata que, a rahó de desset
sous, a què se han pesat per haver pesat vuyt argensos, valen, a dita
rahó, vuyt sous y sis diners VIII s., VI d.
Ítem, al senyor parrochial Santolí una tassa de plata un poch
dorada, a rahó de 18 s., 1 d. la onça, que n’ha pesat sinch y mija, a dita
rahó, val quatre lliures, denou sous y sis diners IIII ll., XVIIII s., VI d.
Ítem, a Juan Aluja, de Tàrrega, deu culleres de plata, a rahó de
divuyt sous la onça, que han pesat onse onces y un quart que, a dita
rahó, valen deu lliures, dos sous y tres diners X ll., II s., III d.
Ítem, a mossèn Joseph Gil, notari de Tarragona, una ropilla de
contray, per una lliura I ll.
Die sabbati undecimo decembris dicto anno, dictum encantum
continuando, fuerunt vendita bona sequentia:
Ítem, a t. Gregori, corredor de coll, un sombrero, per setse sous
XVI s.
Ítem, a·n Joan Esbert, forner, tres bassines de llautó, per dos
lliures y tres sous II ll., III s.
Ítem, a mossèn Llagostera, beneficiat en la Seu, una caixa, per
una lliura y sinch sous I ll., V s.
Ítem, a mossèn Gabriel Ollers, beneficiat en la Seu, una catifa
per dos lliures y sis sous II ll., VI s.
Ítem, a Benet Roig, ferrer, un papalló, per dos lliures y deu sous
II ll., X s.
Ítem, a n’en Gregori, corredor, uns guadamasils, ab llenques
dorades, per una lliura y quatre sous I ll., IIII s.
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Ítem, a Elisabeth Francina, de Reus, tres plats de estany, a rahó
quatre sous la lliura, pesen tres lliures, valen dotse sous XII s.
Ítem, a n’en Calabrès, boter, tres matalafs per vuyt lliures, sinch
sous VIII ll., V s.
Ítem, a mestre Gabriel Ferrer dos quadros de Nostre Senyor y
sant Pere, per trenta y dos sous I ll., XII s., VI d.
Ítem, a mossèn Moriscot quatre quadros gians de santa Magdalena,
de Daniel, de sant Estheve y de la Esperança y Charitat, per trenta y
dos sous I ll., XII s.
Ítem, a mestre Ferrer un davant llit de ret sobreposat per divuyt
reals I ll., XVI s.

38
1612, març, 3-abril, 27. Tarragona
Inventari dels béns del mercader Pere Amill —hi consta el seu germà i
hereu universal Baltasar, mercader de Pira— del carrer d’en Granada, entre la casa del Monestir de Santes Creus, les del causídic
Pere Elies i dels hereus de l’hortolà Gabriel Gil, al darrere, i les
cases de na Basseda i del doctor Hortoneda, rector de Constantí.
AHT, Fons notarial de Tarragona, 65. Notari Bernat Gendre. “Inventaris”, f. 424r430r.

Die sabbati, III mensis marcii anno a Nativitate Domini MDCXII,
Tarracone.
Inventarium factum de bonis honorabilis quondam Petri Amill,
mercatoris, civis Tarracone, ad instanciam honorabilis Balthasaris
Amill, mercatoris ville de Pira, illius fratris et heredis. Carta tradita.
Noverint universi quod, cum propter doli maculam evitandam
omnemque fraudis suspitionem tollendam, beneficium inventarii sit a
iure indultum, hinc est quod ego, Balthesar Amill, mercator ville de
Pira, diocesis Tarracone, heres universalis honorabilis quondam Petri Amill, mercatoris civis Tarracone, fratris mei, per eum institutus
illius ultimo testamento quod fecit, ordinavit et firmavit in posse mei,
Bernardi Gendre, notarii publici Tarracone infrascripti, die vigesima
nona mensis februarii proxime preteriti, volens gaudere privilegiis conficientibus inventarium concessis et penas contra non conficientibus
inventarium cominatas evitare et cum protestatione quod non tenear
nec teneri volo nec conveniri possim, ultra vires hereditarias et ne
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bona et iura eiusdem Petri Amill, quondam fratris mei, ocultari valeant
quomodolibet seu perire premisso hoc venerando sancte cru+cis signo
de bonis et hereditate eiusdem Petri Amill quondam inventarium facere
procuravi, vocatis dicto Bernardo Gendre, notario publico Tarracone
infrascripto et pro testibus honorabile Francisco Ginesta, agricola, ville
del Pla, diocesis et cetera et Petro Roger, paratore lane civitatis Tarracone, quod cepit exordium die tercia mensis marcii, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo duodecimo.60
Primo, unes cases, en les quals dit mossèn Pere Amill habitave,
situades en la present ciutat de Tarragona, en lo carrer dit d’en Granada, les quals affronten, de un costat, ab casa del monestir de Sanctes
Creus, a part de derrera, ab cases de mossèn Pere Elies, causídich,
y dels hereus de Gabriel Gil, hortolà, de l’altre costat, ab casa de na
Basseda y ab casa del doctor Ortoneda, rector de Constantí, y, a part
devant, en dit carrer públich, en lo qual trauen sinch portals, comprès
lo principal, dins les quals foren trobades les coses següents:
Dins la entrada de dites cases:
Primo, cent y deu cairons, per acabar de enrejolar lo aposento
de sota la cisterna.
Ítem, un calderó de aram, ab sa corda en la cisterna.
Ítem, una exeta de coure, a la pica de la cisterna.
En la stablia:
Ítem, tres saques de llana negre.
Ítem, dos argadells.
Ítem, una sàrria.
Ítem, una destral.
Ítem, una soga.
Ítem, dos bótes dolentes, de tres càrregues cada una.
Ítem, una mula vella pèl negre, ab sa sella y fre.
Ítem, una albarda.
En la botiga de l’oli, sta desota lo studi:
Primo, dotse gerres, entre xiques y grans, de la boca ampla, buydes,
ab unes poques de morques.
Ítem, tres gerres de la boca streta, plenes de oli.
Ítem, una gerra de la boca streta, dolenta.
60. Al marge esquerre, ratllat, Testes et cetera Franciscus Ginesta, pagès del Pla
y Pere Roger, parayre de Tarragona.
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En la stància de sota la scala gran, que trau portal al cel ubert xich:
Ítem, un banch llarch de pi.
Ítem, quatorse posts de pi.
Ítem, una mija jàsena de àlber.
Ítem, sinch cayrats dolents.
Ítem, una porta de cambra, vella.
En lo studi primer, devés la entrada:
Ítem, un llit de posts y banchs, ab màrfega y un matallaff, dos
llansols y un flassada blanch.
Ítem, altre llit de camp, ab sos pilars de àlber, ab màrfega y un
matallaff, dos llansols y una flassada.
En lo altre studi:
Ítem, un llit de posts y banchs, ab màrfaga y un matallaff y dos
llansols.
Ítem, un gipó de cuyro blanch.
Ítem, una quera blancha.
Ítem, dos balons dolents, de drap blau.
Ítem, unes bótes de cuyro.
Ítem, una maleta de cuyro.
Ítem, un coxinet de cuyro.
Ítem, una casaca dolenta de drap blau.
En lo studi de mija scala, que trau finestra al cel ubert xich:
Ítem, noranta lliures de estam filat burell, de tisora.
Ítem, trenta-set lliures de estam filat fraret.
Ítem, denou lliures de estam filat burell, de tisora.
Ítem, quoranta-tres lliures y mija de estam filat fraret.
Ítem, trenta-sis lliures de estam filat fraret.
Ítem, sinquanta-una lliura y mija de estam fraret, per a filar.
Ítem, vuytanta-dues pesades de llana filada burella, ab un sach.
Ítem, vuytanta pesades de llana filada frareta, ab un sach.
Ítem, dos gerres per a tenir lo estam filat.
Ítem, quatre paneres grans.
Ítem, tres rovas de sabó de llosa, ab un sach.
Ítem, una taula de tisora, ab sos petges.
Ítem, dos cadires comunes.
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Ítem, unes balanses, ab onse pesos, xichs y grans.
Ítem, unes balansetes per a pesar moneda.
Ítem, unes tisores llargues.
Ítem, unes oretes.
Ítem, dos panys de cambra, lo hu vell y l’altra nou.
Ítem, un garbell.
Ítem, una miga cortera dolenta.
Ítem, un cortà.
En la instància de la pareyria, que trau finestra al cel obert xich:
Ítem, dos fogons per a pentinar.
Ítem, sis banquetes.
Ítem, un canastó, ab mija lliura.
Ítem, una romana.
Ítem, una cassa de aram per a untar.
Ítem, quatre paneres.
Ítem, lo vergajador per verguegar la llana.
Ítem, una saca de pentinó fraret.
Ítem, una saca de llana blanca, pelada.
Ítem, sis miges de llana escardassada, blancha y negre.
Ítem, dos lliures de llana blanca per escardassar.
Ítem, un cull de saca de llana negre.
Ítem, una taula, ab dos petges.
Ítem, una estamenya frareta, bruta.
Ítem, una pastera, ab son sedàs, granera y una sanalla.
Ítem, dotse quadros, guarnits de fusta, grans, staven a la sala.
Ítem, un llit de tisora.
Ítem, una saca de pentinó fraret.
En la cambra trau finestra al cel obert gran, que està junt la
pareyria:
Ítem, dues estamenyes fraretes, brutes.
Ítem, una estamenya viada, bruta.
Ítem, tres estamenyes fraretes, que se han de passar per aygua.
Ítem, una estamenya burella, que se ha de passar per aygua.
Ítem, quoranta pesades de llana burella filada.
Ítem, una pesa de estamenya burella, que està al taler de sa casa,
que tix Pere Roger, lo qual dix li faltarà estam per acabar-la.
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Ítem, altra pessa de estamenya burella, que texex Antoni Borrull,
de Monbrió.
Ítem, altra pesa de estamenya blancha que texex en Perelló, de
Monbrió.
Die iovis, XXII mensis marcii, dicto anno MDCXII, dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En la metexa cambra:
Primo, un llit de camp, ab pilars de noguer, ab dos poms daurats.
Ítem, sinch matallaffs.
Ítem, dos llansols.
Ítem, dos coxins, ab ses coxineres, de llinet.
Ítem, un cobrillit de drap vert, ab flocadura de seda groga.
Ítem, un cofre de àlber, ab son pany y clau, dins lo qual se trobà lo
següent:
Primo, una catiffa gran.
Ítem, un balons de taffetà grog, ab un passamà de or y seda; diu
és penyora y no saben de qui.
Ítem, uns cortinatges de llit de camp, que són set peses ab lo
sobrecell y davant lli (sic) de grana, ab flocadura de seda de grana.
Ítem, quatre dotsenes de capdells de fill de stopa de lli y dos rams.
Ítem, una cadira comuna, de cuyro.
Ítem, dos rebostés, en la paret posats.
En la quadra, muntant a la escala:
Primo, tres buffets de noguer, dos de xichs y hu de gran.
Ítem, una cadira de repòs, ab lo cuyro daurat.
Ítem, una cadireta petita de repòs, sens brassos.
En la sala gran:
Primo, un buffet de noguer gran.
Ítem, altre buffet més xich de noguer.
Ítem, dues cadires de repòs, ab los cuyros respallés daurats.
Ítem, sinch cadires de repòs.
Ítem, una cadira comuna.
Ítem, una cadira petita de repòs, sens brassos.
Ítem, una caxa de àlber, de tall de monja, ab son pany y clau, dins
la qual se trobà lo següent:
Ítem, quatre llansols nous, de llinet.
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Ítem, un davant de llit de ret sobreposat, ab flocadura de filera,
ab lo entorn demunt de llinet.
Ítem, altre caixa de àlber, que servie per tenir lo pa.
Ítem, altra caxa de àlber, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Ítem, sis coxineres grans de llinet.
Ítem, set coxineres xiques de llinet.
Ítem, tres calsots de llinet.
Ítem, set llansols de stopa, per la companyia.
Ítem, tres tovalles de pintam.
Ítem, quinze torcaboques, ja usats.
Ítem, quatre tovalles, de la taula de companyia.
Ítem, quatre tovalloles.
Ítem, quatre exugamans.
Ítem, sinch camisses de llinet.
Ítem, dues camisses de tela, ja usades.
Ítem, una caxa de noguer de tall de monja, ab son calaix dintre, ab
son pany y clau, dins la qual se trobà lo següent:
Ítem, dues peses de torcaboques de llit.
Ítem, unes estovalles noves grans de llinet.
Mossèn Ollers que fasse que mossèn Pere Amill clogue lo inventari
aiustant y aquest memorial y qi.. l anys té ave p... las protestacions,
ans no passen los dos mesos que passa del ... vinent.
Memorial de les coses designades se trobà en la casa de mossèn
Pera Amill quòndam:
Primo, una archimesa, dins la qual y ha un llibre, en lo qual està
designat lo que deuen a dit y també lo que ell deu ha particulàs y
és lo següent:
Primo, un violary que fa Pere Casals y Joana, sa muller, de la
Torrafarrera, bisbat de Lleyda, de propietat de 42 ll., 10 s. y pensió, a
n’i acte en paper 7 ll., 10 s. fet en (espai en blanc).
E més, altre acte de violari, qui fan Pere Andreu, de Aytona, de
proietat (sic) 98 ll., pensió 14 ll.
E més, deu Serafii Vidal, apotacary, per la resta de son compte;
apar per albarà de sa mà pròpia, sent y tres lliures 103 ll.
E més, deu Jaume Folch, de Gostentí, per resta de son compte
14 ll.
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E més, deu Jaume Alerich, de Corbins, 69 ll., 8 s., per la resta
de son compte en dit llibre 65 ll., 8 s.
E més, deu mossèn Pau Bosch, de Tortosa, notari, 9 ll. apar per
albarà 9 ll.
E més, deu Andreu Continyoch de Barberà, apar per albarà 30 ll.
E més, deu Gabriel Çaabater (sic), de Cornudella, vint sous per
22 ll., 6 s. de pentinó 1 ll.
E més, deu mestre Garsia, sarraller de siutat 1 ll., 16 s. per resta
1 ll., 16 s.
E més, deu Pera Bafforull del Mas, terme de la Pobla de Bofamet,
onse lliures y sinch sous apar en dit llibre y són per sinch boconets li
dexà a guany 11 ll., 5 s.
E més, se a designada la cuya uns feros per manar l’arst.
E més, unes graelles de ferro.
E més, dos copetes de de (sic) ferro.
E més, tres paelles de ferro.
E més, dos asts de ferro.
E més, quatre llumenés.
E més, tres dotsenes de plats.
Ratllat, per lo que suma la tras pàgina.
E més, 3 d. escudelles.
E més, 1 d. holles.
E més, un escalfador de aram.
Testes et cetera Antonius Rius, panni parator et Petrus Roig, lane
textor, cives Tarracone, die veneris, 27 aprilis 1612.61
Ítem, tres pesses de drap, de llinet les dos y l’altre de stopa de lli.
Ítem, un llansol de bri, nou.
Ítem, una caixa de noguer, de Gènova, ab son pany y clau, dins la
qual se trobà lo següent:
Ítem, un cobritaula de drap vert, ab sa flocadura de seda del
matex color.
Ítem, una vànova de taffetà vermell, ja usada, y, a l’altra part,
tela blava.
Ítem, un arruelo de contray, ab sa gira de rissa, afforrat de vayeta.

61. Text ratllat, a partir de Mossèn Ollers...
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Ítem, un vestit de burell escur drap de Aragó, qu·és arruelo, casaca
y calsots.
Ítem, una casaca de xamelot negre y uns balons del matex, molt
usats.
Ítem, una ropilla de contray, usada.
Ítem, una ropilla de raxa, usada.
Ítem, una ropilla de seda, molt usada.
Ítem, uns balons de vellut, molt usats.
Ítem, un gipó de taffetà negre.
Ítem, altre ropilla y calsots de xamelot, usats.
Ítem, un arruelo de stamenya, afforat de vayeta.
Ítem, unes miges de seda negre.
Ítem, una pell de camell, adobada de grog.
En la cambra, junt la examenea de la sala:
Primo, una caxa de àlber, ab son pany y clau, dins la qual se trobà
lo següent:
Ítem, dues dotsenes de torcaboques, la una de pinyonet, l’altra
ab cotó, tots de lli.
Ítem, set estovalles, sis de bri, ab mostra de pinyonet, l’altra de
ginesta.
Ítem, quatre llansols de llinet, usats.
Ítem, una tovallola de llinet.
Ítem, una tauleta, ab dos calaxos de noguer, servex de lligador.
Ítem, un llit de camp de noguer.
Ítem, sinch matallaffs.
Ítem, dos llansols.
Ítem, dos flassades, la una vermella, l’altra groga, ja usades.
Ítem, tres coxins, ab ses coxineres de llinet.
Ítem, uns cortinatges de dit llit de stamenya blava, ab flocadura
blava de filadís, ab son davantllit y sobrecel.
Ítem, una cadira de repòs, ab los respatlés daurats.
En l’altra cambra:
Ítem, una caixa de àlber, ab son pay (sic) y clau, buyda.
Ítem, dues cadires de repòs, la una gran, ab los respatlés daurats,
l’altre petita, sens brassos.
Ítem, un llit de camp de noguer, ab sos poms deurats.

638

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

Ítem, uns cortinatges de dit llit de ret sobreposat y llinet, ab son
sobrecell.
Ítem, tres matallaffs.
Ítem, dos llansols de llinet.
Ítem, dos flassades, la una blava, l’altre blancha.
Ítem, dos coxins, ab ses coxineres, la una de llinet y l’altre de tela.
Die veneris, XXVII mensis aprilis et anni predictorum MDCXII,
dictum inventarium continuando, fuerunt inventa bona sequentia:
En dita cambra:
Ítem, una arquimesa de noguer, ab sos calaxos y armaris baix,
ab pany y clau, dins la qual se trobà lo següent:
Ítem, un libre de comptes, en lo qual està designat lo que deuen
y ell deu.
Ítem, un acte de violari en paper scrit, de preu de sinquanta-dues
lliures y deu sous y de pensió de set lliures y deu sous que, a XXVIII
de noembre fa Pere Casals, pagès, y Joana, sa muller, de Torraferrera,
bisbat de Leyda, a dit diffunct, durant sa vida y de ell, dit Balthasar
Amill, son germà, és fet en Leyda, a XXVIII de noembre MDLXXXXIIII,
clos y subsignat per mossèn Luis Lledesma, per auctoritats apostòlica
y real notari públich de Leyda.
Ítem, altre acte de violari, en paper scrit, de preu de norantavuyt lliures y de pensió de quatorse lliures, que, a dos de octubre, fan
Jaume Pereandreu y sos germans, de la vila de Aytona, a dit diffunct,
durant sa vida y de ell, dit Balthasar Amill, son germà, és fet en dita
vila, a VIII de octubre MDLXXXXVIII, clos y subsignat per dit mossèn
Luis Lledesma, notari.
Ítem, deu mossèn Seraphí Vidal, apothecari de Tarragona, per
la resta de son compte, appar per albarà de sa mà pròpia, cent y tres
lliures.
Ítem, deu Jaume Folch, de Constantí, per resta de son compte,
quatorse lliures.
Ítem, Jaume Alerich, de Corbins, sexanta-nou llius (sic), vuyt sous
per la resta de so compte en dit libre.
Ítem, deu mossèn Pau Bosch, de Tortosa, notari, nou lliures apar
per albarà.
Ítem, deu Andreu Contijoch, de Barbarà, appar per albarà trenta
lliures.
Ítem, deu Gabriel Sabater, de Cornudella, vint sous per 22 ll., 6
onses de pentinó.
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Ítem, a mestre Garcia, serraller de ciutat, una lliura, setse sous,
per resta.
Íem, deu Pere Bafarull, del mas, terme de la Pobla de Baffomet,
onse lliures y sinch sous, appar en dit llibre y són per sinch baconets
li dexà a guany.
En la cunya:
Ítem, uns ferros per menar lo ast.
Ítem, unes graelles de ferro.
Ítem, dos copetes de ferro.
Ítem, tres paelles de ferro.
Ítem, dos asts de ferro.
Ítem, quatre llumenés.
Ítem, tres dotsenes de plats, obra de Reus.
Ítem, tres dotsenes de escudelles de dita obra.
Ítem, una dotsena de olles de la Selva.
Ítem, un escalfador de aram.
Hec autem bona et non plura alia ad presens inveni et invenire
potui et confiteor ego, Balthesar Amill, heres prefatus, in hereditate et
bonis dicti quondam Ioannis Amill, fratris mei, me invenisse et omnia
de quibus notitiam habui de ipsa hereditate in inventarium redigisse et
redigi et scribi fecisse nec, secundum meam conscientiam, vel credere
aliquid aliud fore in dictis bonis et hereditate ultra descripta in dicto
inventario seu reportorio nec dolo, fraude aut aliqua malignitate usum
fuisse vel fecisse nec in posterum utar quin ipsa omnia bona mobilia
et inmobilia et omnes res et iura dicte hereditatis in huiusmodi inventario ponantur et inserantur et, si quid aliud ullo tempore invenero in
dictis bonis et hereditate illius, quod citius fieri poterit in huiusmodi
inventario redigi et scribi faciam et ponam dicens insuper et protestans
quod, si aliqua posui non ponenda vel aliqua omisi ponenda pro non
positis volo haberi posita et ponenda pro prositis reputari, adeo quod
semper uti valeam veritate et sich sub dictis et in principio huiusmodi
inventarii continuatis protestationibus et aliis a iure concessis presens
firmavi inventarium et quequidem bona omnia penes me sunt et existunt ipsoque tenere et possidere confiteor et de eis bonum, verum et
legale compotum reddere suis loco et tempore et cui de iure tenear
promitto sine aliqua videlicet dilatione, excusatione et exceptione et sub
obligatione bonorum meorum et renunciationibus necessariis ac cum
iuramento quod, in animam meam per dominum Deum et eius sancta
quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta, facio et presto cum
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presenti. Quodquidem inventarium fuit actum et perfectum Tarracone
diebus, mensibus et anno quibus supra. Sig+num mei, Balthesaris Amill,
heredis predicti, qui hec laudo, concedo, firmo et iuro, presentibus pro
testibus honorabile Antonio Rius, panni paratore et Petro Roig, lane
textore, civibus Tarracone.
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23, 28
AIMERIC, 4
AIMERIC, Joan, 21
ALABAU, Guerau, 25
Albericus [DE ROSATE], 17

ALBERT el Magne, 21
ALBERTÍ, Jaume, 4
ALBIOL, Jaume, 20
ALBONÀ, 30
ALCIATO, Andrea, 17
ALCOVERA, na. Vídua, 17
ALEGRET. Del Molnàs, 4
ALEGRET, Gabriel. De Tamarit, 17
ALEIX. Mercader, 10
ALERIC, Jaume. De Corbins, 38
ALESSIO PIEMONTESE, 21
ALEXANDRO, Alexander ab, 17
ALEU, 20
ALEU, [Bernat]. Notari, 34
ALEU, Joan. De Cornudella, 18
ALEU, Pere. De Reus, 17
ALEUA, na, 20, 25
ALIÓ, Pere. Prevere, rector i notari de
Figuerola del Camp, 11
ALIPERTUS, 21
ALONSO, [Salvador]. Sastre, 16
ALSADAR, 20
ALSADARA, na, 11, 20
ALSERIA, 30
ALTARRIBA, 2, 20
ALTARRIBA, Joan. Mercader de Belianes, 9
ALTARRIBA, Pere o Perot. Mercader, 2,
9, 35
ALUJA, Joan. De Tàrrega, 37
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ÁLVARES, Joan. Barber i cirurgià, 17,
25, 30, 33
ALVAROTUS, Iacobus, 17
ALZEDARA, na, 11
AMADA, n’, 4
AMASAEUS, Ròmul, 17
AMETLLER, 25
AMIC, Laudèmia. Vídua de Pau Jordà, 16
AMIGUETA, na, 4
AMILL, 2
AMILL, De Vilabella, 14
AMILL, Baltasar. Mercader de Pira,
germà de Pere, 38
AMILL, Gaspar, 30
AMILL, Joan o Janot, 2, 13
AMILL, Lluís, De Pira, 14
AMILL, Lluís, 17
AMILL, Pere. Mercader, germà de Baltasar, 11, 13, 32, 38
AMILL, Perot, 13
AMILL, Margarida, 17
AMORÓS, Andreu. Botiguer de teles de
Cambrils, 33, 34
AMORÓS, Francesc. Calceter de Montblanc, 17
AMORÓS, Francesca. Vídua de Pere, 37
AMORÓS, Pere. Cirurgià, espòs de Francesca, 2, 4, 11, 17, 31, 37
Anan, Juan de, 17
ANDRÉS, Antonio, 28
ANDREU. De la Selva, 30
ANDREU, Damià. Teixidor de lli de
Montblanc, espòs de Magdalena,
17
ANDREU, Joan. Ferrer, 17, 20
ANDREU, Joan Feliu d’. Notari, regint
l’Escrivania comuna de Reus pel
prior, 11, 17
ANDREU, Joan Pere. Vidrier, habitant
al forn de Marçà, 18
ANDREU, Lluís. Notari, 4, 11, 17, 20,
21
ANDREU, Marc. 36
ANDREU, Miquel. Cirurgià, 37
ANDREU, Pere. D’Aitona, 38
ANGELI, Pere. Nunci, porter reial, 4, 5

ANGLADA, Antoni, 17
ANGLÈS, 11, 16, 21
ANGUERA, Gaspar [des de 1583 corredor
d’orella], 2
ANSELLA, T. Muller en primeres núpcies de T. Ansell, pagès, i, en segones, de T. Siri, també pagès, 36
ÀNSIA, [Jeroni. Cinter], 30
ANTIC, Antoni, 7, 25
ANTONÍ, sant. [Arquebisbe de Florència], 6, 25
APIÀ, 17, 21
ARADA, na, 20
ARAGONÈS, 34
ARANDA, Pere. Paraire de Riudecanyes,
18
ARBONÈS, Nicolau, 20
ARBONESA, n’, 16
ARBOREUS, Iohannes, 6
ARBÓS, 11, 20, 30
ARBÓS. Revenedor, 4
ARBÓS. Misser, 17
ARBÓS, Antoni Joan, 4
ARBÓS, Gaspar, 16
ARBÓS, Joan. Patge, 8, 12, 17
ARBÓS, Miquel, 20
ARETINUS, Angelo [GAMBIGLIONI], 17
ARGILÈS, 4, 11
ARGILÈS, Pau. Sastre, 24
ARGILÈS, Pere, 17
ARIAS, Francisco, 28
ARISTÒTIL, 6, 17, 32
ARLES, Pere Vicenç. Mercader de Barcelona, 34
ARMADA, 20
ARMADA, Llorenç. De Valls, 25
ARMANT, na, 20
ARMENGOL, 20, 25
ARMENGOL, Andreu. De Calaceit, rector
del Seminari, 6
ARMENGOL, Pere. Pagès, 17
Arnau [DARIES]. El Cabasser, 3
ARNAU, Gaspar. De Mataró, 34
Arquebisbe [CERVANTES DE GAETA,
Gaspar], 9
Arquebisbe [VIC I MANRIQUE DE LARA,
Joan de], 17, 28
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Arrendadors de la prohomenia de
Verdú, 31
ARRUFAT. Misser, 20
ARRUFATS, pubills, 14
ARTAL. Rector dels Garidells, 30
ARTS, Gaspar. Pagès de Montblanc,
espòs de Caterina, 17
ARTS, Gregori, 17
AZPILCUETA [JAUREGUÍZAR, Martín de],
6, 11, 17, 25
AZZONE, 17
B
BABAU. De Vilafranca del Penedès, 4
BABOT, 4
BABOTA, na, 17
Bacci, Andrea, 17
BAELLA, Joan. Pare de Salvador, 25
BAGES, Bartomeu. Mercader de Riudoms, espòs de Dionisa, 11
BAGES, na. De Constantí, 17
BAGET, Blai. D’Alcover, 11
BAIÀ, Tecla, 17, 25
BAILORI, Martín. De Saragossa, 18
BAIÓ, 4, 16, 20
BAIÓ, Prevere, 11
BAIÓ, Joan. Mercader, 11, 35
BAIÓ, Llorenç, 11
BAIONA, 16
BALART, Francesc, 4
BALBUS, Laurendus, 17
BALCELLS, Joan. De Verdú, 31
BALDIRÀ, Antoni. [Calceter], 8, 16-18,
25, 34
BALDIRANA, na, 4, 8, 11, 17, 20, 34
BALDIRANA, Paula, 17
BALDRIC, Francesc. Dit el Saboner, del
Morell, 4
BALDRIC, Joan. Rajoler, espòs de Magdalena, 15
BALDUS, Nicolaus, 17
BANQUER, Onofre. Notari de Montblanc, regint les escriptures de
Pere Bellissén, 17
BANYERES, Joan, 17
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BARBAZZA, Andrea, 17
BARBERÀ, Francesc. Causídic, 17, 30
BARBERANA, Elisabet, 17
BARCELÓ, Galceran, 16
BARCHIELLO, Joan. Paraire de Botarell, 18
BARENYS, Francesc. [Fill de Benet,
metge], metge, 9
BARGALLÓ, 17
BARGALLÓ, Francesc. Paraire de Botarell, 18
BARGALLÓ, Llorenç. Paraire de Botarell, 18
BARGUÉS, 31
BARRILLA, na, 16, 20
BARRUENGA, Joan, 34
BARRUFET, Miquel. De Cornudella, 34
BARTOLI, Cosimo, 17, 21
BARTOMEU, 16, 17
BARTOMEU, Agustí, 30
BARTOMEU, [Francesc]. Doctor, 4
BASSEDA, 20, 25, 30
BASSEDA, Antoni. Ferrer, 17, 25
BASSEDA, Bernat. Ferrer, 15
BASSEDA, Bernat. Hortolà, espòs d’Àngela, 17
BASSEDA, na, 4, 38
BASSÓ, Joan. Estudiant, 21
BATET, 34
BATET, Antoni, 8
BATISTA, Joan. Criat de l’arquebisbe, 28
BATLLE, 20
BATLLE, Francesc. Escrivent, 14, 16,
17, 21, 28
BATLLE, misser, 25
BATLLE, Pere. Notari, 17, 25
BATLLE, Pere. Moliner del Molí de
baix, 34
BATTISTI, Ortensio, 17, 21
BAUTERII, Petrus Antonius, 6
BELARDA, na, 25
BELLARMINO, Roberto, 6
BELLISSÉN, Jaume. Notari, 11
BELLISSÉN, Pere. Notari de Montblanc,
17
BELLVEI, Joan. Ferrer de Vilafranca del
Penedès, 4
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BELLVER, 16
BELLVER, Pere, 8, 16
BELLVERA, na [Margarida. Germana de
l’arquebisbe Terès], 8, 17
BENAGES, Isabet, 20
Benefici de Santa Quitèria de la Guàrdia [dels Prats], 32
BENIMELIS, 20
BENSUS, Franciscus, 21
BERENGUER, germans. De Guimerà, 31
BERGA, 20, 26
BERGA, Antoni. Calceter, 15, 25, 34
BERGA, Pere. Calceter, 25
BERGADÀ, Francesc. Sastre, 5
BERGÓS, [Pau]. Beneficiat [de Santa
Maria dels Sastres de la Seu], 2, 11
BERJA, Pedro de. Lligaller, 18
Bermond [CHAUVERON], 17
BERNAL [DÍAZ DE LUCO], Juan, 17
BERNARDUS, Iohannes, 17
BERNAT (DE CLARAVALL), 6, 21
BERTRAN, 4, 20
BERTRAN. Forner, 11
BERTRAN, [àlies] CENTURIÓ. Patró, 4
BERTRAN, Antoni, 16
BERTRAN, Antoni. Sabater, 11
BERTRAN, Jaume. Pagès de Vinyols,
espòs de Tecla, 36
BERTRAN, Marc Joan. Mestre en medicina, doctor o metge, 2, 15, 25
BERTRAN. Misser, 15, 21, 25
BERTRANA, na, 2, 4, 11, 17, 20, 30, 34
BES, Cosme Damià. Comensal de la
Seu, 37
BESORA, Joan, 20
BESORA, na, 4, 11, 16, 20
BESORA, Pere, 21
BETOSA, Anna. De Reus, 17
Bisbe de Barcelona [COLOMA, Ildefons], 21
Bisbe de Loreto i de Recanati [BENZONI,
Rutilio], 28
Bisbe de Lleida [VIRGILI I CASELLES,
Francesc Pau], 21
Bisbe de Solsona [SANÇ I MANEGAT,
Lluís de], 11
BIOSCA, Agustí. Escrivent, 4, 9

BIURE, Melcior de. Tresorer, sagristà
major i canonge de la Seu, 4, 6,
10, 11, 23
BIURE, Rafael de, 4, 17, 31
BIURE. Vídua de [Gaspar de, senyor de
Vallespinosa] (Anna, filla de Francesc de Montserrat), 9, 25
BLANC, Francesc, 3
BLANC, Francesc. Del mas, de Falset, 18
BLANC, Francesc. Notari de Barcelona,
germà de Josep, 32
BLANC [I FONTANILLES], Francesc. Germà de Josep, 32
BLANC, Gabriel. Paraire de Falset, 18
BLANC, Jaume. D’Altafulla, 34
BLANC [I FONTANILLES], Josep. Prevere
beneficiat [de Santa Elisabet] de la
Seu, germà de Francesc, 28, 31, 32
BLANC, Miquel, 17
BLANC, Pere, 21
BLANCA, na, 20
BLÀSIA, na, 20
BLOIS, Lodewijk van, 21
BOADA, Miquel. Daguer, 15
BOADA, na, 7
BOADA, Perot. Daguer, 15
BOCCACCIO [Giovanni], 21
BOECI, 6, 17
BOFARULL. Doctor, 6
BOFARULL, Pere. Del mas, de la Pobla
de Mafumet, 38
BONACURSO, Uberto da, 17
BONAGENS, Iacobus. Predicador, 25
BONAL, Guillem. Traginer, 11, 34
BONANADA, na, 2, 25
BONASTRE. [Jeroni]. Teixidor de vels, 32
BONASTRA, na, 11
BONAVENTURA, sant, 6, 21, 28
BONET, Pau, 28
BONETA, na, 25
BOQUER, 34
BORBÓ, [Miquel, àlies CAVALLER], 2
BORBONA, na [Tecla. Vídua de Miquel
Borbó, àlies Cavaller], 2
BORGES, na, 11
BÒRIES, Pere. Mestre de cases, 25
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BORJA, pare [Francesc de Borja i d’Aragó]. Duc de Gandia i general de la
Companyia [de Jesús], 11
BORONADA, na, 4
BORONAT, 4
BORRÀS, Andreu. De Valls, 17
BORRÀS, Joan. Menor, de Botarell, 18
BORRÀS, Llorenç. Menor, paraire de
Vilanova d’Escornalbou, 18
BORRÀS, Lluc. De Valls, espòs d’Elisabet
i pare de Marc, 17
BORRÀS, Marc. De Valls, fill de Lluc i
Elisabet, 17
BORRELL, Josep, 14
BORRULL, Antoni. De Montbrió, 38
BOSC. Calceter, 3
BOSC, Augeri. Notari, 15
BOSC, Janot, 3
BOSC, Pau. De Tortosa, notari, 38
BOSCA, na, 11, 20
Bosser de Santes Creus [CARNISSER,
fra Jaume], 8
BOTELLER, Antoni, 16
BOTER, Antoni. Revenedor, 22
BOTET, Andreu, 34
BOTET, Joan. Corredor de coll públic
i jurat, 17, 30, 31, 37
BOTETA O BOTET, na, 8, 17
BOVER, Francesc, 33
BOVER, Joan. Pagès de Vila-rodona,
anomenat de la Quintana, 15
BOVER, Macià. De Constantí, 16, 20
BOVER, Pau. Mercader. Hereu universal
de Damià Tolrà, 15, 16, 24
BRELL, Amador, 17
BRELL, Bernat, 21
BRENTIUS, Johan, 21
BRIANÇONA, na, 25
BRIES, Pieres de, 8
BRIMELIS, Miquel, 20
BRISSONII, Iohannes, 6, 17
BROCÀ, Jeroni, 11, 16
BROCÀ, na, 34
BROCCA, Lorenzo, 21
BRU, Francesc. Sabater, 36
BRUGUERES, Pere, 17
BRUNET, Miquel. Blanquer, 9
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BUDÉ, Guillaume, 17
BURELLA, na, 16
BURLENGO, Rafael. Mercader de Barcelona, 9
BUSQUET, Bernat. De Verdú, 31
BUSQUETS. Metge, 2
BUSQUETS, Lluís. Notari, 4, 16, 18, 25
BUSQUETS, Pere, 21

C
CABANYES, fra Jeroni, 8, 28
CABESTANY, 21
CABESTANY, Gaspar. Sogre de Pere Vilar, 18
CABESTANY, Jaume, 34
CABESTANY, Joan, 34
CABESTANY, Pere Montserrat. Rector
dels Alamús, 33
CABESTANY, T. Mercader, 36
CABIROL, Vidal, 4
Cabiscol [Rafael d’Enveja], 11, 31
CABOT, Antoni. Oïdor general de les
causes pies, 17
CABOT, Baltasar. D’Alcover, habitant de
la Selva, fill de Pere, 18
CABOT, Pere. D’Alcover, habitant de la
Selva, pare de Baltasar, 18
CABRER, Lluís, 16
CABRER, Mateu. Comensal, 11, 21, 25
CADELL, Jeroni de, 31
CAETANO, [Tommaso DE VIO. Cardenal], 6, 25
CALABRÈS, Miquel. [Pare de Joana,
muller de Jeroni Sitges], 11
CALABRÈS, Pau, 17
CALABRÈS, T. Boter, 35, 37
CALAFAT, Miquel, [lo. Hostaler], 11, 20
CALBET. Pintor, 17
CALBET, Bernat. Pagès de Montblanc,
espòs de Margarida, 17
CALBET, Francesc, 21
CALBET, Joan, 17
CALDES, Joan. Organista, 28
CALDES, na, 17, 25
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CALDES, fra Pau. Vicari i procurador
del monestir de Nostra Senyora
del Miracle, 17
CALDES, Pere, 17
CALEPINO, Ambrogio, 6, 17, 21, 32
CALULL, Antoni. Pagès de Masricart, 15
CAMINET, Joan. Mercader d’Agramunt,
espòs de Teòfila (muller en segones
núpcies de Joan Martra), 2
CAMPANA, [Pau]. Hospitaler, 30
CAMPANY, Antoni, 28
CAMPS, Domènec. Mestre de cases, 6
CANALS, Pere Joan, 34
CANETA, na, 16
CANTALOSELL, Joan. [bracer o pagès], 8
CANTALOSELLA, na, 2
CANYELLES, 17, 25
CAPCIR, Gabriel. Pagès de Tivissa, espòs
d’Esperança, 11
CAPELLA, fra Andreu. [Prior d’Escaladei
i bisbe de la Seu d’Urgell], 6, 11, 32
CAPELLA, Benet. Fuster, 31
CAPELLA, Jaume, 20
CAPELLA, na, 16
Capellania de Sant Miquel. De Vilafranca del Penedès, 4
CAPERÓ, Jeroni, 10
Capítol de la Seu, 4, 10, 11, 30
Caputxins, pares, 11
CARBÓ. Sastre, 28
CARBÓ, Aleix, 34, 37
CARBÓ, Antic. Corredor de coll, 34
CARBÓ, Antic. Fill de Joan, 15
CARBÓ, Joan. Corredor de pelfa públic
i jurat, pare d’Antic, 2, 15
CARBÓ, Ramon. Argenter, 17, 25
CARBONELL, 17
CARBONELL, 20
CARBONELL. Calceter, 8
CARBONELL, Antoni. Caputxer, 8, 32
CARBONELL, Antoni. Peller, 32
CARBONELL, Marina, 32
CARBONER, 11
Cardenal de Guisa [Carles de LorenaGuisa], 11
CARDONA, Bernat. Notari de Valls, 17
CARDONA, hereus de misser Bernat, 25

CARDONA, Francesc. Rector i notari de
Torredembarra, 17
CARNISSER. De Tivissa?, 2
CARNISSER, Bernat. Beneficiat [de Sant
Blai de la Seu], 4, 8
CARNISSER, fra Jaume. Bosser del monestir de Santes Creus, 32
CARNISSER, Joan. Beneficiat [de Santa
Bàrbara de la Seu], 11, 16, 17, 20,
25, 30, 31
CARNISSER, Pere. Comensal, 17
CARNISSER, Pere Joan. Notari i vicari
de Tamarit, 17
CARNISSER, Ramon, 37
CARRACELLA, na, 36
CARRERA, 21
CARRERA, Francesc. Apotecari, 17
CARRERA, Francesc. Síndic del monestir de Sant Francesc, 17
CARRERES. Escudeller de Reus, 15
CARRERES, Joan. Guanter, 24
CARRETER, Pasqual. De Constantí, 11
CARROVER, Antoni. Prevere beneficiat
de la Seu, 25
CASABONA. Sabater, 16, 17
CASADELL, Josep, 28
CASAL, Jaume. Arrendador de la mercaderia pel dret de l’oli, 11, 16, 17
CASALS, Jaume. Escrivent, 4
CASALS, Jeroni. Fuster, 14
CASALS, Miquel. Notari, 15, 16, 17, 28
CASALS, Pere. De Torrefarrera, espòs
de Joana, 38
CASALS, Pere. Pagès, 11
CASANOVES, Jerònia, 17
CASES, 2
CASES. Sabater, 16
CASES, na, 4, 8, 20
CASES, Isabet, 4
CASES, Francesc. Corder, fill de Pau,
també corder, 34
CASES, Jaume. Del Mas de les Franqueses, 16
CASES, Miquel Joan. Fuster, 15
CASES, Miquel Joan. Passamaner, 37
CASES, Pau. Corder, pare de Francesc,
també corder, 34
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CASES, Pere, 17
CASES, Tecla, 32
CASQUER, T. Pagès, 36
CASSADELL, Josep. Mestre de capella, 17
CASSET, Honorat Joan, 18
CASSIÀ, Joan, 6
CASTELLANA, na, 8
CASTELLAR, Antic. Rajoler, 11, 16, 17
CASTELLET, Pere Joan. Notari de Vilarodona, 15
CASTELLÓ, 11, 17
CASTELLÓ, Agustí. De Vila-rodona, 18
CASTELLÓ, Antoni. De Vila-rodona, 18
CASTELLÓ, Jaume. Traginer de Cervera, 34
CASTELLÓ, Joan. Dels Alamús, 33
CASTELLS, 2, 21, 32
CASTELLS. Bracer, 15
CASTELLS, Antoni, 16, 36
CASTELLS, Antoni. Major, 37
CASTELLS, Antoni. Menor, 30
CASTELLS, Rafael, 17
CASTELLVÍ, Miquel, 34
CASTRO. Canonge, 2
CATALÀ, Pau. Notari de la Selva del
Camp, 11
CATUL [Gai Valeri], 17
CAVALLER, 20
CAVALLER. Ferrer, 16, 34
CAVALLER, A. Calceter, 16, 33
CAVALLER, Bernat, 8, 17
CAVALLER, Pere.
CEBRIÀ [DE CARTAGO], 6, 21
CENDERUS, Nicolaus, 21
CENDRA. Notari, 18
CENDRA, Alexandre. Notari, fill del
també notari Lluís, 4, 8, 9, 15,
16, 21, 34
CENDRA, Lluís. Notari, pare del també
notari Alexandre, 9, 15, 17, 20
CENDRÓS, Gabriel. Pagès de Vila-rodona, 15
CENDRÓS, Joan, 11
CENEDO, Pedro Jerónimo, 21
CERDÀ. Llibreter, 2
CERDÀ, Bernat. De Vilabella, 15
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CERDÀ, Bernat. Pagès, germà de Jaume,
Macià i Francesca Gatella (muller
de Francesc Gatell i mare de Francesc), 35
CERDÀ, Jaume. Pagès de Bernat, 35
CERDÀ, Macià. Hortolà, germà de Bernat, 11, 35
CERVANTES [DE GAETA], Gaspar. Cardenal, 4, 6, 11, 32
CERVERA, Andreu. Apotecari de Montblanc, espòs de Magdalena, 17
CERVERÓ, Guillem. De Vallmoll, espòs
de Margarida, 15
CERVIÀ, Pere. De Celrà, familiar de
Baltasar Compte, 19
CÈSAR, Gai Juli, 6, 17, 21
CHACÓN, Alfonso. [Dominic i historiador], 21
CICERÓ, Marc Tul·li, 6, 17, 21
CIRER, Vicenç. De Castellvell
CIRERA, 8, 11, 17
CIRERA, Joan. Apotecari, 15, 18, 30, 37
CISTERER, Francesc. Mercader, 11, 21,
34
CIURANA, Joan. Rector d’Altafulla, 1
CIURANA, T. Pagès, 36
CLAMODI, Bernabé. [Cantor], 4
CLARÀ, Bernat. Beneficiat de Montblanc, 33
CLARÀ, na. Vídua, 4
CLARÀ, Pere, 17
CLARASSÓ, 16
CLARASSONA, na, 11
CLARIANA, [Jeroni?], 11
CLARIANA, Bernat. Pagès del mas d’en
Clariana (Alcover), 17
CLARO, Giulio. Alexandrí, 17
CLAVIUS, Christopher. [Jesuïta alemany, matemàtic, astrònom i
gnomonicista], 21
CLÍMAC, [Joan], 6, 21
CLIMENT [VIII]. Papa, 21
CLOFENT, Francesc, 11
CODER, Joan, 34
CODERA, na, 32
CODINA, Francesc. Degà, 4, 11, 21, 25
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CODINA I DE CARDONA, Maria. Comtessa de Santa Coloma de Queralt i
senyora de la baronia del Catllar,
vídua de Pere de Queralt, 29
CODONYER, Guillem. Pagès, 36
COLÍ, Jeroni, 21
COLL, Gervasi. [Esparter], 18
COLL, Joan. De Constantí, 17, 20
COLL, Perot. Argenter, 2, 11, 34
Col·legi de notaris, 4, 5, 8, 11, 17, 25,
30, 37
COLOM, 34
COLOM, Pau. Mercader, administrador
de l’Hospital Nou de Santa Tecla,
10, 15, 17, 23, 30
COLOM, Pere. Argenter, espòs d’Elisabet, 17
COLOM, Ramon, 34, 35
COLOM, Ramon. De Verdú, 31
COLOM, Salvador. De Verdú, 31
COLOMA. Mestre de cant, 11, 16
COLOMA. Canonge, 11
COLÒNIA, Pere de, 21
COMA, fra Pere Màrtir, 6, 11
COMALADA, [Miquel Àngel]. Misser, 4
COMALADA, senyora. Vídua, 16
Comanador de la Mesa, 17
Comanador de Sant Antoni, 30
COMES. Sombrerer, 4
COMES, na, 2
COMPTE, 2
COMPTE, Baltasar. Abat de Sant Llorenç
de Bagà i canonge de la Seu, 19
Comunitat de preveres de l’església de
Montblanc, 17
CONDANUS, 21
CONESA, Francesc. Rector d’Altafulla,
15
CONESA, Joan. De Prades, 18
Confrares de la Mercè, 11
Confraria dels paraires de Reus, 5
Confraria de preveres de la Seu, 11,
16, 32
Confraria de Sant Lluc, 17
Confraria de Sant Salvador, dels mercaders, 34

Cònsols [Bernat Cardona, doctor en
drets, Francesc Cisterer, mercader
i Magí Giner, corder], 37
CONSTANTÍ, misser [Pere. Doctor en
drets], 21, 34
CONTADES, Arnaud, 17
CONTIJOC, Andreu. De Barberà [de la
Conca], 38
CORBELLA. Pagès del mas de Bondia
(Montornès de Segarra, Segarra),
31
CORBELLA, Bernat. Criat del canonge
Francesc Mascaró, 4
CORBELLA, Macià. Vicari perpetu de
Verdú, 31
CORDA, Joan Tomàs. Notari, 15-18,
30, 34
CÓRDOBA, fra Antonio de, 32
CORREDORA, Esperança, 17, 20
Cort dels veguers, 1
CORTS, Miquel. Mercader, espòs de
Teodora Mora, 36
Cosme d’Etiopia, 17
COSTA, na. Tia, 11
COSTA, misser, 16
COSTA, Bernat. Notari, 11, 25
COSTA, Joan, 11
COSTA, Joan. Cavaller de Tortosa, 16
COSTA [I CERNES], Josep. Cavaller de
Tortosa, 16
COT, Gabriel, 17
COT, Lluís, 21
COTELLES, na, 8
CRASUS, 21
CRAUSÍ. Traginer, 34
CREUS, na, 14
CREUSANA, na, 20
CROS. Dit de la Fornal, de Falset, 18
CRUSAT, Miquel. Paraire de Vilanova
d’Escornalbou, 18
CUMANUS, Raphael, 17
CURCI [RUF], Quint, 17
CURTIUS, Rochus, 17
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DALMAU, Gabriel. Paraire d’Alcover, 18
DALMAU, Joan, 16
DALMAUA, na, 30
DAUDER, pare Jeroni. Rector de la Casa
de provació de la Companyia de
Jesús, 5
DECIO, Filippo, 17
Degà [CODINA, Francesc], 4, 25, 30
Delfí, 18
DELGADO, Antoni-Joan, 16
DELMUNT, Pere. Bracer, espòs de Paula, 15
DEZA [MANUEL, Pedro de]. Cardenal, 21
DIEGO [BALLESTERO DE SANT CRISTÓBAL
Y CRUZAT O DE ESTELLA], fray, 11
DIODOR SÍCUL, 17
DIONÍS L’AREOPAGITA, 21
DIONÍS CARTOIXÀ, 6
DOMÈNEC, 37
DOMÈNEC, Joan. Major, de Tivissa, pare
de Joan, 17
DOMÈNEC, Joan. De Tivissa, fill de
Joan, 17
DOMÈNEC, Joan. Paraire de Poboleda,
18
DOMENGO, Pau. De Reus, 30
DOMENJÓ, [Joan. Bracer?], 12
DOMERGUES, na, 2
DOMINGA, na, 17
DOMINGO, 11, 21
DOMINGO. De Verdú, 31
Donat de Sant Fructuós, 3
DORIA, [Girolamo]. Cardenal i arquebisbe, 11
Duc de Nemours [Enric I de SavoiaNemours], 11
DURAN. Sastre, 20, 25
DURAN. Botiguer de teles de Cambrils,
18
DURAN, Joan. Pagès, espòs de Marianna, 4, 17, 25, 36
DURANA, na, 8, 17, 25
DURAND, Guillaume, 6
DURANTUS, Jean-Étienne, 21, 28, 32

ECK, Johannes, 6
EDERUS, Georgius, 6
EFRAÏM, sant, 21
EIXAMENO, [Miquel]. Notari, 18
EIXIMENO, Bartomeu. De Reus, 34
ELGUINARIUS [Diego COVARRUBIAS Y
LEYVA], 17
ELIES, 17, 25, 30
ELIES, Bartomeu. [Pagès?], 2
ELIES, Damià. Prevere, vicari i notari
de l’Espluga de Francolí, 11
ELIES, Domènec. Cabasser, espòs de
Rafaela, 15
ELIES, Jaume, 34, 37
ELIES, na, 4
ELIES, neboda de mossèn, 23
ELIES, Pere. Causídic, 38
ELIES, Pere. Parroquial de la Seu, 25, 37
ENCONTRA, Jaume d’. Notari de Barcelona, 9
ENRIC III de França, 17
ENVEJA, 4
ENVEJA, Bernat, 11
ENVEJA, Bernat Jeroni. Botiguer de
draps, 16
ENVEJA, Gabriel, 16
ENVEJA, na, 21
ENVEJA, Rafael Pau d’. Precentor o cabiscol i canonge, procurador de la
Confraria dels preveres de la Seu,
16, 20, 21
ERASME de Rotterdam, 17
ERES, na, 4
ESBERT, Joan. Forner, 37
ESCARDÓ, [Bernat. Sabater], 21
ESCOFET, Pere, 17
ESCOLÀ, Onofre, 21
ESCORPÍ, Miquel. Pagès, germà de Pau
(espòs d’Elisabet) i espòs de Magdalena, 14, 17
ESCORPÍ, Pau. Pagès, germà de Miquel
(espòs de Magdalena) i espòs d’Elisabet, 14
ESCUDER, Pere, 17
ESGLÉSIA, Joan, 17
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ESPADA [Jeroni], 2
ESPAU, na, 16
ESPAU, [Pere]. Mestre de cases, 8
ESPINÓS, n’, 4
ESPLUGA, Honorat. Rector i notari de
l’església parroquial de Falset, 18
ESTELLA, na, 8
[ESTELLA], Fray Diego [DE], 11
ESTELLÉS, Francesc. Albarder, 15
ESTEVA, na, 11
ESTEVE, 30
ESTEVE, Antoni, 34
ESTEVE, Gabriel, 17
ESTEVE, Gaspar, 17
ESTEVE, Miquel. Paraire, espòs de Tecla, 36
ESTRABÓ, 17
EUCLIDES, 21
EURÍPIDES, 17
F
FABER, Iohannes, 17
FÀBREGUES, 16
FÀBREGUES, [Maximilià]. Beneficiat
[del Nom de Jesús] de la Seu, 4, 11
FÀBREGUES, Joan. Major, de Casafort
(Nulles), pare de Joan (espòs de
Tecla), 17
FÀBREGUES, Llorenç, 20
FALCONER, gendre de. Argenter, 14
FALCONER, Antoni. Argenter, 2, 16, 25
FALCONER, Baltasar. [Notari], 11, 16
FARIGOLA, na, 4
FARNÓS, Gabriel. Pagès del Pla, 36
FARNÓS, Joan. Pagès del Pla, 36
FARNÓS, Pere. Pagès del Pla, 36
FARNOSA, na, 20
FARRER, Joan. Apotecari de Falset, 18
FAURA, Joan. Pescador, 2
FAVOLI, Hugo, 17
FEBRER, 34
FEBRER, Benet, 11, 25
FEBRER, Cristòfol, 30
FEBRER, Joan, 17
FEBRERA, senyora, 17

FECALLE, 34
Felip [II de Castella]. Rei, 15
FENESTELLE, Lucius [Andrea Domenico Fiocco], 17
FERNELLUS, Iohannes, 21
FERRAN, 21
FERRAN. Doctor, [metge], 11, 28
FERRAN, major. Notari, 16
FERRAN, Francesc. Candeler de Riudoms, espòs de Tecla i pare de
Tecla (muller de Pere Salvat i mare
de Joan), 11
FERRAN, Guillem. Espardenyer de Riudoms, 15
FERRAN, Joan o Janot. Notari, 8, 11, 16
FERRAN, Joan. Dels Pallaresos, 34
FERRANA, na, 17
FERRANDO, Bartomeu, 17
FERRANDO, Pau, 17, 32
FERRARIUS [MONTANUS], Ioannes, 17
FERRER, 21, 34
FERRER. Doctor, 21
FERRER. Taverner, 11
FERRER, Aleix de. Donzell, espòs de
Violant [de Terré], 9
FERRER, Antoni. Corredor de coll públic i jurat, 8, 11, 16, 30, 37
FERRER, Antoni. Del Pla de Santa Maria, 16
FERRER, Francesc. Mestre de cases,
espòs d’Àngela, 16
FERRER, Francesc. Corredor de coll
públic i jurat, 11, 16
FERRER, Gabriel, 17
FERRER, Gabriel. Comensal, procurador de la distribució comuna, 17
FERRER, Gabriel. Mestre de cases, espòs d’Àngela, 11, 37
FERRER, [Gabriel]. Guanter, 8, 30
FERRER, [Gabriel]. Metge, 4
FERRER, Jeroni, 17
FERRER, Joan. Notari, 12, 17, 34
FERRER, [Joan-Andreu de]. Senyor de
Botarell, 11, 16, 20
FERRER, Josep, 17
FERRER, Miquel. Espaser, 4
FERRER, Pau, 16
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FERRER, Pere. Pagès, espòs de Margarida, 15
FERRER, Pere. Espaser, 17
FERRER, [Pere]. Argenter, 11
FERRERA, na, 17, 20
FERRERA, Àngela. Muller de Gabriel
Ferrer, mestre de cases, 37
FERRERA, senyora [TERRÉ, Violant de],
4, 11
FERRERES, 17
FERRET, Antonius de, 17
FERRIOL, Joan. De Vilallonga [del
Camp], 4
FÍGOLS, Fructuós. Col·legial, 6
FIGUERES, 17, 32
FIGUERES, Amador. Teixidor de lli de
Vila-rodona, espòs de Paula, 15
FIGUERES, Antoni, 25
FIGUERES, Joan. Argenter, 8, 16, 31, 37
FIGUERES, Mateu, 25
FIGUEROLA, Francesc, 17
FILADISSA, na, 4
FILÍ [d’Agrigent], 17
FINÉ, Oronce, 21
FISA, fra Gaspar. Comanador de Nostra
Senyora de la Mercè, 17
FIVALLER, [Miquel-Joan]. Ardiaca [de
Vila-seca], 16
FLABRIUS, Ioannes, 17
FLAVIASENSIS, Rodolphus, 6
FLOR, Luci [Anneu], 6
FLOREJACS, Bernat. Mercader, 10, 15,
16, 34
FLOREJACS, Rafael. [Mercader], 17, 25
FLORENTÍ, Nicolau. [Sabater], 17, 34
FLORES, Josep, 17, 31
FLORIS, Josep. Apotecari de Tortosa,
17, 33
FLUVIANA, Joan, 25
FOC, Pere. Escrivent, 22
FOCENCÈS, Joan. Patró d’aixàvega, espòs de Caterina i pare d’Antoni
(espòs d’Anna) i Pau, també patrons d’aixàvega, 11
FOCENCESA, na, 2, 4
FOLC, Jaume. De Constantí, 38
FOLC, Joan, 21, 25
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FOLERES, Joan. De Cervera, 34
FOLGUERA, Pere, 16
FONC, 16
FONOLL, Pau. Pagès, espòs de Magdalena, 36
FONOLLET, Pere. Flequer, espòs de Tecla, 11
FONOLLET, [Joan]. Canonge, 4
FONS, Isabet, 3
FONT, senyora, 25
FONT. De Riudoms, 8
FONT, [Joan]. Comensal, 4
FONT, Joan. Canonge, 11, 16, 17, 25,
31, 34
FONT, Joana, 4
FONT, na, 20
FONT, Pau. Beneficiat [de Sant Salvador de la Seu], 11, 16
FONT, Ramon. Traginer, 20
FONTANER, Càndia, 17
FONTANET, Joan. Sastre, 8, 24
FONTANET, Pere, 17
FONTANILLES, [Jaume]. Mercader, 2, 4
FONTS, na, 4, 20
FONTS, senyora, 16
FONTS, Pau, 4
FORCADEL, Étienne, 17
FORNER, Gabriel. Prevere comensal de
la Seu, 1, 4, 11, 20, 25
FORNER, Joan. Fuster, 1
FORNÉS, Magdalena, 3
FORT, 21
FORT, Antoni, 20
FORT, Blanca, 4
FORT, Joan. D’Alforja, fill de Guillem, 33
FORT, na, 34
FORT, Pere, 17
FORTIES, Nicolau. Marí de Barcelona,
34
FORTUNY, Francesc. De Monnars, fill
de Jaume i Joana, 17
FORTUNY, Jaume. Dit “lo Pubill”, de
Monnars, espòs de Joana i pare
de Francesc, 17
FORTUNY, Pere. De Constantí, 17
FORTUNY, Pere. Canonge de la Seu, 9
FORTUNY, Pere. Mercader, 9
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FOURNIER, Guillaume, 17
FOYAS, Domingo de Las. [Cantor], 11,
21
Fra Pere Màrtir [COMA. Bisbe d’Elna],
6
FRANC, Jaume. Flassader de Reus, espòs de Caterina, 17
FRANCESC, Joan. Pagès de Riudecanyes, 18
FRANCESC, Mateu. Clergue de Riudecanyes, familiar de Melcior de Biure,
4, 6, 11
FRANCESC, Nicolau. De Vila-seca, 10
FRANCESC, sant, 28
FRANCESCO, 21
FRANCINA, Elisabet. De Reus, 37
FRANQUET, Antoni. De Riudecanyes, 18
FRANQUET, Pau. Paraire de Gratallops,
18
Frares de Sant Antoni, 20
Fray Diego [DE ESTELLA], 11
FREIXA [I DE CASTELLVÍ], Joan. Canonge, germà de Miquel, 21, 30
FREIXA, Bernat. Notari, 4, 8, 20, 21
FREIXA [I DE CASTELLVÍ], Miquel. Germà
de Joan, 17, 30
FRESERA, Joana, 3
FRISIUS, Gemma, 21
FUSTER, [Francesc]. Beneficiat [de Sant
Joan de la Seu], 4, 16, 25
G
GABRIEL. Ferrer, 4, 37
GAETÀ, Tommaso [de Vio], 4, 6, 21
GAGNY, Jean de. [Teòleg], 6, 21
GAI, Paula, 32
GALLERIUS, Nicolaus, 21
GALOFRÈ, 12
GARAU. Parroquial, 20
GARAU, Francesc. Pagès, 11, 16
GARAU, Joan. Comensal, 25
GARAU, Joan, de l’Escaleta. Hereus
de, 16
GARAU, Pau, 2
GARCIA, 20

GARCIA. Ferrer, 16
GARCIA, Francesc, 11, 16
GARCIA, [Jaume]. Caputxer, 2, 9, 11,
16, 25
GARCIA, [Miquel]. Serraller, 38
GARCIA, na, 34
GARCIA, Pau. Hortolà, 15
GARRIGA, Guillem. D’Alcover, 18
GARRÓS, 20
GARRÓS, Joan, 17
GARRÓS, Tomàs. Pagès, espòs de Magdalena, 15
GARROSSA, na, 2
GASPAR [ANGUERA?], 2
GASSET, Honorat. Notari de Falset, 18
GATELL. Baró, 25
GATELL. De Torredembarra, 34
GATELL, Francesc. Espòs de Francesca
(germana de Bernat Cerdà) i pare
de Francesc, 35
GATELL, Jaume. Hortolà, espòs d’Elisabet, 15, 17
GATELL, Lluís. Pagès, 34
GATELL, Miquel, 32
GATELL, [Pere]. Comensal, 2, 16, 34
GATELLA, Francesca. Germana de Bernat Cerdà, pagès, i mare de Francesc, 35
GAVALDÀ, 4, 16
GAVALDÀ, Baltasar. Adroguer, 34
GAVALDÀ, Lluís. Mercader de Falset,
pare de Lluïsa (vídua de Pere Morell), 18
GAVALDÀ, Montserrat. Sastre de Falset, 18
GAVALDÀ, Nicolau. Notari de Montblanc, regint les escriptures de
Joan Montanyola, 17
GEBELLÍ, Guillem. Notari de Reus, espòs de Caterina, 17
GENDRE, Bernat. Notari, secretari i escrivà del Capítol, procurador del
Seminari, 2, 4-6, 8, 9, 11, 14-19,
21, 25, 29-32, 34, 36-38
GENDRE, Pau. Beneficiat [de Santa
Elisabet] de la Seu, 34
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GENER, Antoni. Espòs de Magdalena,
15
General, [Diputació del], 17
GENÍS, 20
GENÍS, Nadal, 17
GENÍS, [Pere]. Pescador, 17
GENÍS, Pere. Fill de Sebastià, 17
GENÍS, Sebastià. Pare de Pere, 17
GENÍS, Tomàs Nadal, 28
GERSON, Jean, 6, 21
GIASONE [DAL MAINO], 17
GIBERT. Hostaler de fora del Portal de
Predicadors, 34
GIGANTI, Girolamo, 11
GIL, 4, 30
GIL, Metge, 2
GIL, “LO PAGÈS”, 3
GIL, Gabriel. Hortolà, 38
GIL, Josep. Notari, gendre del també
notari Fructuós Torrents, 15, 37
GIL, Perot. Hortolà, espòs d’Elionor, 15
GILABERTA, madò, 17, 19
GILI, [Antoni]. Canonge, 4
GILI, Damià. Notari, regint l’Escrivania
comuna, espòs de Violant [Gil], 14,
17, 36
GILI, Francesc, 17
GILI, Violant. Muller de Damià Gili,
notari, 36
GILIBERT, Montserrat. Corder o espardenyer, 34
GIMINELLS, Gaspar. Mercader, espòs de
Paula Llagostera, 4, 15, 24, 34, 36
GIMINELLS, Gaspar. Menor, 34
GINABERTA, madò, 17
GINEBRARDUS, 21
GINER, 2, 30
GINER, Pau Joan. De Nulles, espòs de
Francesca, 17
GINERA, na, 17
GINERA, Francina. De Nulles, 33
GINÉS [DE SEPÚLVEDA], Juan, 17
GINESTA, Francesc. Pagès del Pla [de
Santa Maria], 38
GIOL, [Gabriel?]. Caputxer, 8, 11, 16,
20, 28, 34
GIOVANNI GIOVIANO [PONTANO], 17
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GIRALTA, na. Muller de Janot, mestre
de cases, 11, 34
GIRONA, senyor, 20
GIRONA, Janot, 4
GIRONA, Llorenç. Fill de Jerònia. Doctor en teologia, rector del Seminari
i rector de Torredembarra, 6, 27, 28
GISCAFRÈ, Gaspar, 17
GISCAFRÈ, [Jaume]. Sabater, 4
GISLENDIS, Antoni de, 21
GISQUER. Sabater, 16
GISQUEROL, Francesc. Blanquer de
Reus, habitant de Tarragona, espòs de Jerònia, 11, 24, 34
GISQUEROL, Magí. Corredor de coll
públic i jurat, 8, 11, 16, 17, 20,
25, 30, 37
GODOY, 28
GOMAR, Joan, 30, 31
GOMARA, na, 17, 20
GOMBAU, Jaume, 25
GOMESIUS, Ludovicus, 17
GOMIS. Empedrador, 4
GOMIS, Antoni. Corder de Tamarit,
espòs de Joana, 17
GOMIS, madò Caterina, 20, 32
GOMIS, Pau. Sastre, 34
GOMIS, Pere, 17
GONDOLBEU, 4, 20
GONDOLBEU, Agustí, 8, 11
GONDOLBEU, Octavià. Comensal de la
Seu, 11, 17, 30, 31
GONDOLBEU, Pau, 17
GONDOLBEU, Timoteu, 17
GONDOR, Bartomeu. Vicari i notari de
Nulles, 17
GONSALVO, 11
GORDÍ, 32
Governador [del Camp de Tarragona,
Epifani Olives i Terès, nebot de
l’arquebisbe Terès], 16
GRACIÀ, 17
GRAFFIIS, Jacobus de, 21
GRAN, na, 25, 30
GRANADA, fray Luis de, 6, 11, 21
GRANELL, Josep, 17
GRANER, Vicenç, 16

654

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

GRAS, Antoni. De Reus, fill de Jaume
i Caterina i espòs de Caterina, 11
GRAS, Jaume. De Reus, espòs de Caterina i pare d’Antoni, pagès (espòs
de Caterina), 11
GRASES, Miquel, 16
GRASIL, Gastó. Habitant de Verdú, 31
GRAU, Jaume. Canonge de la Seu, 16,
21, 28, 30
GRÉGOIRE, Pierre. Tolosà, 21
GREGORI, 20
GREGORI [EL GRAN. Papa], 6, 21
GREGORI NACIANCÈ, [Sant], 6
GREGORI [IX. Papa], 6
GREGORI XIII. Papa, 11
GREGORI, Pau. Corredor de coll, 30,
34, 37
GREGÒRIA, Jerònia, 17
GRENYÓ, Elisabet Anna [PAGÈS]. Filla
de Guillem, de Lleida, i germana de
Miquel, vídua d’Onofre Grenyó, 30
GRENYÓ, Francesc, 31
GRENYÓ, Onofre. Mercader de Montblanc, espòs d’Elisabet Anna, germana de Miquel Pagès, 30
GRIMAU, Esteve. Doctor en drets, espòs en primeres núpcies de Joana
(tia de Tecla Miquela) i en segones
d’Elisabet, 11, 17
GRIMAU, Jaume, 28
GRIMAU, Joana. Primera muller de misser Esteve Grimau, tia de Tecla
Miquela, 17
GRIVALT, Joan, 17
GROSSA, na, 20
GUAL, Marc. Doctor, rector del Seminari, 6
GUAL, Pere Joan. Mercader de Vilafranca del Penedès, 4
GUANSER, Pasqual. Pescador, 32
Guardià de Jesús, 11
GUARDIOLA, 30
GUARDIOLA, na. Del Morell, 16
GUASC, 16
GUASC, Bartomeu. De Cambrils, 18
GUASC, Berenguer, 20
GUASC, Francesc, 2

GUASC, Gaspar. Notari de la Selva del
Camp, regint l’Escrivania comuna, 11
GUASC, Guillem. Espòs de Tecla, 36
GUASC, Jeroni. De Vilafranca del Penedès, 4
GUASC, Pau. Calceter, 9, 20
GUASC, Pere. De l’Albi, 16
GUASCA, na, 11
GUERAU. Rector de la Canonja, 17, 25
GUERAU. Canonge, 36
GUERAU. Parroquial, 25
GUERAU, pubills. Dits de l’Escaleta, 14
GUERAU, Francesc, 2, 4, 16, 30
GUERAU, Jaume, 34
GUERAU, Pere, 15
GUERAU, T. Pagès, 36
GUERAUA, na, 30
GUEVARA, fray Antonio de, 16, 25
GUIA, Cosme. Hostaler, espòs de Magdalena, 15
GUIA, Ignasi, 17
GUIA, Joan. Espòs d’Eulàlia, 16
GUIA, Nicasi, 15, 17
GUICCIARDINI, Lodovico, 21
GUILLA, [Andreu]. Comensal, 30
GUILLEUMA, na, 2
GUILLEM [D’ALVÈRNIA]. Bisbe de París,
32
GUIMARNAUA, na, 17
GUINART, [Joan]. Comensal, 4
GUINOVART, Sebastià. Paraire de Vilarodona, espòs d’Elisabet, 15
GUINOVARDA, na, 20
GUIOT. Pagès, 17
GUIRZES, Baltasar. Botiguer de draps
de Valls, 17
GUISA, Cardenal de. [Lluís II de Lorena], 11
GUIVERNAUA, la Vella, na. 17
GUIXAR, Francesc. De Verdú, 31
GUZMÁN, Piquero, 18
H
HERNANDES. Pintor, 11
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HERNANDO, Jaime, 11
HERÓ D’ALEXANDRIA, 17, 21
HERODIÀ, 21
HIDALGO, Bartolomé, 2
HIPÒCRATES, 21
HOFMEISTER, Iohannes, 28
HOMEDES, Aparici, 4
HOSIUS, Stanislaus, 21
HOSPITAL, Jeroni. Botiguer de draps
de Torredembarra, 34
HOSPITAL, Pere, 20
Hospitaler [MALLAFRÈ, Joan], 10, 11
Hospitaler [CAMPANA, Pau], 30, 32
HUG [DE SANT VÍCTOR], 6
HUGUET, 17, 32
HUGUET, Esteve. De Torredembarra, 8
HUGUET, Melcior, 34
HUGUET, Pere, 37
HUGUET, Perot. Notari, espòs d’Anna,
17
HUGUETA, na, 23
HUMINI, Paulus, 21
HUSONUS, Nicolaus, 17

I
ICART, Elionor d’, 16
ICART, Guerau d’, 16
ICART, Joan d’, 16
INNOCENCI [IV. Papa], 17
ISAAC, senyora, 20
ISAAC [HERMENS VERMEY]. Pintor, 32,
34
ISERNIA, Andrea da, 17
ISIDOR DE SEVILLA, Sant, 21
ISOP, 17
IVANYES, Anna, 37
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JANSENIUS, Cornelius. [Bisbe de Gant],
6, 21
JAQUES, 16
JAQUES, Cosme. Misser, 16, 17
JAQUES, Rafael, 9
JAQUESA, na, 4
Jaume [I]. Rei, 17
JERONI, fra, 10
JERONI, sant, 6, 21, 32
Jerònia, senyora. De Verdú, 31
Joan. Criat de misser Constantí, 34
Joan, lo barber, 16
JOAN DAMASCÈ, sant, 6
JOPER, Rafael. Col·legial del Col·legi o
Seminari, 6
JORDÀ, Jordi. De Tortosa, 16
JORDÀ, Pau. Espòs de Laudèmia Amic,
16
JORDI, 17, 30
JORDI, Antoni. Bastaix, 17, 34
JOSEP, Flavi, 6, 11, 25
JOVER, [Benet]. Comensal, 11, 16
JOVER, Bartomeu. Pagès del mas de
la Molella (Tamarit), 17
JOVER, Nicolau. Doctor [en medicina],
17
JOVER, Pere. Del mas, dit de la Molella
(Tamarit), 17
JOVER, Pere. Pare guardià de Sant
Francesc, 28
JOVER I DE SERRA, Benet de, 2, 16
JOVERA, na, 4
JUNENT. Estudiant, 28
JUSTINIÀ, 17
JUVENAL, 17, 21
K
KEPLER, Johannes, 21

J
Janot [GIRALT]. Mestre de cases, espòs
de na Giralta, 34
JANSÀ, Joan. De Rubials (la Pobla de
Montornès), 17, 36

L
LACTANCI, Firmià, 6
LANCELOTTI, Giovan Paolo, 21
LANGABÈRNIA, Bertran. [Calderer], 16
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LANSPERGIUS, Iohannes. Cartoixà, 11
LARA, na, 3
LASSO, Orlando di, 11
LEDESMA, Lluís. Notari de Lleida, 38
LENSIUS, Eustachius, 21
LEÓN, Antonio de. Canonge [de Segòvia], 17
LICINI[ANUS, Flanus] Falerius, 17
LIEBLER, Georg, 21
LINASSA, na [Tecla?], 2
LINDANUS, Guilelmus Damasus, 21
LIPPOMANO, Luigi, 11
LIPSIUS, Justus, 21
LIRA, Nicolau de, 6
LIVI, Titus, 17
LLABERIA, na, 25
LLAGOSTERA. Beneficiat de la Seu, 37
LLAGOSTERA, Bernat. Notari, 11, 16,
21, 36
LLAGOSTERA, Gabriel. Sabater, 8
LLAGOSTERA, Joan. Mercader, 9
LLAGOSTERA, menor, Joan o Jonot. Mercader, germà de Paula (muller de
Gaspar Giminells), 15, 16
LLAGOSTERA, Llorenç. Mercader, 9
LLAGOSTERA, Miquel. Pagès, 35
LLAGOSTERA, Pau, 11, 17
LLAGOSTERA, Paula. Germana de Joan
Llagostera, menor, i muller de Gaspar Giminells, 32
LLAGOSTERA, Sebastià. Notari, 11, 15
LLAGOSTERA, senyora, 2, 4
LLANES, Pere, 4
LLAUDES, Miquel. Sastre, 2, 3
LLEÓ, Jeroni. Hostaler, 17
LLEÓ, Lluc. Notari, regint les escriptures d’Onofre Pasqual, 2, 15
LLEÓ, sant, 21
LLERA, Jaume, 2
LLINART, Joan, 11
LLOACES [I PERES, Ferran de]. Arquebisbe, 11
LLOBERA, Joan. De Verdú, 31
LLOBERA, Pau, 11
LLOBET, [Miquel?]. Corredor de pelfa
públic i jurat, 2

LLOBETA, na, 2
LLOBREGAT, 3
LLOMBARD, Pere, 6
LLONC, Damià. Fill de Pere, 17
LLONC, Pere. Pare de Damià, 17
LLOP, 16
LLOPART, Antoni. Al castell de Torredembarra, 34
LLOPIS, na, 34
LLOPIS, Rafael, 25
LLOR, Antoni. Corredor de coll públic
i jurat, 4, 20
LLORAC [I CONSTANTÍ, Lluís-Pau de].
Senyor de Solivella, 36
LLORAC, fra Onofre. De Santa Anna, 28
LLORENÇ, 4
LLORENÇ, Joan, 2
LLORENÇ, Pere. Boter, espòs de Joana
Vidal (filla de Jeroni i Paula i germana d’Esperança), 14, 36
LLORENÇA, Joana. Vídua, 14, 36
LLORENS, Domènec, 30
LLORENS, Gaspar. Botiguer de teles,
17, 20
LLORENS, Joan. Beneficiat i comensal, 8
LLORENS, Magí. Botiguer de teles, 17
LLORENS, Miquel. Misser, 4, 17
LLORENS, Rafael, 16, 30
LLORENS, Tomàs. Pagès de Vallmoll,
espòs de Joana, 17
LLOSA, Arnau. Del Pla, 25
LLOSANA, na, 4
LLUC, 34
LLUC. Boter, 8
LLUC, Jaume, 34
LLUCA, na, 20
LLUNA, Joan. Notari de Montblanc,
espòs de Lluïsa, 17
LLUNA, Miquel de. Habitant de Falset, 18
LOIOLA, Ignasi de [LÓPEZ DE LOIOLA,
Íñigo], 32
LONGORIO. Nom d’un cavall negre del
castell del Catllar, 29
LUCRECI, Publi, 17
LUDOLF EL CARTOIXÀ [O DE SAXÒNIA], 6
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LUQUIAN, fra José de. [De l’orde de
Predicadors, lectoral de la Seu],
6, 11, 25, 32
LUTER, Martí, 21
M
MADRE ÁVILA [TERESA DE], 6
MAGAROLES, 34
MAGRINYÀ, 21
MAGRINYÀ, Antoni. Espòs d’Elisabet,
de Torredembarra, 17
MAGRINYÀ, Joan. Pagès, del mas, del
Codony, 4
MAGRINYÀ, Pere, 25
MAGRINYÀ, Pere. Vicari i notari de Tamarit, 17
MAGRINYANA, na, 4, 16, 20
MAI, Pere, 30
MAIMÓ, Montserrat. Del mas, de Rourell, 4
MAIMÓ, [Bernat]. Argenter, 37
MAIXENS, Miquel, 16
Majordom, 20
Majordom de l’Hospital, 23
Majordom de Palau [Misser Rafael
Mosset], 11
Majordom del Seminari, 30
MALLAFRÈ, Jaume, 30
MALLAFRÈ, Joan. Hospitaler i canonge
de la Seu, 2, 4, 19
MALLAFRÈ, Joan. Mercader, habitant
de la Selva del Camp, 9
MALLOL, Antoni, 17
MANUCI, Pau, 21
MANUZIO, Aldo, 21
MANYER. Albarder, 3
MARC. Del Codony, 25
MARC AURELI, 21
MARCA, na, 20
Marcantonio [Cocci Sabellico], 17
MARCER, Joan, 20
MARCIAL, [Marc Valeri], 17
MARCO, fra Joan, 25
MARGALEFA, na, 2
MARGARIT, Jaume, 32
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MARIAN [FONT], Domènec. [Doctor en
drets], canonge de la Seu, 16, 17,
30, 31, 34
MARINA, Rafela, 17
MARINER, Joan. Paraire de Vila-rodona,
espòs de Margarida, 15
MARQUÈS. D’Altafulla, 17
Marquesat d’Aitona, 11
MARQUET, [Gabriel?]. Misser, 4
MARRERES, na, 20
MARTELL, Gabriel, 11
MARTELL, Joan. Paraire, 9
MARTELLA, madò, 32
MARTÍ, 2, 25, 34
MARTÍ, menor. Boter, 28
MARTÍ. Llibreter, 3
MARTÍ. Misser, 4
MARTÍ, Bartomeu. Pagès de la Davallada de Sant Francesc, 34
MARTÍ, Benet, 34
MARTÍ, Gabriel, 34
MARTÍ, Iu, 17
MARTÍ, Jaume. Boter, 11
MARTÍ, Jaume. Doctor en arts, prevere beneficiat de la Seu, capellà o
rector de la Casa o Col·legi del
Seminari, 6
MARTÍ, Jaume. De Cambrils, 18
MARTÍ, Jeroni. Caputxer, 9, 16, 17
MARTÍ, Jeroni. De Falset, 18
MARTÍ, Joan. Pagès de Castellvell, espòs
de Tecla, 17, 32
MARTÍ, Miquel. Paraire de Falset, 18
MARTÍ, Pau. Boter, 17, 30, 37
MARTÍ, Pere Pau. Paraire de Reus, 18
MARTÍ, Rafael, 18
MARTÍ, “LO ROIG”, Joan, 2
MARTÍ, Vicenç. De Castellvell, 17
Martín, don [AGUSTÍN, Martí Joan], 4
MARTINA, Joana, 3
MARTINA, na. Vídua, 2, 4, 8, 16, 20, 25
MARTINA, Tecla, 17.
MARTORELL, 20, 25
MARTORELL, Bartomeu. Prevere, comensal de la Seu, 4
MARTORELL. Fuster de Vilafranca del
Penedès, 4
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MARTORELL, Gabriel. Escrivent i notari,
4, 11, 37
MARTORELL, Gabriel. Beneficiat de
Sant Joan del Lledó, 17
MARTORELL, Joan. Paraire, 3, 9
MARTORELLA, na, 11, 20
MARTRA, 20
MARTRA, Joan. Apotecari, espòs de Teòfila (muller en primeres núpcies
de Joan Caminet), 2
MARTRA, Joan. Sastre, espòs d’Anna, 16
MARTRA, Pau, 2, 4, 11, 16, 20
MARTRA, Pere o Perot. Sastre, 11, 14, 17
MARTRA, Pere Joan. Sastre, 17
MARTRA, pubill, 37
MARTRA, [Rafael]. Beneficiat [de Nostra
Senyora de la Seu], 8, 11, 16
MARVÀ, na, 20
MAS, Bartomeu, 25
MAS, Mateu. De Falset, pare de Pau, 18
MAS, Pau. Estudiant, fill de Mateu, de
Falset, 18
MAS, Pau. Sotsdiaca beneficiat de l’església parroquial de Falset, 18
MASA, na. Vídua, 4
MASACS o MESAT, Bartomeu. Fuster,
17, 25
MASCARÓ, Francesc. Canonge de la Seu,
germà de Pere Feliu, 4
MASCARÓ, Guerau. Doctor en drets de
Vilafranca del Penedès, germà
de Francesc, Rafael i Pere Feliu, 4
MASCARÓ, Pere Feliu. Doctor en drets,
germà de Francesc, Guerau i Rafael, 2, 4, 11, 16, 25
MASCARÓ, Rafael. Prevere beneficiat de
l’església de Vilafranca del Penedès, germà de Francesc, Guerau i
Pere Feliu, 4
MASDEU, Baltasar. Mercader de la Selva del Camp, fill de Gaspar, espòs
d’Anna i pare de Baltasar, 11
MASDEU, Gaspar. De la Selva del Camp,
pare de Baltasar, 11
MASDEU, Miquel. Clergue de la Selva, 31
MASDEU, Pere. Pagès, espòs de Tecla,
11, 16

MASFERRO [MASFERRER?], Bartomeu.
[Verguer?], 2
MASSÓ, Pere. Adroguer de Barcelona,
18
MATEU, Bernat. Calceter, 8, 11, 16,
20, 30
MATEU, Francesc. Beneficiat de la Seu,
11, 32
MATEU, Miquel. Menor, donzell, espòs
de Maria, 13
MATEUA, na, 2, 8
MATEUA, Tecla, 17
MATÓ, Janot, 20
MAURONICUS, [Franciscus]. Abat, 21
MÀXIM, Valeri, 6, 17
MEDIAVILLA, Ricardo de. Teòleg, 6
MEDINA, Pedro de, 6, 11
MEDIONA [DE SACIRERA I DE SAPORTELLA], Aldonsa. [Vídua d’Onofre de
Mediona i de Mitjavila], 4, 16
MEDIONA, Francesc. Ardiaca de Sant
Llorenç i canonge de la Seu, 16
MEDIONA [I DE SACIRERA. Onofre de].
Menor, donzell, fill d’Onofre i Aldonsa i espòs de Maria [Sitges],
4, 16
MEDIONA [I MITJAVILA], Onofre de. Donzell, cavaller de Sant Jaume d’Espada (Portugal), espòs d’Aldonça
[de Sacirera i de Saportella], 4, 16
MELCIOR, 16, 32
MELER, Joan, 25
MEL·LA, Pomponi, 17
MENSA, Onofre. Mercader, espòs de
Caterina, 14
MENSA, [Pere Joan]. Comensal, 2, 4,
16, 30
MERLA, Bartomeu. Sagristà del monestir de Predicadors, 17
MESTRE, 20
MESTRE, Gabriel, 20
MESTRE, Joan. Del mas, dit del Bosc,
d’Alforja, 18
MESTRE, Montserrat, 20
Mestre de cant [FÀBREGUES, Maximilià?], 4
MEY, senyora [LLAGOSTERA, Anna], 2

El
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MILS, na. Sombrera, 17
MINGUELL, Joan. De Verdú, gendre de
Jaume Vidal, 31
MIQUEL, 20, 32
MIQUEL. Canonge, 31
MIQUEL, Guillem, 25
MIQUEL, Jaume, 8
MIQUEL, misser Jeroni. Doctor en
drets, 28
MIQUEL, Llorenç. Doctor en drets, espòs de Tecla (neboda de Joana,
primera muller d’Esteve Grimau),
11, 17, 28
MIQUEL, misser Montserrat, 17, 21,
25, 31
MIQUELA, Tecla. Muller de misser Llorenç Miquel, neboda de Joana Grimau (primera muller), 17
MIQUELETA, na, 1
MIQUELONA, na. Vídua [del caputxer
Joan Miqueló?], 23
MIR, 4
MIRALLES. Parroquial, 25, 34
MIRALLES, Antoni. Botiguer, 17
MIRALLES, Bartomeu. [Comensal de la
Seu] i rector del Seminari, 26, 31
MIRALLES, Miquel. De Riudecanyes, 18
MIRALLES, Pau. Botiguer, 17
MIRALLES, Pau. Germà de Rafael, 17
MIRALLES, Rafael. Sagristà menor de
la Seu, 17
MIRET, 20
MIRET. Carnisser, 8
MIRET, Damià. Rector de Barberà [de
la Conca], 34
MIRET, Francesc. Mercader, espòs de
Marianna [Ribelles?], 1
MIRET, Llorenç. Fuster, 14
MIQUEL, 20
MODOLELL, Gabriel. Mercader d’Alcover, 17
MODRONYA, na, 17
MOIANA, na, 4
MOLES, Agustí. Vicari d’Alcover, regint
les Escrivanies d’Alcover, 18
MOLES, Quitèria, 17
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MOLINER, 20
MOLINER. Cantor, 16
MOLINERA, na, 20
MOLINS, 11
MOLINS, na, 2
MOLINS, T. Corder, 36
MOLNER. Cantor, 16
MOLNER, Onofre. Estudiant, 31
MONAR, [Antoni. Sabater], 32
MONPARLER, Miquel. De Cambrils, 18
MONREAL. Sabater, 16, 17
MONREAL, Bernat, 16
Monsenyor [bisbe] de Barcelona [COLOMA, Ildefons], 21
MONTAGUT, Antoni, 17, 25
MONTANER, Cristòfol. Mercader de
Barcelona, 9
MONTANER, Francesc. Mercader, espòs
de Jerònia, 9
MONTANYOLA, Joan. Notari de Montblanc, 17
MONTARGULL, [Miquel de], 21
MONTOLIU, Lluís de, 8
MONTOLIVA, na, 20
MONTORNÈS DE JORDÀ, Anna, 16
MONTSERRADA, Caterina, 17
MONTSERRADA, Elisabet, 11
MONTSERRADA, na. Mossa, vídua, 2
MONTSERRAT, 34
MONTSERRAT, Cosme de. De Reus, fill
de Montserrat, 18
MONTSERRAT, Felip. Notari, del Col·legi
de notaris, regint l’Escrivania Comuna per l’arquebisbe, 9, 11, 15,
17, 37
MONTSERRAT, Francesc. Pare de la vídua Biure, 25
MONTSERRAT, Magí de. Beneficiat, 16
MONTSERRAT, misser, 2
MONTSERRAT, Rafael. Notari, 2
MORA, 25, 34
MORA, Dionís, 30, 34
MORA, Joan. Notari, 4, 17, 31, 36
MORA, Llorenç. Mercader, pare de Teodora, 36
MORA, Montserrat. Notari de Barcelona, 9
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MORA, Teodora. Filla de Llorenç Mora,
mercader, muller de Miquel Corts,
mercader —morta de part—, 36
MORAGUES, 4
MORAGUES, Francesc. Espaser, 4
MORAGUES, Joan, 25
MORAGUES, na, 4, 25
MORAGUES, Pau. Botiguer de teles, 4,
8, 17, 37
MORATÓ, Francesc. Caputxer, espòs
d’Eulàlia Pastor (filla de Caterina
Pastora i mare d’Ángela), 17
MORATONA, Elisabet, 17
MORELL. Fuster, 4, 20
MORELL, Jaume. Cantirer d’Alcover,
espòs d’Elisabet, 11
MORELL, Jaume. Espòs de Tecla i pare
de Pere Morell, 18
[MORELL], Magdalena, 18
[MORELL], Onofre, 18
MORELL, Pere. Mercader de Falset, fill
de Jaume i Tecla, espòs de Lluïsa
Gavaldà, 18
MORELL, Pere. D’Alcover, 18
MORELLA, na, 2, 11
MORENA, Magdalena. Vídua, 11, 17
MORERA, Bernat. Calderer, espòs d’Andrea, 15
MORERA, Magdalena, 17
MORET, Pere. Escrivent, 9
MORISCOT, 4, 37
MOSSET, Rafael. Misser, canonge de
la Seu de Solsona, comensal de la
Seu, majordom de Palau, administrador del Seminari, 6, 11, 16,
17, 20, 31
Mosso del forn de la Canonja, 31
MULLOLA, Joan Baptista. Notari, regint
l’Escrivania comuna, 17
MULNER, Bernat, 30
MUNTANER, Ramon, 17
MUNTANYOLA, Jaume Joan. Notari de
Montblanc, 9
MUNTER. Baró, 11, 16
MUNTER, Joan, 8
MUNTER, Miquel. Paraire de Vilanova
d’Escornalbou, 18

MUNTER, Rafael. Mercader, espòs de
Marianna de Sacirera, 11, 16, 21,
25
MUNTER, Rafael. De la Selva, 17
MUNTERA, na. Vídua, 2, 4, 17, 25
MURET, Marc-Antoine, 6, 17
MURTA, 17
MUSA, Corneli, 21
N
NADAL, fra Rafael. Dels Predicadors, 28
NAT, Pere, 20
NAVARRA, Manuel de, 11
NAVARRO, 20
NAVARRO, 21, 31
NAVARRO, Jaume. De Puigdelfí, 34
NAVARRO, Salvador, 11
NAVÉS, Jaume. Calceter, 34
NAVÉS, Joan, 11
NAVÉS, Pere. Caputxer, 14, 24
NAVESA, na. Vídua, 15
NEBOT, 31
NEBOT, Francesc, 16, 17, 34
NEBRIJA, Elio Antonio de, 6, 21
Negra, la, 17
Negre, el, 17
NICOLAU, 17
NICOLINS, Bartomeu. D’Alacant, 34
NICOLINS, Sebastià. D’Alacant, 34
NISALDO, Antonio, 21
NOET, Gabriel. Prevere i notari de
Nulles, 17
NOGUER, 30
NOGUEROLA, Tecla, 3
NOGUÉS, [Joan]. Beneficiat [de Sant
Esteve de la Seu], 4
NOGUÉS, Gabriel, 34
NOGUÉS. Joan. Prevere, comensal de
la Seu, 1
NOGUÉS, Onofre, 11, 16
NOGUÉS, na, 8
NOLART, Bartomeu. De Vila-seca, 10
NOLLA, Miquel. Paraire de Vilanova
d’Escornalbou, 18

El
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O
OLERIU, na, 17
OLIVART, Antoni, 30
OLIVART, Joan. Beneficiat [de Sant
Onofre] de la Seu, 2, 4, 8
OLIVER, Agustí, 25
OLIVER, Joan. Mestre de sala, familiar
de la comtessa de Santa Coloma, 29
OLIVER, Miquel, 18
OLIVER, Montserrat, 17, 30
OLIVER, Onofre. Corredor d’orella, 15,
34
OLIVER, Onofre. Sogre de Miquel Vila,
14
OLIVER, Pere. De la Secuita, 17
OLIVER, Pere. De Torredembarra, 18
OLIVER, Pere, 8
OLIVERA, madò, 17
OLIVERA, na, 2, 17
OLIVES, Joan, 16, 25
OLIVES, na, 2
OLIVES, Pau. Pintor, espòs de Caterina, 17
OLLER, Baltasar. Pagès, espòs de Magdalena Porcígols (filla de Lluís i
Tecla), 20
OLLER, Gabriel. Beneficiat, 11, 16, 28,
32
OLLERA, Magdalena [PORCÍGOLS]. Filla
de Lluís i Tecla i vídua de Baltasar
Oller, 20
OLLERS, Gabriel. Beneficiat [de Sant
Bartomeu] de la Seu, 37
OLLERS (o OLLER), Joan Pau. Escrivent
i notari, 35-38
OLOMAR. Vicari d’Alcover, 18
OMS, Joan Lluís d’. Doctor en drets,
arxiver major i canonge i ardiaca
major, 17, 21, 30, 31
OMS, Misser Miquel d’. Doctor en drets,
4, 16, 17
OMS, Miquel d’. Senyor de Sant Jordi,
nebot de Rafael d’Oms, 12
OMS, Miquel Joan d’. Doctor en drets,
4, 11
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OMS, Rafael d’. Ardiaca major i canonge, oncle de Miquel d’Oms, 12
ORIANO Lanfranco DE, 17
ORIOL, [Francesc]. Misser, 16, 17, 28, 37
ORIOLA, na, 20
ORMANT, Francesc. Cinter, 34
ORMANTA, Aldonça, 8, 17, 34
OROSI, Pau, 6, 17, 21
ORTEGA, 2
ORTEGA, Joan. Pescador, espòs d’Elisabet, 16, 17
ORTONEDA, na. Vídua, 17, 20
ORTONEDA [Pau Joan]. Doctor, rector
de Constantí, 38
ORTONEDA, [Joan]. Doctor, beneficiat
[de Santa Maria dels Preveres de
la Seu], 30, 31
ORVAI, Gaspar. Prevere, 17
OSADES, na, 20
OSIUS, Stanislaus. Cardenal, 21
OSORIO, Jerónimo, 6, 21, 28
OVIDI, 21
P
Paborde de Sant Pau. De Vilafranca
del Penedès, 4
PAGAROLES, 16
PAGAROLES, Jaume. Pagès, 4
PAGAROLES, Joan. Hortolà o pagès, espòs de Magdalena, 15, 34
PAGAROLES, na, 25
PAGÈS, Baltasar. De Verdú, 31
PAGÈS, Francí o Francesc. Calderer, 17
PAGÈS, Guillem. De Lleida, pare d’Elisabet Anna, Miquel i Magdalena,
31
PAGÈS, Miquel. Canonge, fill de Guillem
i germà d’Elisabet Anna Grenyó i
Magdalena Roja, 17, 31
PAÍ, Jaume. Teixidor, 17
PALADELLA, [Joan. Botiguer de teles], 34
PALADELLA, na, 20, 25
PALADELLA, Caterina, 11
PALAU. Beneficiat de la Selva, 14
PALESTRINA, [Giovanni Pierluigi da], 11

662

Isabel Companys Farrerons - Montserrat Sanmartí Roset

PALLARÈS, 20
PALLARÈS, Pere. Beneficiat, 2, 25
PALLARÈS. Sabater, 4
PALLARÈS, dels Pins, 34
PALLARÈS, Miquel. Majordom de l’arquebisbe, 17
PALLARÈS, Onofre. Espòs de Magdalena, 16
PALLARÈS, Pere. Paraire de Reus, 18
PALMEROLA. Canonge, 21
PÀMIES, Andreu. Estudiant, 16
PÀMIES, Joan. Paraire de Reus, 33
PÀMIES, na, 4
PÀMIES, Pere. Dit d’en Batlle, d’Almoster, 20, 36
PAPE, Guy DE LA, 17
PAPIOL, 2
PAPIOL, Gabriel. Ferrer, 15
PAPIOL, Jaume. Pagès, 14
PAPIOLA, na, 8
Pares caputxins, 11
PARLADORIO, Juan [YÁÑEZ], 17
PARRILLA, na, 25, 30
PARTINA, Pau, 11
PASQUAL, 26
PASQUAL. Patró, 18
PASQUAL, Eloi. De Vilallonga [del
Camp], 3
PASQUAL, Feliu. Carreter o pagès de
Constantí, 11
PASQUAL, Joan, 6
PASQUAL, Onofre. Notari, 15, 34
PASTOR, Miquel. Forner, espòs de Caterina, 17
PASTORA, na, 4
PATRIZI, Francesco, 21
PAU, sant, 6
PAULUS AEMILIUS, 21
PEDRAZA, [Juan de], 11
PEDRELL, 4
PEDRET, 30
PEDRET, Antoni, 2, 8, 17
PEDRET, Joan. Mercader, espòs d’Anna, 8
PEDRET, Miquel, 17
PEDRETA, Anna. Vídua de Joan Pedret
i mare de Francesca, 8

PEDROL, Francesc. Notari de Reus, regint l’Escrivania del prior, 17
PEDROL, Joan. Paraire de Vilanova
d’Escornalbou, fill de Llorenç, 17
PEDROL, Llorenç. Paraire de Vilanova
d’Escornalbou, pare de Joan, 18
PEDROL, Pau, 16
PEDROLA, Gabriel. Notari, senyor útil
i propietari de l’Escrivania [de la
cort] del batlle de Valls, 17
PEGUERA, Lluís de, 17
PEIRONA, na, 11
PELEGRÍ, 21, 25
PELEGRÍ, Bartomeu. [Hortolà], 14
PELEGRÍ, Cosme. Familiar del sagristà
Biure, 2, 6
PELEGRINA, na, 11
PELEGRÍ, Pau. Pagès de la Selva, 19
PELEGRINS, pubills, 14
PELLISSER, Francesc, 21
PELLISSER, Jaume. Dit del Mercadal,
de Riudoms, 36
PELLISSER, Joan o Janot. Passamaner,
2, 9
PELLISSER, T. De la Selva del Camp, 36
PELLISSERA, na, 2
PENA, Lucas de, 17
PENYAFORT, sant Ramon de, 16
PERA, Jaume, 20
PERDIGUER, Salvador. Sastre, 22
Pere, fra, 4
PERE, Jaume, 11, 20
PERE CRISÒLEG, Sant, 21
PEREANDREU, Jaume. D’Aitona, 38
PERELLÓ, 20
PERELLÓ, Josep, 25
PEREIRA, Benedictus, 21, 28
PÉREZ, 21, 34
PÉREZ, Francesc. [Escrivent], 16, 17
PÉREZ [DE VALDIVIA], Diego, 6, 11
PÉREZ DE VALÈNCIA, Jaume, 25
PERIS, 17
PERIS, Martín. Lligaller, 18
PERULLA, Jerònia, 34
PETRARCA, 4, 6, 21
PETRUS, Christophorus, 17
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PI, Jaume. Botiguer de teles de Sant
Feliu de Guíxols, 34
PIBERNAT, Antic. Del bisbat de Girona,
familiar del degà Francesc Codina, 25
PICAIRA, na. Vídua del metge, germana
del canonge Francesc Mascaró, 4
PICAIRE. Metge, 4
PICAIRE, Onofre. Apotecari de Montblanc, espòs de Montserrada, 17
PIEMONTESE, Alessio, 21, 28
PIJOAN, 16
PILES, [Bernadí. Sastre?], 8
PINI, 17
PINÓS, Pere. Ferrer de Vila-rodona, 15
PINTO, Hector, 6, 11
PINYANOS, 34
PINYANOS, Jerònia. Muller de Joan,
notari, 36
PINYANOS, Joan. Notari, espòs de Jerònia, 16, 17, 36
PINYANOS, Maurici. Calceter, 36
PIQUER, 4
PIQUER. Estudiant, 4
PIQUER, Francí o Francesc. Notari, 17
PIUS V. Papa, 11, 21
PLA, Pere Màrtir. Canonge, 28
PLAÇA, Francesc, 25
PLANA, na, 4, 20
PLANA. Misser, 2
PLANA, Bernat. Cunyat de Pere Morell,
mercader, 18
PLANA, Joan. De Virgili, 16
PLANA, Pau, 4
PLANTINO, [Cristóbal], 11
PLATINA, Bartolomeo, 21
PLAUTE, 17
PLINI CECILI [el Jove], 17
PLINI [EL VELL], Gai, 6, 17
PLUTARC [DE QUERONEA], 6, 17
POCURULL, 31
POI, Jaume. Teixidor de lli, 1
POI, Jaume. Clergue, 30
POL, [Pau]. Notari, 4
POL, Jeroni. Revenedor de Constantí,
34
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POL, Lluís. Velluter, 34
POMÉS, 20
POMÉS, Marc-Antoni, 3
PONÇ, 20
PONÇ, senyor, 17
PONÇ [i D’ICARD, Lluís de]. Misser, 11, 16
PONÇ [I DE VALLBONA], Joaquim de, 4
PONS. Botiguer, 17, 30
PONS, Bernat. Nebot de Pau Reverter,
habitant a Madrid, 34
PONS. Doctor, rector de Cambrils, 33
PONS, Domènec, 17
PONS, Gabriel, 11, 17
PONS, Gabriel. Sabater, 2, 8
PONS, Gabriel. Espòs de Magdalena,
botiguer de teles, 16
PONS, Joan, 8
PONS, Pau. Hortolà, espòs d’Anna, 15
PONS, Rafael, 11
PONSA, na, 16, 20
PONT. Botiguer, 17
PONTARRÓ, [Joan-Bernabé]. Canonge, 2
PORCÍGOLS, Lluís. Forner, espòs de Tecla i pare de Magdalena (muller
de Baltasar Oller), 20
PORCIO, Cristoforo, 17
PORTA, Giambattista della. 21
PORTA, na, 11
PORTA, Nadal. De Vila-rodona, 15
POSSEVINO, Antonio. [Jesuïta], 21
PRAT, na, 4, 17
PRATS, Antoni, 11
PRATS, Bartomeu. Fuster, 4, 16, 17
PRATS, Pere. De Reus, 20
Predicadors, 25
Predicadors, convent de, 15
PRENIÓ, fra Pere. Vicari de Sant Francesc, 17
PRENYANOSA, Jaume. Corder, 34
PRENYANOSA, T. Caputxer, 34
PRIM, 4
PRIM. Patró, 20
PRIM, Baltasar. Negociant de Verdú, 31
PRIM, Francesca. Primera muller de
Damià Tolrà, 15
PRIM, Nicolau. De Verdú, 31
PRIM, Onofre, 25
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PRIM, Pau. De Verdú, 31
PRIM, T. Pescador, 36
Príncep d’Orange [Guillem I d’OrangeNassau], 4
Prior de l’església [de Sant Pere] de
Reus, 11
Prior [Cristòfol Tarragó Robuster i de
Samant], 31
PRUNERA, Francesc, 25
PRUNERA, na, 17
PTOLOMEU, [Claudi], 21
PUIG. Argenter, 32
PUIG, Antoni. De Constantí, 17
PUIG, Joan, 4, 34
PUIG, Joan. Rector de Forès, 32
PUIG, Joan. Prevere i notari, regint
l’Escrivania comuna pel rector de
Vila-rodona, 15
PUIG, Joan. De Verdú, gendre de Climent Segarra, 31
PUIG, Miquel. Notari, 17, 34
PUIG, Pere. Teixidor de lli de Montblanc, espòs d’Esperança, 17
PUIOL, Jeroni. Rector dels Masos de
Vilafranca de Conflent, 34
PUJADES, 2, 4
PUJADES, Magdalena, 17
PUJALS, Caterina, 17
PUJALT, Domènec, 17
PUJOL, Joan. Paraire de Falset, 18
PUJOLA, Dominga. Vídua, 20, 22, 37

Q
QUERALT, 20
QUERALT, Antoni. Hostaler de Vilafranca del Penedès, 4
QUERALT, Cristòfol de. Ardiaca de Sant
Llorenç, 16, 21
QUERALT, Francesc. Negociant, 8, 34,
36
QUERALT, Guerau de. Pare de Pere,
senyor de Santa Coloma, 15
QUERALT, Magí. De Vila-redona, 15
QUERALT, Onofre, 11

QUERALT, Pere. Botiguer de teles de
Vilafranca del Penedès, 11
QUERALT, Pere de. Fill de Guerau, senyor de Santa Coloma, 15
QUERALT, Pere de. Comte de Santa Coloma i senyor de la baronia del
Catllar, de l’orde de Sant Jaume,
espòs de Maria de Codina i de
Cardona, 29
QUERALTA, na, 25
QUINO, 34
QUINTANA, Francesc. Sastre, 17
QUINTANA, na, 20
QUINTANA, Ramon. Familiar de Melcior
de Biure, 11
QUIRIGO, 34
R
RABADÀ. Notari de Cornudella, 18
RABASCALL, Jaume. De Vila-seca, 17
RABASCALL, Pau. Beneficiat, 28, 30, 31
RABASSA, Mateu. Del Pla de Santa
Maria, 16
RABASSÓ. Pagès del Catllar, 16
RAINERIUS, 21, 28
RAMON. Pagès del mas de Bondia (Montornès de Segarra, Segarra), 31
RAMON, Jaume. Estudiant, 16
RAMON, Jaume. Vicari i notari de Verdú, 31
RAMON, Joan, 16
RAMON, Salvador. De Verdú, 31
RAMON DE PENYAFORT, sant, 16, 18, 28
RAO, misser Cesare, 21
RATIER, Gabriel. [Pagès], 3
Rector de la Casa de provació de la
Companyia de Jesús [pare Jeroni
Dauder], 5
Rector del Codony [Eloi Verdú], 11
Rector de l’Espluga de Francolí, 11
Rector de Falset, 18
Rector de Prades, 18
Rector de Reus, 16
Rector de la Selva del Camp [PLA,
Gabriel], 11
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Rector de Valls [Joan Simó?], 4
Rector de Vila-rodona, 15
Rei de Bohèmia [Rodolf II], 11
Rei d’Escòcia [Jaume VI], 11
Rei Felip [II de Castella], 11
Rei de Polònia, 17
REIG. Misser, obrer de la Seu, 8, 11
REIG, Andreu. Canonge, 28, 30
REIG, Jaume. Doctor en drets, canonge de la Seu i administrador del
Seminari, 6, 11, 17, 28
REIG, na, 2
REINALD, Joan. Fuster, 31
RENER, Pau, 34
RENYER, 4
RENYER, Pere. Paraire de Vila-rodona,
15
REVERTER, Antoni. Espòs de Magdalena, 4
REVERTER, Antoni. Assaonador, 15
REVERTER, Francesc. Notari, del Col·
legi de notaris i beneficiat de Natzaret, 2, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 25,
28, 30-32
REVERTER, Jaume. Forner o flequer,
espòs de Joana, 11
REVERTER, Janot, 4
REVERTER, Pau. Mercader, espòs de
Margarida, oncle de Bernat Pons,
4, 8, 15, 20, 34
REVERTER, Rafael. [Clergue], 28
REVERTERA. Vídua, 4
RIAMBAU, Francina, 17
RIBELLES, Marianna, 1
RIBELLES, Miquel. Habitant de Maspujols, 18
RIBELLES, Pere. [Mercader, espòs de
Tecla?], 1
RIBELLES, Tecla. Hereva universal de
Marianna, vídua del mercader
Francesc Miret, [muller de Pere
Ribelles?], 1
RIBER, [Pere]. Apotecari, 8
RIBER, Antic. Notari, 9
RIBER, Jaume. De Verdú, 31
RIBER, Pere, 8
RIBERA, 28
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RIBERA, na, 16
RIBES, Francesc, 30
RIBES, Francesc. Estudiant, 28
RIBES, Francesc. Teixidor de lli, espòs
de Tecla, 15
Ricard de Sant Víctor, 6
RICARDA, Montserrada, 11
RICART, Joan, 14
RICSECA, na, 11
RIPA, Cesare, 21
RIUMALLÓ, Joan de. Pagès dels Garidells, 16
RIUS, Antoni. Paraire de draps, 38
RIUS, Guillem. De Vila-rodona, 15
RIUS, Pere, 21
RIVAL, Joan, 25
ROBERT [GAGUIN], Pare, 17
ROBERT, Felip. Estamper, 17
ROBERTA (RUBERTA), na, 11, 16
ROBINA, na, 20
ROBIÓ, 34
ROBUSTER, Pere. Canonge de la Seu, 4
ROBUSTER, Sebastià. Comensal de la
Seu, procurador de la Confraria
dels preveres de la Seu, 4, 11, 16,
20, 25
ROCA. Majordom del Seminari, 17, 26,
30, 32
ROCA. Hortolà, 17
ROCA, [Bartomeu]. Canonge, 4
ROCA, Francesc. Saboner de Reus, habitant de Lleida, 11
ROCA, Francesc. Corredor de pelfa públic i jurat, 2, 8
ROCA, Jaume, 17
ROCA, Jaume. Oller de Barcelona, 18
ROCA, Jaume. Mercader de Valls, espòs
de Tomasa, 11
ROCA, Joan. Botiguer de tall de Reus, 11
ROCA, Miquel, 17
ROCA, na, 4, 20
ROCAMORA, 4, 11
ROCAMORA, Pere. Del mas, de Marçà, 18
ROCAMORA, Rafael. Doctor [en medicina], 17, 21
ROCANUS, Anthicus, 6
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ROCASPANA, [Jaume]. Canonge, 16, 25
RODOLADA, na, 4
ROGER, Bernat. Paraire d’Escornalbou,
dit de la Canal, 18
ROGER, Pere. Paraire de llana, 38
ROIARDUS, Iohannes. Framenor, 11
ROIG, 32
ROIG. Misser, 20
ROIG. Revenedor, 17
ROIG, Antoni. Boter, vidu d’Esperança Vidal (filla de Jeroni i Paula i
germana de Joana), 14
ROIG, Benet. Ferrer, 37
ROIG, Francesc, 36
ROIG, Gabriel, 17
ROIG, Joan. Prevere, 16, 20, 25
ROIG, Joan. Del Pla de Santa Maria, 16
ROIG, Miquel. Rector i notari de la vila
de la Canonja i de Masricard, 15
ROIG, Pau, 2
ROIG, Pere. Teixidor de llana, 38
ROJA, na, 20
ROJA, na. Àvia [d’Antoni Roig?], 14
ROJA. Vídua, 16, 17
ROJA, Magdalena. Filla de Guillem Pagès, de Verdú, germana de Miquel
i Elisabet Anna i vídua de Roig,
de Tàrrega, 31
ROLLAN, Juan, 21
ROMEGOSA, Miquel. Caputxer, 2, 15
ROMEGOSA, na, 20
ROMEU, 17
ROMEU, Benet. De Torredembarra, 15
ROS, Joan. De Barcelona, espòs d’Elisabet, 9, 17
ROS, Pau. Sotsdiaca de Falset, 18
ROSA, Elisabet. De Barcelona, 9
ROSALES, [Vicenç], 24
ROSER, Joan. Gendre de Marina Rosera, 18
ROSERA, Marina. Sogra de Joan Roser, 18
ROSIC, 11, 12, 16
ROSIC, Agustí. Espòs de Magdalena, 16
ROSIC, Antoni, 30
ROSIC, Gabriel. [Mercader], 2

ROSIC, hereus de Gabriel, 20
ROSIC, Joan. Paraire de Reus, 5
ROSIC, Pere o Perot. Mercader, 2, 18,
21, 34
ROSICA, na. Vídua, 20, 25
ROSSELL, Galceran, 3
ROSSELL, Jaume, 34
ROSSELL, Jeroni, 32, 37
ROSSELL, Joan. Dit el Pubill, de la Canonja, 36
ROSSELL, Josep, 17
ROSSELL, Montserrat, 16
ROSSELL, [Onofre de?]. Veguer, 4
ROSSELL, Pere. Del Pla de Santa Maria, 16
ROSSELLÓ, Pubill, 17
ROSSELLÓ, Jaume. Corder, 10
ROSSELLÓ, Joan. De Castellvell, 17
ROSSO, Pau del, 34
ROSTOLL, Constança, 32
ROSTOLLA, na, 2
ROVELLADA, na. Muller del patró Andreu Rovellat, 20, 23
ROVELLAT, Andreu. Patró, 23
ROVELLAT, Francesc. D’Alcover, 18
ROVELLAT, Francesc. Paraire de draps,
36
ROVELLAT, Gabriel. D’Alcover, 18
ROVELLAT, Josep. Patró, 34
ROVIRA, 25
ROVIRA. Sastre, 17
ROVIRA. Mercader, 8, 11
ROVIRA. Doctor, 21
ROVIRA, Andreu, 11, 16
ROVIRA, Antoni. Caputxer, 11, 17, 20
ROVIRA, Bartomeu, 17
ROVIRA, Gabriel. Sastre, 22
ROVIRA, Joan. Canonge, administrador
de l’Hospital Nou de Santa Tecla,
10, 17, 30, 31, 34, 37
ROVIRA, Llàtzer. Mestre de cases, 6
ROVIRA, Magdalena. De la Pobla de
Montornès, vídua, mare de Pere, 15
ROVIRA, Montserrat, 4
ROVIRA, na, 17, 20
ROVIRA, Pere. De Torredembarra, fill
de Magdalena, 15
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ROVIRA, Pere. Mercader, 1, 4, 8, 17
ROYARDO, frater Iohannes. Framenor,
11
RUBINA, Tecla, 20
RUBIO. Músic, 30
RUBIÓ, Simó, 17
RUFES, Francesc. Notari, 17, 34
RUGGIERI, Giulio, 28
RULL, Marc. Notari, 1, 5, 8, 15, 16,
21, 25, 30, 34, 36
RULLA, Jerònia, 34
RUPELLANUS, [Iohannes] Imbertus, 17
RUUSBROEC, Iohannes van, 6
S
SA, pare, 21
SABATER, 12, 17
SABATER, Cristòfol. [Fuster], 10, 34
SABATER, Francesc. Notari d’Alcover, 18
SABATER, [Gabriel]. Comensal, 2
SABATER, Gabriel. De Cornudella, 38
SABATER, Gaspar. Pagès de Cabra, espòs
d’Esperança i pare de Jerònia (hereva de Tomasa, muller de Jaume
Roca, mercader de Valls), 11
SABATER, Llorenç. Apotecari, espòs de
Jerònia, 2, 9
SABATER, Montserrat, 20
SABATERA, na [Jerònia]. Vídua, 2
SABATERA, Paula, 17
SACIRERA, Marianna de. Muller de Rafael Monter, 36
SACRO BOSCO, Iohannes de, 21, 28
SAGALET, [Jaume]. Sabater, 4, 20
SAGÍ, 16
SAGÍ. Capellà, 16
SAGÍ, Bernat, 21
SAGÍ, Joan. De l’Argilaga, 20
Sagristà de l’Hospital, 23
Sagristà de la Seu [BIURE, Melcior
de], 14
Sagristia de la Seu [TERÈS, Antoni], 11
SALA, Caterina. De Barcelona, 9
SALA, Francesc, 17
SALASARA, na, 25
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SALES, 20
SALES. Corder, 11
SALES, [Pere]. Fonter [i carreter], 30
SALES. Rajoler, 20
SALES, Nicolau. Teixidor de lli, 1
SALGADO, Pere, 16
SALINES, Gaspar, 21
SALINES, Jaume, 11
SALOM, 2
SALONI, Bernat. Rector i notari de Torredembarra, 15
SALT, Gabriel. Canonge de la Seu, 21
SALT, Gabriel. Parent del canonge, 21
SALUSTI, 6
SALVADOR, 4
SALVADOR, misser, 31
SALVADOR, Gabriel, 11, 21, 34, 36
SALVADOR, Vicenç. Pubills de. De Castellvell, 17
SALVADORA, na, 11, 25
SALVANY, Francesc. Corredor de coll
públic i jurat, 4, 8, 11, 16, 25
SALVAT, 17, 30
SALVAT, Francesc. Botiguer de teles,
17, 34
SALVAT, Francesc. Prevere beneficiat
de Reus, 33
SALVAT, Pere. De Riudoms, espòs de
Tecla Ferran (filla de Francesc i
Tecla) i pare de Joan, 11
SALVIANUS. [Bisbe de Marsella], 6
SAMFORA, 11
SANA, Pau, 4
SANA, Rafael, 23
SANDERS, Nicholas, 21
SANGENÍS, Antoni. Misser, 16, 17, 31
SANNAZARO, Jacopo, 21
SANROMÀ, Jaume, 17
SANS, 11, 16, 20, 34
SANS, Forner, 20
SANS, Joan, 17
SANS, Josep, 20
SANS, Miquel, 16, 17, 30, 34
SANS, Perot, 3
SANS, Pere. Mestre de cases de Cabra, 11
SANT ANTONI, fra Miquel de, 11
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SANTAMARIA, Benet. Mercader de Barcelona, 34
SANTAPAU, Llorenç, major. De Valls, 17
SANTJOAN, 11, 16
SANTJOAN, lo Delfí, 18
SANTOLÍ. Parroquial, 31, 37
SANT-ROMÀ, Pere. De Virgili, 11, 16,
25, 30
SANTSA, na. Fornera, 2, 4, 16
SANZ, Josep, 8
SAPERA, 4
SAPERES, 4, 34
SAPERES, Gaspar. De Valls, 34
SAPERES, Pau. Corredor de coll públic
i jurat, 4
SAPORTA [I DE SOLDEVILA], Miquel de,
4, 16
SARRÀ, Francesc. Teixidor, 32
SARRANA, na, 11
SASSOFERRATO, Bartolo de, 17
Sastres, 10, 23
SAÜC, [Jeroni]. Comensal, 34
SAURA, 4, 21
SAURA. Notari, 16
SAURA. Tapiner, 8
SAURA, Bertran, 20
SAURA, Jeroni. Sastre, 16
SAURA, Miquel, 28
SAURA, Onofre, 17
SAURA, Pere. Caputxer, 2
SAURAT, Joan, 3
SAURÍ, Bartomeu, 11
SAVIT. Sabater, 16
SCARELLO, [Joan] Baptista. [Mercader],
9, 11, 16
SCARELLO, Josep. [Mercader], 4, 17, 21
SCHOLARIUS, Georgius, 21
SEDÓ, Joan. Sastre de Falset, 18, 25
SEDÓ, Marc, 30, 31
SEDÓ, Pau. Prevere beneficiat de la
Seu, 4, 11, 34
SEDÓ, Pere. Prevere beneficiat de la
Seu, 37
SEGARRA, 4, 20
SEGARRA, senyora, 31
SEGARRA, Climent. De Verdú, sogre de
Joan Puig, 31

SEGARRES, 20
SEGURA [Juan de], 4
SEIRE, Vicenç. Pagès de Castellvell,
espòs de Tecla i pare d’Antoni, 17
SEIX, Onofre. Majordom, familiar de
la comtessa de Santa Coloma, 29
SELMA, Jonot. De l’Espluga Calba, 9
SELMA, Pau. Comensal i procurador
de l’ardiaca Fivaller, 17, 25
SÈNECA, 17, 21
SENTJOLA, na, 20
SENTOLÍ, Jaume. Parroquial i tauler de
la Seu, 17
Senyor de Vallmoll, 13
SERDÀ, Joan. Pagès de Nulles, 33
SERDÀ, Pere, 30
SERRA, 4, 20
SERRA, Agustí. Espòs de Caterina [i
sogre de Jaume Morell?], 18
SERRA, Antoni. Botiguer de teles, 2,
15, 16, 34
SERRA, Antoni. Carnisser, 37
SERRA, Feliu. Canonge de la Seu, 2, 4, 6
SERRA, Francesc, 17
SERRA, Francesc. Missatger, 8
SERRA, Francesc. Teixidor de lli, 14
SERRA, Joan, 30
SERRA, Gaspar, 17
SERRA, Llorenç. Sabater de Constantí, 37
SERRA, Miquel, 32
SERRA, na, 2, 17
SERRA, Vicenç. Mercader, 6, 32
SESSÉ, [Joan]. Beneficiat, 2
SFORTUNATI, Giovanni, 21
SIGNES, Antoni, 20
SILLIS, Petrus, 17
SIMÓ, Miquel. Notari de Reus, 18
SIMONETTA, Bonifaci. Cistercenc, 17
Síndic de la universitat de l’Espluga
Calba, 9
SIÓ, Francesc. Prevere de Lleida, capellà i majordom de l’Hospital Nou
de Santa Tecla, 10
SIRI, Joan. Hospitaler, 17
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SIRI, t. Pagès, espòs de t. Ansella (en
primeres núpcies muller de t. Ansell, pagès), 36
SIRVENT, Pere Joan. Escrivent, 11, 14,
15, 18-20, 25
SIRVENT, Salvador, 17
SITGES, Mateu. Argenter, espòs d’Àngela (néta de Caterina Pastora i
filla d’Eulàlia), 14, 17, 21
SITGES, Jeroni. Doctor en drets, fill de
Llorenç i germà de Maria, [espòs de
Joana, filla de Miquel Calabrès], 11
SITGES, Llorenç. Rector de l’Espluga
de Francolí, 11
SITGES. Misser, 16, 17, 24, 30
SOBIRÀ, Pere. Escrivent jurat de Bernat
Gendre, 17
SOCIES, 24
SOCIES. Caputxer, 8, 11
SOCIES, Cristòfol, 25
SOCIES, na, 20
SOL, Rafael, 34
SOLANES, Esteve. Pagès de Vila-seca, 11
SOLER, 4, 11, 30
SOLER. Hostaler, 8
SOLER. De Palau [arquebisbal], 8
SOLER. Verguer dels cònsols, 32
SOLER, Daniel, 17
SOLER, Francesc. De Nulles, espòs de
Joana, 17
SOLER, Francesc. Sabater, 32
SOLER, Guillem, 17
SOLER, Magí, 28, 31
SOLER, Onofre, 11
SOLER, Pere, 25
SOLER, na. Mare de Vicenta, criada de
Damià Tolrà, 15
SOLÍS, fra Antoni de, 32
SOLSONA, Francesc, 11
SONCINATUS, Paulus, 32
SORGET, [Joan]. Sombrerer, 4
SORGETA, na, 2, 16, 20
SOSIES. Caputxer, 8
SOTO, Pedro de. [Teòleg dominic], 6
SPADA, senyor [Jeroni], 2
STAPLATONUS, 21
SUÁREZ, Cipriano, 21
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SUAU, Maties. Prevere, 32
Subprior de Predicadors, 11
SUERRIS, na, 11
SUETONI TRANQUIL, 6, 17, 28
SUGRANYES, Francesc. Pagès, espòs
d’Elisabet, 16, 17
SUGRANYES, Joan, 16
SUGRANYES, na, 17
SURIO, Llorenç. Cartoixà, 21

T
TÀCIT, Corneli, 17
TALAVERÓ, Magí. [Forner], 32
TAMARIT, Joan. Pescador, 20
TÀPIES, Joan, 16
TARRAGÓ ROBUSTER I DE SAMANT, Cristòfol. Prior, 2, 11, 17, 21, 25, 30-32
TARRAIG, Jeroni. De Reus, 8
TÀRREGA, Andreu. Del Pla [de Santa
Maria], 11
TASSA, na, 8
TASSO, misser Bernardo, 21
TASSO, Torquato, 21
TAUDER, Joan. Pagès de Vila-rodona,
anomenat l’Hereu, 15
TAULER, Jean, 6
TEGELL, 20
TEGELL, Gabriel, 6
TEIXIDOR, 4
TEIXIDOR. De Tàrrega, 31
TEIXIDOR, Jaume, 18
TEIXIDOR, Jaume. Sotsdiaca, 17
TEIXIDOR, Jaume. Beneficiat de Montblanc, 37
TELLOL, 11
TENSA. Misser, 25
TEODORA, 36
TEÒFIL, 17
TEOFILACT [de Nicomèdia], 6
TEOFRAST, 17
TERÈS [I BORRULL], Joan. Arquebisbe,
11
TÈRMENS, Joan. De Vinyols, 16
TERRAFETA, Pere. Pagès, 17, 32
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TERRASSA. Metge de Vilafranca del
Penedès, 4
TERRASSA, vídua, 30
TERRÉ, Baptista. De Ferran, 16
TERRÉ, Gabriel. Calceter, espòs de Tecla, 13, 16
TERRÉ, Joan, 16
TERRÉ [I MEDIONA], Lluís de. [Cosí
d’Onofre de Mediona i de Sacirera], donzell, senyor del Morell,
16, 17
TERRÉS, Bartomeu, 14
TERRÉS, 20
TERRÉS, Gabriel, 17
TERRÉS, Miquel, 17
TERRÉS, na, 17
TERRÉS, Pere, 34
TESTA, Francesc. Familiar del canonge
Feliu Serra, 6
TEXTOR [Jean Tixier de Ravisi], 21
Tia de don Antoni, 11
TIBUL [Albi], 17
TIENDOLIUS, Iacobus, 21
TITELMAN, fra Francesc, 6, 11, 21
TITUS LIVI, 6
TODA, 16, 17
TODA, Lluc, 17
TOLEDO, [Francisco HERNÁNDEZ DE], 6
TOLEDO, [Francisco de. Jesuïta], cardenal, 6, 21, 28
TOLRÀ, 2
TOLRÀ. Doctor, 21
TOLRÀ, Damià. Negociant, espòs d’Elisabet Joana (en primeres núpcies,
de Francesca Prim), 15, 23
TOLRÀ, Joan. Notari de Montblanc,
regint les escriptures del notari
Jaume Joan Muntanyola, 9
TOLRANA, na [Elisabet Joana], 32
TOMÀS. Barber, 16
TOMÀS, Gabriel. Beneficiat de la Seu,
4, 6, 20
TOMÀS, Gaspar, 20
TOMÀS, Jeroni, 11
TOMÀS [D’AQUINO], 6, 21, 32
TORMÉ. Oficial, 17

TORMÉ [DE LIORI, Francesc]. Canonge,
17, 30, 31
TORNER, Joan, 2, 17
TORRELL, 4
TORRELL, Francesc. Flequer o forner,
espòs de Francesca Prim, 15-17,
20, 36
TORRELL, Janot. De Vinyols, 34
TORRELLA, na, 20
TORRELLA. De Reus, 16
TORRELA, Caterina. Vídua, 15
TORRENS, Pare Mestre, 28
TORRENS o TORRENT, Agustí. Canonge, 28
TORRENT, 16
TORRENTS, Fructuós. Notari, sogre del
també notari Josep Gil, 15
TORRES, Bartolomé de, 28
TORRES, Francisco de, 6
TORRES, Joan. De Montbrió, 18
TORTOSA, na, 4
TOSSIGNANO, Rodolf de, 6
TOST, 4, 16
TOST, Magí, 21
TOST, Pau, 21
Transsilvà [Segimon Bathory?, príncep
de Transsilvània], 21
TRANSYLVANUS [o VON SEVENBOGEN,
Maximilià]. Escriptor, 21
TRAVER, 11, 32
TRAVER, Francesc, 35
TRAVER, Perot o Pere. Sabater o hostaler, 2, 17, 30
TREMULLES o TREMUJA, Jordi. [Tapisser], 4, 20
TRIBESCO, Giacomo, 21
TRILLA, 16
TRILLA, Jeroni. Succentor de la Seu,
11, 25
TRILLES, na, 30
TRITHEMIUS, Iohannes, abat, 21
TROTIUS, Albertus, 11
U
UBALDIS, [Angelo de] de Perusio, 17
Udalricus [EBRARD], 17
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URGELL, Gaspar. Col·legià, 28
V
VACARIES, [Joan. Notari], 16
VALÈNCIA, Jaume [PÉREZ DE], 11, 32
VALENTINA, 9
VALLAM, Iacobus de, 32
VALLBONA [I DE MEDIONA], senyor [Joan
de], 4, 11, 20
VALLÈS, 16
VALLMANYA, 2
VALLS [I CARDONA, Simó-Lluís de]. Cavaller, 24
VALLS, na, 20
VALLS, Lluís. Veguer, 17, 30
VALLS, Simó Lluís, 30
VARRÓ, [Terenci], 17
VECIANA, Jaume. Músic, 30
VEGA, Andrés, 6
VEL, Antoni, 17
VENTALLOLS, 2, 14
VENTALLOLS, Antoni Joan. Notari, 14
VENTALLOLS, Onofre. Notari, 35
VENTALLOLS, [Rafael]. Misser, 11, 16, 37
VENUSINI, [Iohannes Baptista de Luca],
17
VERDAGUER, 4, 20
VERDERA, na, 2
VERDÚ, 2, 20
VERDÚ, Agustí, 16, 17
VERDÚ, Bartomeu. De Verdú, 11, 16,
20, 31
VERDÚ, Eloi. Rector del Codony, 11,
21, 32
VERDÚ, [Jaume]. Canonge, 4, 11
VERDÚ, Pere, 34
VERGÉS, Mateu. Argenter, 16
VERGET, Joan, 25
VERGONYÓS, Bernat. [Prevere beneficiat de Sant Martí de la Seu], 30
VERNISSA, Rafael, 30
VICENÇ DE LERINS, 21
VICENS, Joan Agustí. Doctor en drets,
beneficiat [de Sant Miquel] de la
Seu, 17
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Vicent [FERRER], sant, 25
VICTORÍ, Miquel. Notari de Riudecanyes, 18
VICTORIA, fray Luis Tomás de, 11, 21, 28
VIA, 17
VIDAL, 4
VIDAL, 18, 32
VIDAL. Lo seller, 20
VIDAL. Argenter, 25
VIDAL. Assaonador o blanquer, 2, 25
VIDAL. Calceter, 16
VIDAL. Doctor [Joan?]. Metge, 4
VIDAL. Seller, 25
VIDAL, Bartomeu. Teixidor, 4
VIDAL, Esperança. Filla de Jeron i Paula
i muller d’Antoni Roig, 14
VIDAL, Esteve. Sastre, 16
VIDAL, Guillem. Traginer, 2
VIDAL, Ignasi. Apotecari, 16, 25
VIDAL, Jaume. Escrivent, 11, 14
VIDAL, Jaume. De Verdú, sogre de Joan
Minguell, 31
VIDAL, Jeroni. Boter, espòs de Paula i
pare d’Esperança (muller d’Antoni Roig) i Joana (muller de Pere
Llorenç), 14
VIDAL, Jeroni. Mercader, 9
VIDAL, Joan. Mercader, 9
VIDAL, Joan. Estudiant de misser Sitges, 30
VIDAL, Joana. Filla de Jeroni i Paula,
germana d’Esperança i vídua de
Pere Llorenç, 14
VIDAL, Lluís. Cònsol, sastre, 11, 24
VIDAL, Lluís Martí. Sastre, fill de Pere
i espòs d’Elisabet, 11
VIDAL, Magí. Apotecari, 8, 11, 16, 18, 34
VIDAL, Miquel. Gendre de Joan Agramunt, 34
VIDAL, Pere. Major, sastre, pare de Lluís
Martí Vidal (espòs d’Elisabet), 11
VIDAL, Pere. Metge, espòs d’Elisabet
Joana, 17
VIDAL, Rafael, 11
VIDAL, Salvador. Beneficiat, 4, 8, 16
VIDAL, Serafí. Apotecari, 11, 38
VIDALA, na. Revenedora, 8, 32
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VIDALES, Jaume, 4, 34
VIDALÓ, Jaume. Passamaner, 4
VIGECERIUS, Ioannes, 21
VIGELIUS, Nicolaus, 17
VIGUERA, Juan, 6, 21
VILA. Taller, 25
VILA, Andreu, 3
VILA, Joan, 16
VILA, Josep, 17, 34
VILA, Lluís, 3, 17, 21, 25
VILA, Miquel. Gendre d’Onofre Oliver
o de Damià Tolrà, 15
VILA, Miquel. Corder, 33
VILA, [Narcís]. Canonge, 16
VILA, na, 2
VILA, T. De la Peixateria, 16
VILAFRANCA, na, 20
VILAMAJOR, [Blai]. Serraller, 30
VILAMAJOR, Francesc, 30
VILANOVA, 4, 16, 17, 20
VILANOVA, Bartomeu, 25
VILANOVA, Bertran. Pagès de Picamoixons, espòs de Caterina, 17
VILANOVA, Francesc. Mercader de Nulles, mort a Màlaga, germà de
Joan, 33
VILANOVA, Iu. Flequer, 11, 17
VILANOVA, Joan. Pagès, germà de Francesc, mercader de Nulles, 33
VILANOVA, Joan. Flequer, 11, 17
VILANOVA, Montserrat. Caputxer, 16,
21, 25
VILANOVA, Pere. Sastre, 5, 7
VILAR. Doctor, 31
VILAR, fill de, 11
VILAR, Baptista. Argenter, 20, 32
VILAR, Joan. Pagès, 17
VILAR, Marc. Argenter, 2, 8, 34
VILAR, Pere. Paraire de Reus, gendre
de Gaspar Cabestany, 18
VILLA. Taller, 25
VINYALS, na, 11
VINYES, 21, 30
VINYES, Bartomeu. Sombrerer, espòs
de Marianna, 17, 37
VINYES, Joan. Bastaix, 16

VINYES, Joan. Corredor de coll públic
i jurat, 2, 4, 8, 11, 16, 17, 25, 30
VINYES, Joan. Menor, corredor de coll
públic i jurat, 4
VINYES, na, 2, 4
VINYOLS, na, 20
VIOLA, [Francesc. Mestre de cases], 24
VIRGILI, 4, 11
VIRGILI, Francesc. Paraire, espòs de
Magdalena, 15, 25
VIRGILI, Jeroni. Matalasser, 11, 17, 20
VIRGÍLIA, senyora, 3, 11
VIRGILIUS, Polidorus, 21
VITORIA, fray [Francisco] de, 4, 11
VITRUVI, 17
VIVES?, Joan. Corredor, 31
VIVES, Joan o Janot. Sombrerer, 2, 3
VIVES, Joan. De Torredembarra, 18
VIVES, Marianna. Vídua, 37
VIVES, na. Sombrerera, 11
VOLTES, [Francesc]. Comensal, 30
VOLTES, Francesc. Col·legial, 6
VOLTES, Miquel. Notari de Riudecanyes, 18
VOLTES, Pere. Col·legial del Col·legi o
Seminari, 6

X
XAMMAR. De Vilafranca del Penedès, 4
XARTONA, na, 20
XIFRÉ, [Jaume]. Sastre, 34
XIMENO, Pere. Espardenyer, 15

Y
YÁÑEZ PARLADORIO, Juan, 17
Z
ZUCCHI, Virgilio, 17
ZÚÑIGA, Pedro de, 21
ZURITA [Y CASTRO], Jerónimo, 17

Índex toponímic
A

B

Àfrica, 17
Agramunt (Urgell), 2
Aitona (Segrià), 11, 38; Marquesat d’, 11
Alacant, 34
Alamús, els (Segrià), 33
Albi, l’ (Garrigues), 16
Alcover (Alt Camp), 1, 11, 17, 18; Escrivanies, 18; Mas d’En Clariana, 17
Alexandria (Egipte), 18
Alforja (Baix Camp), 18, 33; Mas Mestre, 18
Alger, 21
Almatret (Segrià). Del marquesat d’Aitona, 11
Almoster (Baix Camp), 36
Altafulla (Tarragonès), 15, 17; Església,
1; Notaria del rector, 15
Amposta (Montsià). Castellania de, 11
Antioquia, 17
Anvers (Bèlgica), 6
Aragó, 4, 15, 38
Ardenya (la Riera de Gaià), 16
Argilaga, l’ (la Secuita), 20
Augsburg (Alemanya), 6

Barberà [de la Conca] (Conca de Barberà), 34, 38
Barcelona, 6, 9, 15-18, 21, 23, 29, 31,
32, 34, 37; Cort del veguer, 16;
Diòcesi de, 4
Basilea (Suïssa), 6
Belianes (Urgell), 1, 9
Berberia, 17
Bohèmia, 11
Bondia, Mas de (Montornès de Segarra,
Segarra), 31
Botarell (Baix Camp), 11, 16, 18, 20
Bovera, la. [Monestir de, Guimerà], 31
C
Cabra [del Camp] (Alt Camp), 11; Botiga, 11
Calaceit (Terol), 6
Cambrils (Tarragonès), 18, 33, 34
Canonja, la (Tarragonès), 15, 31, 36.
Cartoixa [d’Escaladei], 6
Castella, 12, 31; Regne de, 33
Castellvell [del Camp] (Baix Camp), 17
Catalunya, 16-18, 29, 37
Catllar, el, 29; Baronia, 29; castell, 29
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Celrà (Gironès), 19
Cervera (Segarra), 31, 34
Codony, el, 4, 11, 21, 25, 32; església
parroquial, 32
Colònia (Alemanya), 6
Conca de Barberà, 16
Constantí, 9, 11, 16, 17, 20, 34, 37, 38
Constantinoble, 21
Corbera (Terra Alta). De la castellania
d’Amposta, batllia de Miravet, 11
Corbins (Segrià), 38
Cornudella [de Montsant] (Priorat),
18, 34, 38
D

Forès (Conca de Barberà), 32
França, 10, 32, 37
G
Gandia (València), 11
Garidells, els, 16
Gènova (Itàlia), 12, 21, 31, 32, 38
Ginestar (Ribera d’Ebre), 16
Girona, 37
Girona, diòcesi de, 19, 25
Gratallops (Priorat), 18
Guàrdia [dels Prats], la. (Montblanc,
Conca de Barberà), 32
Guimerà (Urgell), 31; Monestir de Santa Maria de la Bovera, 31

Dillingen (Alemanya), 6
H
E
Hispània, 21
Egipte, 18
Elna (França, Pirineus Orientals). Bisbat, 34
Escòcia, 11
Escornalbou, [Monestir de], 18
Espanya, 21
Espluga Calba, l’ (Garrigues), 9; Carnisseria, 9; Partida Junt lo portal,
9; Plaça, 9; rec d’aigua, 9
Espluga de Francolí, l’ (Conca de Barberà), 11; Església, 11

I
Ingolstadt (Baviera, Alemanya), 6
Itàlia, 21
J
Japó, 11
Jerusalem, 21

F
L
Faió (Saragossa). Del marquesat d’Aitona, 11
Falset (Priorat), 16, 18; Església parroquial [de Santa Maria], 18; Fornal,
la, 18; Mas Blanc, 18
Ferran (Tarragona), 16
Figuerola del Camp (Alt Camp), 11
Flandes, 21
Florència, 21

Lió (França), 6
Liorna (Toscana, Itàlia), 2
Lledó, [ermita] de Sant Joan de (Sant
Martí Sarroca, Alt Penedès), 17
Lleida (Segrià), 10, 11, 15, 21, 31, 38
Lleida. Bisbat, 38
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M
Madrid, 6, 34
Màlaga, 33
Mallorca, 12
Marçà (Priorat), 18; Forn, 18; Mas
Rocamora, 18
Maspujols (Baix Camp), 18
Masricard (la Canonja, Tarragonès), 15
Mataró (Maresme), 34
Mequinensa (Saragossa). Del marquesat d’Aitona, 11
Milà (Itàlia), 21
Miravet (Ribera d’Ebre). Batllia de, 11
Monnars o Molnàs (Tarragona), 4, 17
Montblanc (Conca de Barberà), 9, 11,
16, 17, 31, 33, 37
Montbrió del Camp (Baix Camp), 18
Montbrió de la Marca (Sarral, Conca
de Barberà), 16
Montoliu (la Riera de Gaià), 16
Montserrat, monestir de, 4, 21
Montsó (Osca), 11
Morell, el (Tarragonès), 4, 16
N
Nàpols (Itàlia), 1, 11, 15, 21
Nemours (França), 11
Nulles (Alt Camp), 17, 33; Casafort,
17; Notaria comuna, 17

P
Pallaresos, els, 34
París (França), 6
Perpinyà, 15, 16, 18, 29, 37
Picamoixons (Valls), 17
Pineda, la (Salou), 11
Pira (Conca de Barberà), 14, 38
Pla [de Santa Maria], el (Alt Camp),
11, 16, 25, 38
Pobla de Mafumet, la (Tarragonès), 38

675

Pobla de Montornès, la (Tarragonès),
15, 36; Rubials, 36
Poblet, monestir de, 21
Polònia, 17
Portugal, 16
Prades (Baix Camp), 18
Puigdelfí (Perafort), 34

R
Reus (Baix Camp), 1, 5, 8, 11, 15-18,
25, 33, 34, 37, 38. Escrivania comuna o del prior, 11, 17; església
[de Sant Pere], 11
Riudecanyes (Baix Camp), 4
Riudoms (Baix Camp), 8, 11, 15, 36
Roma (Itàlia), 6, 21, 28
Rourell, el (Alt Camp), 4; Castell, 4
Rubiols de Mora (Terol), 15

S
Salamanca, 6
Salses, 16
Santa Coloma [de Queralt] (Conca de
Barberà), 29
Santes Creus, monestir de, 8
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 21, 34
Sant Llorenç [prop] Bagà, [monestir]
de (Guardiola de Berguedà, Berguedà), 19
Saragossa,
Secuita, la, 17
Segòvia, 11, 31
Selva del Camp, la, 9, 11, 14, 18, 19, 30,
31, 36, 38; Escrivania comuna, 11
Seròs (Segrià). Del marquesat d’Aitona, 11
Sicília, 21
Solivella (Conca de Barberà), 36
Solsona (Solsonès), 11; Diòcesi, 31;
Seu, 20
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Tamarit, 17; Escrivania del rector, 17;
la Molella, 17
Tarragona: Abeurador, 16; botigues:
de l’apotecari Francesc Carrera,
17; del barber Pere Amorós, 37,
de Bernat Monreal (al peu de les
Escales de la Seu), 16; del port
(de Guia, de Damià Tolrà), 15; de
teles d’Antoni Serra, 15; camins:
general que va de Tarragona a
Constantí, 14; que va al moll, 37;
dels Mangons, 14; de Nostra Senyora del Llorito, 36; del Pont, 17;
Reial, 14; de Reus, 15; que va a
Sant Miquel [de la Mar], 37; de
Sant Pere, 4, 35; de Valls, que va
a Valls, 36, 37; carrers: de mossèn
Batlle, 34; dels Cavallers, 18; de
les Escoles (o de l’Estudi Vell), 25;
de l’Estudi Vell (o de les Escoles),
25; dels Ferrers (o de les Portes
Falses), 4, 9; del Forn de l’Abat,
5; del Forn d’en Castelló, 17; d’en
Granada, 38; Major, 17, 24, 36, 37;
de Mediona, 16; de misser Sitges,
35; de mossèn Montoliu, 34; de la
Nau, 4, 9, 14, 30; que passa de la
plaça de na Farnosa a la plaça d’en
Rovellat, 20; del Portal del Carro,
1, 21; de les Portes Falses (o dels
Ferrers), 36; de les Portes Falses (o
Enrajolat), 36; prop del Portal del
Carro, 32; de Puig de Pallàs, 25; de
Riudecols, 17; de Sant Llorenç, 16;
de Santes Creus, 15; del Triquet,
36; amb el qual es va al Portal de
Sant Francesc, 15; de la Volta de la
Verge Maria de Misericòrdia, 36;
carreró contigu a la vinya de Sant
Miquel de la Mar, 37; cases: de l’Ardiaconat major, 12; de n’Armengol,
del bracer Castells, del degà, 25; de
l’església de Santa Magdalena,
de Gabriel Mestre, de la Infermeria de la Seu, 19; del monestir de

Santes Creus, 38; de n’Oliver, de
la Sagristia Major de la Seu, 11;
de la Succentoria de la Seu, 31;
de Joan Tamarit (pescador), 20;
Celler del delme de la Sagristia
major de la Seu, 17; Cort dels veguers, 1; Cova amb porta al carrer
del Triquet, 36; Davallada de Nostra Senyora de Misericòrdia, 36;
Davallada de Sant Francesc, 34;
Escales de la Seu, 16; Escrivania
comuna, 9, 17; Casa de provació de
la Companyia de Jesús, 5; esglésies:
de Sant Fructuós, 3; de l’Hospital de Santa Tecla, de Natzaret,
30; de Sant Llorenç, 11; de Santa
Magdalena, 11; Estudi general, 6;
Fossar, 31; Hort de la Veleta, 17;
Horta, 35; Hospital Nou de Santa
Tecla, 10, 11, 15, 23; església i sagristia, 23; Mas de les Franqueses,
16; Molí de baix (al port), 24, 34;
Moll, 1, 37; Monestirs o convents:
de Nostra Senyora de la Mercè,
17; Nostra Senyora del Miracle,
17; de Predicadors, 14, 15, 17; de
Santa Anna, 28; de Sant Antoni,
30; de Sant Francesc, 17, 28; Muralla, 15; Palau [arquebisbal], 11;
Pallols de la ciutat, 15; partides:
les Argiles, 35; el Camí de Sant
Pere, 4; els Colls, 1; Darrere Sant
Jeroni, 1; Davall el Portal del Baluard, Davall el Portal del Carro,
9; Fora del Portal de Predicadors,
34; les Forques Velles, 37; Horta de
Tarragona, 14, 15; Llorito, 24; els
Mangons, 14; Mas d’en Llassera o
de la Quarta Parellada, 35; Santa
Magdalena, 15; Sant Miquel de la
Mar, 37; Sant Pere, 15; Terres Cavades, 36; Torre de na Miqueleta, 1;
Peixateria, 16; places: de les Cols,
37; de na Farnosa, 20; del Moll,
1, de l’Oli, 32; d’en Rovellat, 20;
de Sant Francesc (o Corral), 14,
17; de la Seu (o Pla de la Seu),
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2, 4, 8, 11, 12, 16, 17, 25, 30, 31,
37; port (adoberia i corral de Joan
Carreres, adoberia de Gisquerol),
24; portals: del Baluard, 1; del
Carro, de Predicadors (i volta), 15,
34; de Sant Francesc, 15; pou, 12;
Rec de Comú, 14; Rec Major, 17;
Seminari de l’Estudi General (o
Col·legi), 6, 11, 17, 20, 26, 30; Seu:
1, 4, 6, 8, 10-12, 16, 17, 19-21, 25,
28, 30-32, 37; altar privilegiat, 17;
altar de Sant Magí, 1; Escales de
la, 16; Taula de canvi o dipòsits
de la ciutat, 5, 11, 12, 17-19, 34;
torre al costat de l’Abeurador, 16;
Torre de na Miqueleta, torrent d’en
Canyelles, 9
Tarragona, Camp de, 4, 9, 16, 19, 36;
Diòcesi de, 1, 4, 9, 18, 29, 31, 36-38
Tàrrega (Urgell), 31, 37
Tivissa (Ribera d’Ebre), 11, 17
Toledo, 6
Torredembarra, 8, 15, 17, 18, 27, 28,
34; Abadia, 27; Castell, 34; Església, 17, 27, 28; Hospital, 27
Torrefarrera (Segrià), 38
Tortosa (Baix Ebre), 1, 4, 13, 16, 33,
38; Diòcesi de, 6, 11
Trento, 28
U

Vallmoll (Alt Camp), 13, 15, 17
Valls (Alt Camp), 11, 17, 25, 34; Escrivania [de la cort] del batlle, 17
Venècia (Itàlia), 6, 21
Verdú (Urgell), 31. Camins: de la Bovera i Guimerà, 31; de Cervera,
31; corral del Castell, 31; partides:
la Bassa Nova, 31; els Comellars,
31; la Font de na Viveta, 31; Hort
del Benefici de sant Miquel, 31;
les Parades, 31; el Pas de Cervera,
31, les Peneres o Pernades, 31, el
Prat, 31; els Tiradors, 31; Plaça
de la Carnisseria, 31; Portal de
les Eres, 31
Vilabella (Alt Camp); 14, 15
Vilafranca de Conflent (França, Pirineus Orientals). Masos, 34
Vilafranca [del Penedès] (Alt Penedès),
4, 11; camins: fariner, 4; del Portal
de Sant Pere al Portal de la Creu
de Sant Julià, 4; reial de Vilafranca
a Tarragona, 4; església, 4; partides:
el Portal de Sant Pere prop la vila,
4; de Puigciuró, 4
Vilallonga [del Camp], 3, 4
Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp),
18
Vila-rodona (Alt Camp), 15, 18; Escrivania comuna, 15; Església, 15
Vila-seca, 11, 17
Vinyols (Baix Camp), 34, 36
Virgili (la Riera de Gaià), 16

Urgell. Diòcesi, 2, 25, 34
X
V
Xina, 11
València, 6, 18
Valladolid, 6
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Vista parcial de la façana de la casa del sagristà major de la Seu Melcior de Biure
(†1599), contigua a l’església de Sant Llorenç —seu actual del COAC, a la demarcació
de Tarragona. L’elegant portal de carreus encoixinats —amb arc pla o llinda de
dovelles amb reclaus— donava pas a l’entrada, que allotjava un cotxe de quatre rodes,
tirat per dues mules. L’edifici, situat a continuació de la casa de l’arquitecte i mestre
de cases barceloní Pere Blai —en una part de l’Hospital Vell—, comptava, entre molts
altres espais, amb la sala dels cups i dos cellers, una “quadra” oberta a l’hort, amb
una xemeneia francesa i un estudiet, tocant a l’església (doc. 11).

Casa de l’Ardiaconat Major, al Pla de la Seu. Edifici bastit en temps d’Arnau de
Montoliu (1322-†1327), com ho testimonien l’escut esculpit a la clau del portal ogival
i la presència de tres finestres coronelles a la planta noble. L’inventari dels béns de
l’ardiaca major Rafael d’Oms (1557-†1599) al·ludeix a una botiga i a les finestres que
donaven a la plaça: de dues cambres —la segona adaptada en una de les obertures
gòtiques—, de la quadra o sala principal, amb tres pilarets, seguida de la cambra de
la gelosia i de la cambra del guarda-roba (doc. 12).

L’inventari de 1612 dels béns del mercader Pere Amill, natural de Pira, es refereix
a les seves cases —fusió de dues—, amb cinc portals oberts al carrer d’en Granada,
entre la casa del Monestir de Santes Creus (al centre de la imatge) i les de na
Basseda i del doctor [Pau Joan] Ortoneda, rector de Constantí. L’edifici, amb una
escala gran i dos celoberts (un de xic i un de gran), allotjava una parairia i hi
treballaven tres teixidors (Pere Roger, Antoni Borrell i Perelló, els dos darrers de
Montbrió).

El negociant Damià Tolrà, segurament originari de Vila-rodona, vivia i tenia comerç a
un costat del Portal de Predicadors i a la volta situada al seu damunt, amb la muralla
romana, al darrere, al carrer que conduïa al Portal de Sant Francesc. La petita casa,
atapeïda de mercaderies, posseïa una escala i una altra de cargol, que conduïa a la
golfa i al galliner, i es completava amb un celler, llogat a la ciutat, sota els Pallols
—botiga del blat o almodí—, a l’altra banda de carrer (doc. 15).

Vista de la casa de misser Esteve Grimau. Per bé que esmentada al carrer d’en
Riudecols, donava també al carrer Major, al costat de la Casa del General. El 1608,
seria venuda al canonge Domènec Marian Font, per la suma força considerable de
900 lliures. El portal renaixentista, amb carreus d’encoixinat pla, és comparable amb
altres visibles als carrers de la Nau, dels Cavallers i de Sant Llorenç, així com amb el
de l‘Hospital Nou (doc. 17).

Portal principal de l’Hospital Nou de Santa Tecla, element encara subsistent de
l’edifici renaixentista, construït entre 1580 i 1600. De mig punt, amb ample dovellatge
i rebranques encoixinats —estava sobremuntat per una imatge procedent de la capella
de les Onze Mil Verges de la Seu, transformada en Santa Tecla, damunt una peanya
amb la Tau. Permetia l’accés a l’església, a mà esquerra, i al pati (doc. 19 i 23).

Detall de la clau del portal de l’Hospital Nou. La data incisa sota l’escut de la ciutat
—en ametlla vairat d’ondes en pal, timbrat d’un filacteri amb l’anagrama del nom de
Jesús, distintiu dels jesuïtes— 1586, assenyala l’acabament de les obres del centre —a
excepció de l’església—, damunt l’anagrama de la Mare de Déu amb una estrella de
vuit puntes al vèrtex de la A i tres claus amb les puntes en contacte.

El 28 de juliol de 1599, el rector del Codony, Eloi Verdú, en nom del tresorer de la
Seu, Martí Joan Agustín, adquirí per 386 lliures i 4 diners un important lot d’objectes
de plata, de més de 14,5 kg —candelers i vaixella— a l’encant dels béns del difunt
sagristà major Melcior de Biure, establert a la casa del carrer de Sant Llorenç —havia
estat el tresorer anterior, del 1559 al 1579—, en què intervingueren quatre corredors
de coll (doc. 11, f. 442r).

L’inventari dels béns del mercader de Falset Pere Morell, per bé que originari
d’Alcover —gendre del també mercader falsetà Lluís Gavaldà, vivia en una casa de
lloguer del carrer dels Cavallers, amb estades a Falset i a Barcelona—, realitzat el
març de 1600 —després del seu assassinat a mans dels voltors alcoverencs—, dóna
compte dels seus múltiples deutors, entre els quals el droguer barceloní Pere Massó,
amb qui formava companyia mercantil, en relació amb diversos viatges a Egipte
—concretament cap a Alexandria— de dos galions i una pollacra, per a l’adquisició de
drogues i espècies, destinades a apotecaris com Joan Ferrer, de Falset, i Magí Vidal i
Joan Cirera, de Tarragona (doc. 18, f. 135r).

Melcior de Biure posseïa a l’estudiet de la casa de la sagristia major obres com
Instruccions y advertiments (…) per als qui tenen cura d’ànimes del cardenal Gaspar
Cervantes, dos exemplars del Llibre de les grandeses (…) de Tarragona de Lluís Pons
d’Icart —un venut al majordom de Palau, Rafael Mosset—, Il Calendario gregoriano
perpetuo del papa Gregori XIII, De la vanidad del mundo de fray Diego de Estella,
Summa sive aurea armilla de Bartolomeo Fumo i Stylus capibreviandi del notari de
Barcelona Francesc Solsona, originari d’Anglesola (1599, doc. 11).

Entre els nombrosos llibres de la biblioteca del canonge Gabriel Salt —amb una
referència del seu retorn de Roma—, en una casa llogada al carrer del Portal del
Carro (1602, doc. 21), s’hi trobaven obres clàssiques i d’autors renaixentistes, algunes
de les quals en italià, amb una gran diversitat de camps —d’acord amb les curiositats
anotades a l’inventari—, com les Metamorfosis d’Ovidi, La Gerusalemme liberata de
Torquato Tasso, Compendio historico universale di tutte le cose notabili già successe nel
mondo de Giovanni Nicolò Doglio, Dell’uso et fabbrica dell’astrolabio d’Egrazio Danti,
Dialogo degli Horologi solari de Giambattista Vimercato, Le Nove invenzioni sobre il
modo di navigare de Camillo Agrippa, Del modo di misurare le distantie de Cosimo
Bartoli, Descrizione et uso dell’olometro del francès Abel Foullon…

